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Elokesziilet.
l\agytiszteletU Lelkesz C'r !
Tisztelt Presbitcrium !
Szeretett Testvereim az Urban!
Ohajtottam a veszpremi ev. reform. egyhazmegyet,
a melyhez engem az oszinte gyermeki szeretet csatol, es
annak egyhazait m{ir regebben meglatogatni, hogy ez a.Ital
elcgct tegyek nemcsak az egyhazi ton-eny a.Ital ram r6tt
kotelcssegnek; hanem az cgyhitzak vezetoi es hh·ei irant
erzett azon j6 szitndekomnak, a 111elyre vonatkoz6Iag az
apostollal en is elmondhatom: ,, Kin'i.nlak titeket latni,
hogy valami lelkiajitnclekot kozolhetnek \·elctek. RC:,m. L IL"
Elmaradt azonban btogat,1.s0111 cddig tobbfele okbol.
a inelyek kozt nem a lcgutols6 volt azon kori.ilmeny.
hogy mcgakartam v(1rni, mig egyi.itt ori.ilhetek egyhazaink
hivcivel az istcnigondviselcs azon szemmel l,1that6 tanu
bizonysitgim, a melylyel ezen egylu1.z111cgye nemely egy
hitzainak 1rn'1r-111{1r egeszcn pusztuhi.snak indult anyagi
j61etcl az 6 csudillatos kcgyelmevcl is111et erohoz segitcttc,
az cv. reform. cgyh,i.zi kozalap szeretctadomimy:uwk fcl
lrnsznill,'1s(1hoz. az orsz,i.gos korn1(1ny j6akaratu tiunoga
t{ts,i.hoz kotott remcnyckct ,cljesi.ilesbc menni cngcdte s az
egyh{tz tagjainak nz cgyh,'tz jm·arn kifejtctt itldozatkezseget
cs buzg6sagitt lcgtubb lrclycn sikcrrcl koronitzta.
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OrUlok rajta, hogy ezen i.idvos haladasnak jelci
nnitatkoznak, a mirol, hogy kozn:tleni.il 111eggyozodhessem,
Iatogatasom idcjet a foly6 evben az ezen viclekcn lcg
szcbb ald{tssal biztat6 idoszakra: Septe111ber h6 vegerc
es Okt6ber h6 elejcre tervcze111. - A latogatas napjat es
sorrcndjet a nagytisztelcll.i cspcresi hivatal mindcn gyUlc
kczettel kozolni fogja. A lcitogatitsnak egyik czclja Ieencl,
hogy 111eggyozodje111 arr61, hogy az cgyhi1zak vezetoi es
hivei mikent teljesitik azon kotelcssegckct, a melyeket
egyreszrol ev. reform. cgyh{1zunk torv&nyei, szervezete,
alkot111anya cs gyakorlata, 111{1sreszrol tiszta evangyeliomi
hitUnk, oseink dicso pelcl{1ja, az erkolcsi turveny, az
ertelmi mt'.i veltseg es a folyton halad6 kor elibok szab s
azoknak - remenycm szcrint a nagy tobbscgnek - a kik
az o· munka,iukban hiveknek talaltatnak, kifejezzem elis111eresemet, oromomet, j6vah<1gyasomat; viszont azokat,
a kik a rajuk bizott talcntumokat ak{tr az anyaszenlegy
haz lelkiepitesenel, akitr annak anyagi folviragoztatas{mal
nem gyUmolcsoztetik kelloleg, buzditsa111, szcretettel intsem,
sot ha szi.ikseges, meg is dorgaljam. - i\fasik czelja
latogatasomnak az, hogy a hol bajok, nchezscgck forog
nak fe1111 s a haladi1s utYtban akaditlyok itllanak, ott
kozos ero\·cl es kozos j6akarattal tegyt.ik tanacskozits
targyava a m6dokat es az cszkozokct, a melyeknek fel
hasznalasaval azok elharithat6k volrninak.
Azonban hogy arrol, hogy a gyUlckczetbe11 min
denek ekcscn es szep rencldel tortennck-e vaµ.y nem,
alapossan meggyozodhesscm, hogy a bajok orvoslitsi1ra
111egf"elelo tanacsot adhassak, szt.iksege111 va11 arm, hogy a
gyUiekezet helyzeterol cs {1llapo1{1r6l clozetesen kelloleg
t{1jckozva legyek. - Ezcn ti1jekoz{1st ugy crhetc111 el, ha
az cgyh{t2c1k presbitcriumai azon li1togat{1si jegyzokonyvct,
a 111clyet kct peJdanyban czen levclemhcz 111ellckclck,
alapos megbcszeles utirn az cgyh{1z elctcrc vo11a1koz6

•

-5adatokkal bctoltik es az egyik pcldanyt f. e. augusztus
h6 1-ig hozzi1m bckUldiJ.:, en pedig li1togataso111 alkalma
val mcg fogok gyozodni a helyszincn az adatol( helyes
segcrol es valosagitr61 es a jegyzokonyv masodik pelda
nyat alitirvan, a gyi.ilekc:zet irattitra reszcre hi1trahagyandom.
A jegyzokonyv pontjai eleg vilagosak es hataro
zottak, csak arra kerem az egyhaz presbiteriu111at, hogy a
feltett kerdesekre mindeni.itt a val6sagnak megfeleloleg adja
meg a feleletet, nem szepitve es nem leplezve el sernmit.
A pi.ispoki vizsgitlatnak fontos tftrgyat kepezi az
iskolai.igy is. Jgaz, hogy a vizsg::llat hati1rideje e tekin
tetben nem a legszerencscscbb, mert az iskolai ev ele_ien
mcg keves crcdmcny lcsz az czcn c\'i tanulitsb61 felmutat
hat6, de masreszrol cpcn czen idoszakban lesz alkalrnarn
mcggyozodni arrol, mclyck azon gyi.ilckczetcink, melyek
az orsd1gos es egyhazi t61Yeny kovctclmenycinek a taniti1s
mcgkczcleserc nczvc clcget tcsznck, cs mclyek azok, a
mclyck azt clhanyagol/1k. - Fclhi,·0111 cnnclfogva a gyi.ile
kczctek lelJ..:cszcit, iskolaszcki clnoJ..:cit cs tanitoit, hogy
a;,; iskolai oktat{1s·1ak kcllo idobcn, tch:it Szcptcrnber hc
ba:1 valo mcgkczclcsc ir{111t intczJ..:edjencJ..:.
Addig is, mig az istcni gon,:h"iscles mcgcngcJi
ncJ..:cm, hogy cgyhitzaink hivcit szcmclycscn i.id\·ozolhctcm,
ismctcl\·c J..:crcrn a jcgyzokonyvcJ..:nck r. c. aug. 1-ig hozz;·un
val6 bcki.ildescl, de kcrcm az cgyh,-1zra cs annak hi,·circ
lstcn szcnt {ll<fasat, atyafls,·1�0s szcrctdtcl maradnin,
Kom{trolll, I tlOl. junius ho '..?-l-cn.
A nagyti--zll'lcti.i LclJ..:csz t·rnak s az cgcsz szcnt
gyi.ilckczct tagjainak szcrct6 tcsl\·cri.ik HZ l�rban
Antal Gabor,
dun:intuli c,·. ref. ri.is�'i.•k.
Ezen egyh:1zlc1tog;1t,·1s az
alrnd,ilyok miatt clmaradt.
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A dunantuli cv. ref. pUsp()ki hivataltol.

Nagytisztcleti.i Esperes Ur !
Tisztelcttel el fogadva a nagytisztclcti.i vcszprcm1
ev. ref. egyhazmcgye elnoksegcnck azon javaslatat, a
mcly az altalam czelba vett pUspoki latogat{1s idejct f. e.
majus h6 1-13-ik napjaira ti.iztc ki es az cgyes gyiile
kezetekkel mar kozolt utitcrv szcrint fogom vegczni.
l\Jivel latogat{1som czelja nem a hit'.1 i.;nncpcltetes,
a mi sem az en cgycni gondolkozasommal nem fer ossze,
hanem az cgyhi1zak szcllemi, erkolcsi es anyagi i.igyeinek
megvizsgalasa, hogy az cgyhazban mindenck ekesen es
szep renddel tortennek-c, cgyszersmind az esetleg font
forgo hianyokra val6 ngyclmeztetes, ez egyhazi elet helyes
fejlodese utjaban all6 akadalyok elharitasa, a hitelct, val
lasos buzg6sag, CV. ref'. egyhazi ontudat cmclcse cs rej
lesztese: ugyanazert felkerem Nagytisztelcti.iscgedct, hogy
legyen szives az egyes gyi.ilckezetek lelkcszcit es prcs
byteriumait a kovctkczokrol elolegcscn ertcsitcni.
1. Azon kozponti cgyhazakban, a melyckbc tobb
cgyhazak is be vannak hiva, a megerkezcs utan temp
lomba megyUnk a ho! a kozponti, vagy a behivott gyUle
kczetek egyik lelkeszc tart rovid konyorgest cs azutan
en fogok sz61ni a gyUlckezethez. Ettol eltcrcs oly hclye
kcn lesz, a 1101 egesz napot fogok toltcni, (Szt.-G{1l,
Veszprem, B.-Fi.ired) itt a vizsg{tlat sorrendjet a helyi
viszonyokhoz kcpest a presbyterium {Lllapitja mcg cs
kozli elozetescn velem.
A templomb61 kijovet ut{m presbyteri gyulcst tar
tunk ugy a helybeli, mint a behivott egyh{1zak prcsbyte
riumaival, a melyrc, fclUlvizsgitlhatits vcgett, cgyhii7.i szi1mad6 konyvciket a ke7.elo gondnok urak hozzi1k magukkal.
2. Az iskolakat, a hol csak az ido engedi, mcg
vizsgalom; melt6ztassek azert intczkedni, hogy a noven-

-7dckek az iskolaban ott Iegyenck. Az iskola-vizsgalat ide
jct az crkezcs utan fogjuk kittizni.
3. A mely helysegeken kereszlUI utazunk, ha ott
gyi.ilckezettink van, a lelkesz-, vagy tanito-lakon megallunk,
s a kori.ilmenyekhez kepest a hivekhez beszedet fogok
intezni.
4-. J\,Jivel sok mas teendom miatt az egyes gyUle
kczctckben eltoltendo idot rovidrc kellett szabni, ennek
kovctkezteben ohajtom azt a hivatalos latogatas celjara
mine! jobban kihasznalni: meltoztassek tehat ugy intez
kcdni, hogy mas czelra lehctoleg ke\·es ido \"etessek
igcnybe.
5. A hol akar a gyUlekezet cloljarosaganak, akar
cgycs tagjainak valami pnnasza, vagy kerelme van, ott
szivcscn mcghallgatom, s a kori.ilmcnyek szerint a baj
orvoslasara tanacscsal, hataskorombe tartozo intezkedessel
vagy illctckcs helyrc vale felterjcsztcsscl szi\'C.'sen kozre
m(ikodom.
6. Azon kuzscgbol, hol cjjel sz,·t11i1solunk, rcnd
szcrint rcggcl 8 ,'irakor indulunk to\·r·1bb, s igy a meg
l,1.togatando kozsegck tajckozodhatnak crkczcsi.ink idcje irant.
Addig is, mig az isteni gond\·iseles alkalmat ad
nckcm arn;, hogy :\"agytisztclctt.iscgcdct cs az egyhaz
mc-gycjc kotclckebc tartozo szcrctett hi,·cimct, valamint
lelkcsz-ta: saimat a i\agytisztclctt.isl�gcd ti1rsasi1gaban veg
zcndo cgyhi1zli11o�ati1s alkalm."l\·al szcmclycsen, legelsoben
a hcrcndi ,·asuli allorn{1son mi1jus ho 1-so napj;'m. del
uti1n -1- ora '.!U pcrczkor i.idvozolhctcm, szi,·cs l.idvozlctcm
jclcntcscvel vagyok
Komaromban. 1 U03. iipril 18-an
U1ban

Nagytisztclclli Espcrcs l:rnak szercto tcst\·cre az
Antal Gabor,

dunantuli cv. rd. ri.ispok.

A ptispoki latogatas utiterve :
I-en : 1�c11/ekm : d. u. -l- orakor erkezes Szt.-Gillra.
Herend allomas.
2-an: s·zolllbal: Szcnt-Citl, d. U. cs cjjcl Veszprcm.
:3-an: T "",1sdnzap: \Teszprem, icte berenctclvc Kactiirta
d. LI. 3 orara; ejjel Veszprem.
-l--en: Hetfo: Szabacti, itt cbcct; d. u. V.-Bcreny,
cjjel B.-Almadi.
5-en: Kecid: A.-Ors, ictc bcrcnctcl\'P- F.-()rs es Lovas;
azL1tan Kovcsd, itt cbed, ct. u. Aritcs, cstc B.-Fi.ired.
6-an: Szerda: B.-Fi.ircd, itt ebect, bcrendclve B.
Kisszollos; d. LI. Tihany, este B.-FClrcd.
7-cn: Csiitortok: Udvari, Z,tnka, ictc bcrenctclve
Szcpezct; azutan Koveskillla, ill cbect cs h/'tlits, idc bcren
delve H�nye.
8-an : Pe11tek: Antalfa, itt cbcct, idc bcrenclclvc
.Monoszlo, :\I�ncshely, Eocs; ct. u. Pecscly, itt hal{ts, idc
berendclvc Barnag cs Vi1szoly.
9-cn: :--;;;ombal: T6tv{1zsony, ictc bcrcnctclvc N.
Vazsony, innen ebcdrc \Tamosra, l{1togati1s, este Veszprem.
10-en: Vascimap: Liter, itt cbed, idc bercnctclvc
Szcnt-Jstvan, d. LI. Papkcszi, itt ha.las.

-- 9 I I-en: llet/lJ: Vilonya me�allas. Hajmasker, itt
beszccl, ide bercndclve S6ly es Ritt6t; d. u. V{1rpalota,
itt halas.
12-cn: Kedd: Inotitn at Cs6r, itt ebed: d. u. :'\loha,
ide berendelve Jszkaszentgyorgy, este Csurg6.
13-irn: S'zerda: Csurgo, ebcd, d. u. \·asuttal utazas.

Megerkezes a herendi allornasra.
Az Isten kcgyelme megadta az idot, midon ld
magaslo fopasztorunk evek 6ta ta.plait cs erlelt remenysege,
teljesUlt s megkezdhette pUspoki latogatasitt a veszpremi
egyhazmegyeben. l\fr1jus 1-en indult el korutjiira J\emeth
lstvdn theol. tanar es egyhazkeri.ilcti jegyzo kiseretcben,
hogy az isteni kcgyelemnek vclc kozlott gazdag kincset
kozolne a bivok ezreivcl, kik ot mindeni.itt a legoszintebb
szeretettel, tisztelettel cs fit'.li bcnso ragaszkodassal vitrtiik
es fogadtak.
Veszprernbol fogadtatasitra Viiroslodig dr. Ovdry
Ferencz, a nagyvazsonyi keri."llct orszaggyi.ilcsi kcpvisclojc
es Kerellyi Audor, a veszpremi j{trits fobin'tja clebc utaztak,
hozza csallakoztak. Varoslodon a vasutniil a fop,'1sztor
tisztcleterc megjclcnt a kozscg 23 kcpvisclojc cs 32 diszbe
oltozott tLizolt6, kiknck elen Gdcser Lorincz jcgyzo a sze
rctett es tisztclet lcgmclcgcbb erzclmeivcl udvozoltc a
pi.ispok urat cs kiserctct. mire a pi.ispok ur ,·itlaszi1ban
megkoszontc azt a gycnged tcstvcri szcrctctct cs ligyclmet,
mclyben ot a mas vallitsu kozscg lakosai, annak kcpvisclo
tcsti.ilcte reszesftette s kertc rajuk cs szcrcttcikrc az lsten
kegyclmet es iildasat. Lclkukre kiHotte az igazi tcstvcri

- 11 s;;:crctctct, bckcs cgyctcrtcst, mert a magyctr haza csak
t'.1gy lchet nagy, csak t'.1gy lchct erc5s es boldog, ha pol
gitrai egymast szeretik es j6 egyctertcsben elnek. A lzerendi
:'tllomason kiszitlltak, ide tisztelcth61 elebe jove Veszprcm
bol: Kolossvdry Jozsef alispan, \lorocza Kalman, Ree
Jeno, Fodor Gyula, dr. Veghcly Killman, dr. Csomasz
13ela, ctr. Scgesdy Ferencz, Seg-csdy \Iiklos lelkesz espcres,
Dc111jen :\Ii1rton em. fojcgyzo, Csomasz Gyula cm. aljegyzo,
Csomasz lJezsC cm. gyam. szi1111\'evo, Vaczi Sandor,
Gulyas Ferencz tanit6k, Kutassy Kalman a herendi kep
viselotestolct tagjaival, Czuczay Gyula es Kranicz J6zscf
mint a hcrcndi i1llami iskola kep,·iscloi cs Kutassy .·\ranka
urholgy. Hcrcnden Kolossvdry Ju::sef Veszpremvannegye
alispimja tidvozolte a f'opitsztort.
Az a kimagas16 {dli1s -- ugymond - a melyet az
cgyhi1zak r6pi1sztorni cbbcn az orszi1gban mindcnkor cl
foµ;laltak cs clfoglalnak s ebbol kifolyolag az a szcrctet,
tisztclet es ragaszkod,·1s, mcly okct mindcnkor kornyezte
cs kornyczi, hozott idc cngem cs ti1rsaimat, hogy :\lelt6s(1gos pl.ispok urnt sziYbol i.il.frozoljem akkor. mikor
Vcszprcmn1cgyc tcrCilctcn le,·o gyi.ilekezeteinck latogat,i.
sat mcgkczdi. lstcn hozta :\lclt6sf1godat \"eszprem me�yebc,
fogadja tisztclcttcljcs tidvozleti.inkct azon ki,·i111s,·1gt1nk
mcllctt, hogy fopasztori utji1han egylui.za s a t,i.rsadalom
erclckcbcn f.'tradozasait. f6ri1sztori mtikJdeset az lstcn
itkfasa kiscrjc !
.-l11/al G,ibor ptbpok ur meghat,·a mondott koszo
nctct a vi1rmcgyc kep\'iseloinck es hangs(llyozta, hogy
azok az cgvh,izak, 11':Cl\'Ck Vcsznr,�lll mcgycben \'annak.
sok nchcz 111c�pr6b,·1tt:tti1son mcntck kcreszti.il a multban cs csak a lcgkozckhh is az clcmi csap,i:--ok letiiket
lcn.vcgettck; de az iisi cn:i. a rcndithctctlcn bizalom cs
kitart:is, mcly a magyart mindi� jcllcmcztc. kepcs \'Olt
lctCtkct most is mcdartani
cs hogv
·,·hi1zak ' kuzseo·ck
......,
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- 12 anyagi helyzete s cgyetertesc jobbra fordult: a koszonetct
Isten utan en es mindnyajan, a tekintetes es ncmcs
Veszprem varmegye tisztviseloinek fejezhetcm ki es azok
kozott melt. dr. Fenyvessy Ferencz foisran unv.1.k es
Nagysagodnak, kik nemes hazafisi1guk altal vezercltetvc
elomozditoi voltak es ma is bole::. intczoi es iranyit6i
Veszprem v,1.rmegye felviragozii.sanak. A mi hiveink min
dig igyekeztek a torveny iranti engedelmcssegct es sza
badsagot lelkiismeretesen osszeegyeztetni. Szent hiti.ink
is azt tanitja: ,,fv[inden lelck a felsobb hatalomnak enge
delmes legyen; mert nines hatalmassag, hanem ha Isten
tol adatott !" �agysagos alispii.n urnak azon kegyesscgcert,
mellyel a varmegye teri.ilctcn lcvo cgyhazaink joleten es
fclvirii.gzasii.n mukodik, hogy cz a nep legyen boldog es
muvelt, halas koszonetet mondok es kivanom, hogy a
kozi.igy teren aldasos m(ikodeseert jutalmazza meg Isten
aldasaval es gazdag kegyelmevcl.
Ezutii.n az egyhazmegye elnoksegc nevcben szere
tettel i.idvozli a fopasztort Se,gesdy Miklos cspercs ur: ki
azt kivanta, hogy cgyhazmcgyenk teri.ileten cs kebcleben
idozese alatt erezze magi1t otthon szcretett pi.ispoki.ink,
legyen bar e latogatas kellemes es faraszto; de magasztos
fopasztori munkassaga vallii.si cs tarsadalmi elcti.inkre
legyen sikeres es orokke maradando aldasu. A magyar
ember szivelyes ,,Isten hozott "-javal i.idvozoltc pi.ispok
urat a veszpremi egyhazmegye tcri.iletcn.
Az i.idvozletre igy valaszolt pi.ispok ur: Koszonom
szives megjclenesokct, hogy idc, az cgyhi1z111egye szclcre
elibem jonni cs itt cngcm tcstveri szeretcttel i.idvozolni
kegyesek voltak. Jtn azt mondhatom az apostollal, hogy
vagyva vi1gytam arm, hogy titeket szinrol-szinrc I{1thas
salak; vajha nekem erre a Mindenhato Istcn kcdvczo
alkalmat adna. Keszi.iltem hosszabb idon kcreszti.il cs
most teljesitette Jsten buzgo ohajtasomat. Eljottcm, hogy

egyreszrol teljesitsek hivatalos kotelcsseget, a mely alol
ncm is vonhatnam ki magamat; megis nem annyira R
torvcnyes kotclcsseg, hanem szivem vonzalma hozi)tt
engem, midon itt mcgjelentem.
Ebben az egyhazmegyeben szUlettem, lelkessze itt
szenteltcttc111, ennek jclleget viselem magamon es cnnek
a nepnek gondolkozasitt hordozom agyamban, mely e
varmegyebcn a tiszta 111agyarsagnak es nemzeti erzesnek
J.::epviselojc; ezcn jcllcget rajtam, barhol jartam edes
hazank terUleten, mindig megosmcrtek s en erre bUszke
vagyok es en ezert boldognak erze111 magamat. Hogy ne
erdcklodnem minden ir{111t, az egyh{tzak jolete, haladasa
ir{lllt.
De fajdalo111111al !atom, hogy bizonyos tckintetben
hanyatlits volt a vagyoni joletben, hanyatlas a nepesseg
szamaban, hanyatli1s \'an abban, a mi itt az egyhazak
hasznat, viragzasat s ez altal edes magyar hazank joletet
is closegitcne.
Oh bi1r csak az Jsten kcgyel111ebol valamivel hozza
ji1rulhatnek a bajok orvosli1sahoz: ez lenne legedesebb
oromem, lcgszcbb jutalma111. Nern kivanok elismerest,
ne111 kivanok ld.ilso tiszteltetest, mert egyenlo vagyok az
en test \'creimmel.
Kercm kedvcs lclkeszt{1rsaimat s az egyh{1zmegye
elnokseget, meltoztassanak szivcs kozremtikodesUkkel az
en tenykcdescmct t{1mogatni s annak czelrajut,ls,it elo
segiteni. A bajokat 6szinten t,i1-jcik fcl clt'ittem, hc>gy orvo
soltathassanak vagy ezek orvosl,i.sara scgelyt kereshessi.ink.
l\lost pcdig, midon 111egkoszonom testv�ri szeretc
tokct, Istcn :'tldiisiit kiv,·1110111 cgyh:'izaikra es ked\·cs
szcrcttcikrc.
Ezut{111 i.idviizoltc pi.ispok urat Hcrcnd kozseg
kepvisekitcsllilcte nevebcn 1\·,11,1s.,:,· 1\·,it111d11 jegyzo ur.
kinck pCrspok ur igy valaszolt:

14 A magyar ember a szabadsagot rnindig (1gy ertel
mezte, hogy az kolcsonos Iegyen ; a tisztcletet is kolcso
nosen tartozunk egymas irant nyilvanitani; mert hiszem,
mint ez edes magyar haza polgarai, csak (1gy rneheti.ink
elobbre. A j6 Istent kerem, hogy erre a I-Ierend kozscgre
s ennek lak6ira, melyen a magyarosod{tst !atom, adja
szent aldasat s engedje, hogy mindnyajan boldogok es
megelegedettek legyenek.
Ezutan pi.ispok ur Fisclzer Kdroly nagyberlo fcnyes
negyes fogatara i.ilt es a tisztelgok nagy serege, 30 kocsi
es 22 banderista all,ll kiserve Szentgdl kozscgbe vonult,
hogy ott rncgkezdje cgyhazlatogat{tsat.
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Megerkezes Szent-Galra.

Szentgdlon a bevonulas alkalmaval soha el nem
mos6d6 festoi latvany tarult szemeink ele. A kozseg
lobog6 diszben; a.l egesz lakossag a templomhoz felvezeto
szeles uton foglalt allast, a kedves ifjusag, a diszbe olto
zott ti.izolt6sag sorfalai kozott, a magyar zene es a ti.iz
olt6 i.idvharsonak osszevegyi.ilo hangjai kozott vonult fel
a f<'ipasztor es kisercte a Ielkeszlakhoz, hol a kozseg feher
ruhaba oltozott hajadonai s a presbytcrium a.Ital korill
veve G(JZOU Gyula lclkesz intezett i.id,·ozlo szavakat a
pi.ispok urhoz s gyi.ilekezetenek minden tagja neveben igy
sz61t: Isten hozta, Istcn aldja. lsten eltesse szeretett
pi.ispoki.inket. Antal (;dbor pi.ispok ur meghat6 ,·,1laszaban
0
o-yi.ilekife•·1tettc , ho<Tv
bJ a vcszpremi ev. ref. ecrvhilzme
e,
�Te b
kezcteinck l,ttogatilsa ok:tbol tobb tervezetet keszitett. de
mindcgyik tcrve csak (1gy i.itott ki. hogy legeloszor
S::eutgdl! l{ttogatta mcg; mert neki, mint fop{lsztornak
veghetctlen oromet okoz az, ha IM cgy gyi.ilckezetet, mely
bi.iszkc lehct osi hagyomirnyairn. hiterejere, a tii.rsadalom
tcrcn val6 ncmes es szep munkillkod{tsilra s a szentg,1li
gylilekczctet s annak tagjait ilyennek ismeri. .--\z egyha
zaknak az C1,!;yh{tzi cs t.'trsadalmi cletben nagy fontoss{l..,
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guk van. l'vlert hiszcn nincscn az a nemes cmbcri torck
ves, nincsen az a mukodesi iri111yzat, a mcly ncm a
vallasban cs az azt megtcstesito cgyh{1zban birn{1 a maga
biztositekat. A nemzetek lcgnag.yobb crcjc, 1{11nasza a
tudomany, 111(1veszet, kozmuvelodes es hazaszcrelet is
a vall{tsban, ki.ilonosen a lclkiismeret szabads{1g{1ban gyo
kerczik; ezen alapszik a polgari szabads{1g is. i'�pcn azcrt
nekDnk csak ero�iti, csak cmeli cgyh{1zi cs protesl{tns
ontudatunkat az, hogyha cros, szivben, lelekbcn ossze
forrott es nagy hataSLI tevekenysegre kepcs es hivalott
egyhazalrnt latunk, melyek magas f"eladataiknak mcgl"clelni
igyekeznek. S en a szentg{ili egyhazat ilyennck ismcrem.
Talan erkolcsi tekintelye, tal{m bcfolyasa nagy viclckere
s ennek nepere meg nagyobb volt mindig, mint creje.
Valahanyszor nagy alkotit�okrol volt sz6 a var
megyeben, a kozi.igyek j6tekony elobbrevilclencl ok min
dig ott voltaic Nagy lelki orommel jelcntcm mcg itt az
egyhazvizsgalat czelj{tb61 s hiszem, hogy az egyhaz
nagyrabecsi.ilesemre erdemes es benne vetett remenycimet
teljesi.ilve la.tom.
Engcm a szentgftli egyhazzal bizonyos mcrtekben
lelki rokonsag is kot ossze azon bari1tsi1gon kivul, lllclyet
lelkesze es mint e varmegye volt ton·enyhat6si1gi tagja,
e kozseg tobb kival6 lakosa irant erzek - mcrl anyai
agon ket osom. Tuba hirdelte ilt az en uramnak a Jezus
Krisztusnak evangeliomat. Az o {tltaluk clhintctt magvak
b61 is kellett itt maradni es ncmcs gyi.imolcsokct tcremni,
a mi nekem nagy ielki oromet okoz.
Szivem rnelyebol koszo11dm i.idvozlclCtkct s kerem
a JO Istent, hogy adja aldasat e szent gyCtlckezetrc, oly
kepen, hogy a mit eddig az erkolcsi crobol, az igaz hit
bol, a val6di magyar nemzeli crzesbol mcgtudoti tartani:
az maradjon meg es a mi hi{rnyok vannak, azokat az
Isten kegyelme segitse kip6tol11i, hogy lcgycn nagy cs
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Jegycnek. Jsten eltcssc a gyLilekczetet. Azutan presbyteri
gylilcs es az cgyh{tz vizsg{tlat tartatott, melyen a fop{isz
tor szigoruan mcgvizsgalta az cgyhaz anyagi, erkolcsi,
vallasi viszonyait es ad6zasi rendszeret, a nepmozgalmi
viszonyokat. Kifejezte elismercset a prcsbytercknek az
cgyh[tz Ligyci idmt val6 rncleg erdekliSdcsukert es munkal
koditsukert, ----- tanacsot adott nckik es kerest intezctt
hozzajuk az egyhazi ad6zas mcltanyos s crnngyeliomi
szcllembcn val6 szcr\'czeserc: mert a kl11ek lsten fobbet
adult, a;; cgy'1dz is ti:ibbct ker cs tobbet rdr azoktol.
I\f asodnap, majus 2-an, istenitisztelet ta1iatott a
�zepen feldiszitctt es zsufolasig megtclt ref. templomban,
hol a XC. zsoltar encklese utirn G6zon Gyula lelkesz
prcdik{tlt Efez. 6--10--11 alapjan .., \'egzetre, Atyamfiai,
legyetek crosek az urban es az o hatalmas erejeben.
Oltozzetck fcl az Jstcnnek min.Jen fegyvcrct, hogy meg
allhassatok az ordognek itlnoksagai ellen", - melyben
kifl!jtette s elragad6 sz6noki erovcl meggyozdtt arr6I.
hogy neki.ink liilllado lrar1-'.::0f, tdllladv kii:dt'lllid kell folY
tatnunk; harczot az i::,tentagaJas ellc:n, az erkC::.:,lcstelenseg.
az irigyseg, a kcn'!lyseg, a gytilolseg cllcn, melyek mind
mcgannyi drdogok az emberi szi\·ben. ugy kell sz6Inunk.
ugy kell tl!nnunk mindcnkor, hogy az a szh·Linkben irt
erkolcsi ton-ennyel, lelkiismcrcti.ink sza\·(n·al cbszchangoz
zck. A 1,·1baikat is ntspanceiba i.'i!Wzteto romai katonli.ktol
vctt szep hasonlattal ki;\ltja: \'cdd fol a hitnck sisakj,i.t
es az i.id\'osscg1wk rcmenyscget: ,i.llj clknc a ,·ibg gonosz
csi1bit(tsai11ak, istcntagado bcilc:'-esscgenck ! l�s b;i.r jojji)n
ellcned 111i11dl!n, igy nyugodtan tckinthet:--z ckirc. mert tt'tl
a siron boldog haza ,·irrad rci1d, ho) nicscn b(mat, szen
vcdcs, hancm orok clct a Jczus Krisztusban.
E bcszed clhangz,isa ut(m a szcntg(tli dal.'trda
enckclte Verdi ,,lma" cz. egyhitzi encka 13alassa K,ilmim
2
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hozta szivi.ink hurjait, s a dal szarnyain felszallt lelki.ink
a csillagvilagok felett tr6nol6 Isten zsamolyithoz, s az
istcnseg kozelletebcn erezti.ik azt, mi ncm foldi erzemeny,
erezti.ik az {thitatnak ellenilllhatatlanul boldogit6, javito,
lelkesito hatasat sziveinkre. Ezen ,, lma '' vegso dallamai
alatt ment fel a pi.ispok ur a sz6szckben es orokke em
lekezetes fopasztori beszedct intezett a gyi.ilekezethez.
Kegyelem nektek es bekesseg lstcntol a mi Atyank
t61 es az Ur Jezus Krisztustol.
Ezen szavakkal i.idvozdllek bennetekcl szentgali
ref. egyhitz gyi.ilekezeti tagjait, ezzcl i.idvozollek bennetc
ket szinte e gyi.ilekezetnek Yendegeit, a kik talan videkiek
vagy mits felekezethez tartoz6k \'agytok, es megjelentetck
itt a testveri szeretet kimutatas{tra, ezzel i.idvozollek
benneteket most, a midon torveny altal rcndelt koteles
seget teljesitek a gyi.ilekezetben, hogy megvizsg{tljam itt
a hiteletet, hogy az egyhaz alapja vajjon azon a szeglet
kovon nyugszik-e, a mely egyedi.il vettc1ett az egyh{tznak,
a mely az ur Jezus Krisztus. Hogy megvizsgaljam, van-e
itt erosodes, novekedes a hitben es a j6 cselckedetekbcn.
. Midon itt itllok Aty{t111fiai ! N'em akarom, hogy ne
tudjatok, hogy en sokszor imadkoztam az en Istenemhez,
vajha nekem az 6 erejevel alkalmat adna arra, hogy en
titeket minel elebb lathassalak; azcrt most, midon hiva
talos utam crre vezet, titeket akartalak closzor littni ;
closzor azert, hogy l{tthassam azt a hajdan cros, viragz6
gyi.iltkezetet, a mely tobbet nyert Jstentol aj{mdckul testi
es lelki javakban, mint nyertck mi1sok; de eppen azert a
kitol ha szi1mot veszi.ink, a haza, az cgyhaz, a t{trsada
lom szolgitlati1ban tobbet is vi1runk es kell vitrnunk mint
masokt61 ! Jgcn Atyamfiai ! Ti ratok a multb61 nagy
kotelesscgek harulnak; merthiszcn ha csak a tortencti
emlekekct es okmanyokat nezzuk is a 17. szazad elejen,
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nem a tortenelmi esemenyeket vctjUk ossze, akkor bizo
nyos, hogy ez egyhaz 1535 korUl, mikor Devai Biro
Matyas itt alakitotta az egyhazakat, mar azon idoben
megalakult, meg kellett alakulnia. Erre nezve a torteneti
esemenyek egybevetese szolgaltat bizonysagot. Arna nagy
nevU Szentivanyi Marton jezsuita azt mondja, hogy
1\fagyarorszagon a 16. szazad vegen a koznemesek kozt"il
egyetlen csaldd sem volt, n1ely nun a refonndlt lzitet
vallotta volua. - A ti oseitek pedig ezekhez tartoztak,
az allamfentart6 koznemesseghez; mely attert a reforma.lt
hitre, mert jozan felfogasaval a tiszta evangyeliomi tanok
tcljesen egyeztek, mert az a lelkiismereti szabadsag a mit
ez a reformati6 hirdetett, vedvarul szolgalt annak a
magyarnak, a mely politikai, allami szabadsagaert akkor
kUzdott es azutan azert oly sokat szenvedett. Attertek,
reformaltakka lettek a koz nemes csaladok azert, mert
ennek az arva magyar nyelvnek, a mely akkor meg ar
vabb volt, - mcrt sem az allamhatalom, sem az egy
haz nem tamogatta, - ez szolgalt mentsegi.il, a ref.
egyhaz. Ez adta kezebe a hivekn�k Karolyi Gaspar biblia
forditasat, melyet ma is ismeri.ink, ma is hasznalunk:
cz adta kezebe a hiveknek Szenczi :\iolnar Albert Zsolta
rait, melyeket ma is enekeli.ink. Azert ketsegtelen, hogy
a szentgali egyhaz a 17. es 18. sz{1.zadban mindig vinigz6
volt. Es vannak tortenelmi adatok arrol, hogy ebben az
idoben, m{1.s felekezeti.iek, tehat a rom. kath.-ok is keve
scn voltak itt, cs a rom. kath. egyhaz beleegyezescvel a
kath. halottat is a protestans lclkcszek. temettek, oly Un
ncpelyesseggel, a milyet saj�it hi,·eiknek adtak; ilyen ,·olt
e gyUlckezct elcte a multban, es ehhcz kell merncm mi
van ma, es itclnem hitetck cs cselekcdctek felctt.
Atyamfiai ! l\Ia is l{nom, hogy a hitelet meg van
es sok tekintetbcn vinigzik is tin{1.latok. Hiszen itt meg-

-20-

tartatik vasarnap s i.innepnap delelott cs delutan, l'.1gy hel
koznapokon is az isteni tisztelet, es mint arrol meggyo
zodtem, akadnak a hivck kozott sokan, kik orommel
jonnek az Urnak hitzitba, orommel hallgatjitk Jsten igejet,
hogy abb6l meritsenck erot az elet ki.izdclmcirc, vigasz
talast a b{rnatban, remenyseget a jovore nczve. - Tudom,
hogy sokan gyonyorkodnek abban az istenitiszteletben,
a mcly magitban nagyon egyszcrii, mert az Ur Jezus
Krisztus utasitits,1t kiv{rnja ko\·ctni, t. i. hogy az btc11t
lelekbcn es igazs,1gban kell kovetni, mcrt az Istcn lelck
s a kik ot imadj,ik, kell. hogy lelekben es igazs{1gban
imadjitk. Tali'tn - hiba lehet - hogy a m(iveszctbol
kevesebhet vetti. ink fcl isleni tisztelctlinkbc, mint az cvan
geliommal megl"erne; de nczzctek, 111egis ebbcn az cgy
szeri.bcgben meg van az a bcnsiiscg. az a kt,z,·ctlem,eg.
hogy az esz bcszcl az cszhcz, a szh· szol a szh·hcz, a
mit mindenki megert. .'-\ mi j6 btenUnknck, Atyi1nki1ak
tiaiul erezzi.ik magunkat. Teh{tt mi gyarl6 cmbercket nem
kerUnk kozvetitonek Atya cs Fiu ko.zott. Aty{rn1tiai !
gyakorolj{ttok a templomot, nc hagy_jittok el a gyi.ilckezc
tet, a mint szoki1sa az nemelyeknck. J�s ha volni1nak
koztetek a kik nem tisztelik Jstcnt, nem J{t1ogatj{1k a
templomot, vagy hitctlenseg, kevelyscg vagy a vil{1gi
dolgok s.zeretetebe fclettebb elmeri.Htek volna: azokat
kerem, intern, hogy terjcnck a jobb utra; mert igaz cs
rnegdobbento, a rnit a Zsoltar ir6 mond a 14. zsoltarban:
,,A bolond igy sz61 az o sziveben; Nincscn Isten, s aztan
gonoszsagban el." Jls ki az, a ki vagyon{1ra, rangJara,
oseire, elonycire tamaszkodva clbizakodhatnek; hiszen a
mid van, Istcntol vetted ...
Es a vil{1gic.1kban val6 clmcrliles ! Jfot
lehct-e ez
ok arra, hogy Istcnnek tisztelcterol el fcledke.z.zi.ink? Ncm
Atyamfiai ! Az embernek foldi javakra szi.iksegc van, de
nagyobb szUksege van arra a kincsrc, a mclyet scm
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nem asnak cs cl ncm lopnak; a rnit ha meghalunk, nem
kcll itt hagynunk, hancm magunkkal \'ihcti.ink. .A. tyamfiai !
Arr61 is meggyoz6dtem, hogy ti nalatok a hit tettekben
is megnyilatkozik; hiszcn ,,ha en nem sz61anek errol, a
kovek sz61alnanak mcg", mert itt e szep templom, mely
nek ugyan alapja rcgi, a ti oseitek raktak le, de megis
hfoyszor ujittatott, javittatolt, diszittetett, kofallal korUl
vetetctt, belc diszcs orgona allittatott, mindez a hi\·ek
adakozasab61, aldozatkeszscgebol.
Dicscri hitetekct es anyaszrntegyhazatok iranti
munkasszereteteteket az az iskola epUlet, a mely itt a
templom mellett all, a mely az ujabb kor teremtmenye,
a melyben harom tanit6, harom osztalylyal mukodik a
tudomany terjesztesere. 1'.lert regen tudj{1tok az iras sza
vait: ,, El vesz az en nepem_. mi\·el hogy tudomany nel
klil val6." lgen, csak az a.Ital, hogy a nepek mi.i\'elodesere
nagy s(1lyt fektetti.ink, tarthattuk meg magunkat a nagy
bajokban, a tarsadalmi, az allami elct teren azon a magas
allasponton, a hol a protestantismus ma is van az orszag
ban; de ezcn islrnl,1kban nem csak a tudomany tanittatik,
rneg kell tanittatni azon nagy igazsagnak is: ,,hogy min
den bolcsessegnek kezdete az Jstennek felelrne." Eren
azert dicserem es clismerem erdcmeit. mind a gyi.ilekezet
nek, mind annak eloljar6s{1ganak, mind a tanitoknak azert,
a mit a ncveles tercn kifejtcttek. :\!ind ez szep, rnin..iez
elismercsre rnclto ! Oh,�ked,·es .-\ty:'unfiai ! megis mennyi
vel rnesszcbb, elobbrc voln:'1tok. ha az egyluizi terhek
11icgoszt{ls,·1ban tobb meltimyoss:igot tam1sitarn1tok maga
tok kozott. Ti, az cgykori koznemesck. kozbirtokosok. a
magyar nemzct szinc-janl, a szent lst\·:m koron,1ja ala
tartoz6 ncmcsckkcl cgyenlli jogokat birtatok. a nemzet
clolrnlad,·,sa oda,·itt bcnnctekct. lwgy a jog(1k,1t ,zrtiuyosil
�dtvk; de ezekkcl a tcrhekd is ar:inyositsuk, hogy az
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viragozhasson; azert ezt ajanlom atyailag a ti meltanyos
sagi igazsagerzetetekbe. Ne varjatok be, hogy a torveny
kotelezzen erre benneteket, tegyetek meg itt a mit csak
megtehettek; mert az a dicsoseg, ha onkent teszitek azt,
mit a torveny meltan kovetelne; mert kimutatjatok, hogy
a torveny szivetekben lakik.
Atyamfiai ! Aldom az en j6 Istenemet, hogy r61a
tok ennyi szepet, jot, ez alkalommal elmondhatok; de ne
legyen terhetekre, ne bantson meg benneteket, ha oly
oldalra is atterek egyhazi eletetekben, a mcly bizonyos
fa.jdalommal tolti el atyai szivemet.
Atyamfiai ! egy nagy veszedelmet akarok elottetek
felmt..atni, a melybo(7ia Isten segitsegevel nem. �z�ba-- dulhattok ki, e gyUlekezet nagy romlas��,, vezet. Vesze
delme az a magyar nepnek, hogy !assail ::,.laporodik szam
ban, de oly nagy veszedelmet, mely e tekin,..;tben itt is
mutatkozik, ,ne ;is keves videken lattam.
Tudjatok meg, hogy 1774-ben itt volt a reformatus
hivek szama 1565, s r6m. kath.-ok nem is voltak. Es
most 129 evvel kesobben a r6m. kath. testverek szama
J 28-al t_obb mint a reformatusoke. Ugye Atyamfiai ! Nem
az a baj hogy ok szaporodtak, Istennek ha.la hogy sza
porodnak, mert akarmily vallasuak legyenek, nagy aldas
a hazara hogyha itt j6 hazafiakka es magyarokka lesznek,
nem az a baj hogy ok szaporodnak; hanem az a baj
hogy mi szamban csokkenunk. Midon ezt felemlitem,
mintha a megrendito igeket hallanam: ,, Eltorlbm az em
bert a fold szinerol, mert banom hogy teremtettem. :,
_val6ban minden magyar hazafinak meg kell dobbenni,
hogy ez a faj, ez a legerosebb nemzetfenntart6 faj,
amelyet meg idegen nemzetcknck is dicsekedessel muto
gatunk - ez a magyar faj az, mely pusztul, mely
fokozatosan alabb szall. - De hat oly nehez itt a meg-

elhetcs, hogy c fajnak pusztulni kell � ;(cm! Hiszen itt
fold annyi van, hogy idegeneknck is jut cleg. Itt bevan
dorlas van; hiszen J 8!10-tol 1 n00-i,i; 1132-vel sz:-iporodott
Szcntgal kozseg lakosainak szama. Arra pedig, hogy itt
munkaerore van szi.ikseg,ncm kell mondani, hogy a gaz
daszati rendszcr mennyire hatra ,·an, azert mert nem
alkalmaztatik kcllo munkaero. }Ii tehat az oka annak,
hogy ily atok ,·erte meg a magyart ezen a frjldon, ahol
ezer eve el?! Mi lehet ennek az oka? En alig merem
kutatni, mert e kerdes nemcsak crkolc:.i, hanem sok mas
viszonyokkal osszeft.iggo kerdes, alig merem gondolni,
hogy c nep maga bele nyuljon Istennek ton·enyebe, amely
egyezik crkolcsi es eszi.ink torvenye,·el; alig merem gon
golni hogy c nep belearntkozik Jsten azon parancsaba :
.,Gyi.imolcsozzetck, szaporodjatok, toltsetek be e foldet.
hajtsatok azt birodalmatok ala.'' - l\Iegakadalyozni ez
istcni Wr\"enyt, czt val6ban borzaszt6nak, val6ban elret
tcntonek tartom; ti magatok ezt jobban tudj{ttok. De egy
dolgot en is eszlelck, hogy az igaz csaladiassi1g, belso
egyctertes es egyseg fe1:j es no kozott itt nagyon sok
csal{tdban hianyzik. Itt ,·annak mcglehet<.:,s sz{u11111al ,·isszas
lu'tzasok, torvenytelenUI cgyi.itt elok. de ez keYes az
osszescghez kepest; de arra hirntkozom, h,iny ember
n111 es akad koztctek, ki a csa!.idi tiszta boidogs,igot
nem otthon kcrcsi, hancm a luizon ki,·(il. mulatoz,isokkal.
tivorny{tval toltve az idl>l. nem hallgatva a h,izastt'trsra.
ncm hallgat\"a_ annak kercset, 11Clll l.il\·a meg: annak
- Oh At,·,imnai
! ez nem bten ll)n-cnve
kon11\'eit.
szerint
..,
....
...
va16 dolog; ugy hogy nckcm. mikor ilyenckct koztetek
cszlclck azt kcll nhrnda110111: .,Scrkcnj fcl tc aki aluszol ... •·
! ;(cm szabad ,.l)lna ennck j,T,·
I!.rcnis
At,·iunViai
,.
•
b
tortenni. mcrthi�zcn a mertcklctlcn 01et, a dorbezol{ts �::mindL:n czzcl osszcftiggo dolo� lc,·cri a kkk es test
crcjct, clsatnyitja L'S kc�'(cknne tcszi az cmbcrt a mun..,
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poharban mutatja az 6 szinet, vagy mikor a poharban
pezseg, mert vegezetre mint a kigy6 megmar es mint a
merges kigy6 megcsip." - Mcgcsip erkolcsilcg, szellemilcg
es vagyonilag.
Oh Aty{unfiai ! hogy a vagyoni terhck elhordozhatok
legyenek, arra az embcrnek sok okossag kivantatik. A viszonyok, a helyzet, ki.ilonosen ti rittok nezve bizo
nyos mertekben nehezzc v{tltak; mert alig vettetek eszre
azt a nagy atalakulast, a mely 1848-ban, ebben az or
szagban vegbement. - Az 1848-iki Hiltozasok a birtok
es gazdasagi viszonyokban addig soha nem kepzelt at
alakulast ideztek elo. A. foldesurak elvesztettck a robotot
es dezsmat, de kaptak helyette urberi kitrp6t1{1st, a jobb
agyok ma nagyobb adot fizetnek mint elebb, de kaptak
erte szabad foldet. A kozue111esseg elvesztette minden elo
jogait, elvesztctte ado es tehermentcsseget es vagyoni
karpotlast ezert semmit sem kapott; cs megis az 1848-ki
torvenyek mellett nemde ez az oszt{tly allott fcl, nemde
ez az osztaly aldozta fel eletet, veret, hazaszeretctbol;
mert tudta, hogy e magyar haza a maga alkotmanyat es
jogait csak ugy vedheti meg, ha egyseges, ha nagy, ha
eros lesz. Ime igy hozott a magyar kozne111cs�cg olyan
aldozatot a magyar hazaszeretetert, aminot nem hozott
Eur6panak egyetlen cgy nemzete sem.
De aid aldozatkesz es aldozatot hoz, annak gon
dolni kell arra is, hogy azt az Mdozatot mikep tcljesiti.
- Gondolni kcll arra, hogyha valto.rnak az idok es ha a
haz rosfradozni kezd, azt alkalmas idoben kijavitsuk, meg
tamogassuk, azt biztonsagba helyczzi.ik. - Biztonsagba
helyezhetitek magatokat, hazaitokat, s anyaszcntcgyh{1za
tokat azzal, ba erkolcsi erobcn fclcmclkcdtek, munk{,�c;fig,
mertekletesseg, takarckossag crcnycitckke v{tlnak; mert
hiszen en a ki dicsckcdesscl mondhatorn, hogy c kozscg
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a vendegszeretct csak fclenyi volna, mint most, meg akkor
is dicsekedni lehetne e kozseg magyar vendegszeretethel.
Azt mondh«tom, hogy titeket orall6kul rendelt a gond
viseles, hogy ti kepviseloi legyetek a magyar fajnak, s
egyszersmind a jellemet es szellemet megorizzetek abban
az dradalbcl1l, a mely benncteket kuri.il vesz. - Hi\·a
titsotok a korUltetck levo, bevandorolt es mas nemzetisegi.i
nepre j6tekonyan es hazafisag szellemeben hatni. - �em
tudom mennyire feleltek mcg e nagy kOldetesteknek e
szep hivatastoknak, de osszehasonlitom a ti helyzeteteket
a Magyar haza helyzetevel. A szlav nepek nagy tortenet
ir6ja azt mondja: hogy az Isten a szlav nepre akkor
merte a legnagyobb csap{tst, mikor ezt a magyar 11epet
i"de hozta a szlav nepek tengerebe. l\Iert ha ez nem jott
volna ide, most egy volna a szlavsag; de az a magyar
nep, azt a foldet, melyet megszallott A1pdddal, megtar
totta ugy, hogy az6ta azt a foldet nem eresztette ki kezei
kozi.il, sot azon meg a szlavokat is magyarra tette, es nem cngedte, hogy e foldon a szlavsag egysegesse
tomori.iljon. - Ime titeket is Atyamfiai, ide helyezett az
Isten, kaptatok e nemzettol jogokat, kiterjedett birtokot.
vajjon megtakaritottatok-e azt ugy, mint megtartotta a
magyar nemzet ezt az imitdott l\Iagyar hc1.zat. Hiszen ti
annak igaz fiai vagytok. Oh! Aty,imfiai, e tekintetben
megint jobban ismeritek ti a viszonyokat; de en csak
azt mondom, hogy e tekintctbcn mulaszUtst kon�ttetck el,
igyekezzetck hclyrep6tolni szellemmel. szorgalommal, mun
k."tval, crkolcsi erovel, ha nem is ki.ilterjedelemmel, de
igenis cro,·cl es belso terjcdelemmcl. f:s hogy a haza
Odvcre, az anyaszcntegyh(tz felvir,igL.,is,·1ra a rnindenhat6
lstcn titckct crrc mine! jobban scgitsen: jertck, alaz
zuk rncg: magunkat az Isten elott cs i1rnidkozzunk
ekcpcn:
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Nagy Isten, mindcnhat6 Fclseg, ki uralkodol
menyen es fi.Hdon, vegtelen hatalommal, bolcscsseggel;
de a ki neki.ink is szereto Atyankka lettcl az l Tr Jezus
Krisztusban !
Alctunk cs dicsoili.ink tegedet gondviselo kegyel
medert, a 111elylyel intezed emberi sorsunk folyas{1t. Fel
magasztaltal minket .Atyank, minden 111{1s tcremtmenyek
felett, midon okos eszszel. e1 telemmcl fclruhazlal, hogy
ez a.Ital vezerelj, hogy ne IcgyUnk lekotve a fold porahoz,
hanem dicsobb czelt ti.izzi.ink magunk ele, es ne csak
testi.ink kielegiteset, hanem lelkUnk magasztos oromet is
munkaljuk.
Es te jo Atyank, gondolkodol tcsti szi.iksegi.inkrol,
adsz etelt, italt, ruhazatot, megkorooazod alditsiddal mun
kankat, nem engedcd, hogy hiftba hulljanak verelytekeink.
Nemcsak foldi leti.ink magasztos czeljar6I gondoskodol,
hanem oroklet�nkrol es lelki..ink i.idvossegerol, - nem
akarod hogy nemesebb rcszi.inknek: a leleknek rendellctese
e foldon be\'egzodjck. Czclt tu_ztel elcnk te magadn{tl az
orokkeval6sagban, a mely fcle titokzatos crovcl vonzatik a
mi Ielki.ink. E vegbol alapitad szent fiad a.Ital anyaszentcgy
hazadat, hogy vezercljen bennUnket iged altal a mcny
orszag fele haladas biztos osvenyen.
Aty{mk a Jezusban ! Szent fiad cgyhazanak tagjai
vagyunk, kiknek nemcsak az o magasztos pelditjaban
mutaltal utat, mikep kell ki.izdeni a vilitgossagcrt cs iµ;az
sagert, hHnem clolti.ink kibocsalottad a te szolgaidat, kik
hallgatva lelkiismcreti.ik szavi1ra cs igazi vallasos erzlile
tere, sok szenvedesck, farndalmak cs klizdelmek arim
visszavezcttek oscinkcl a tiszta cvangeliom fordtsahoz.
1-.":cn'..irk Aty{rnk ! hogy azt a szcnt oroksegct, a
mclyet evangcliomi hiti.inkben nyerti.'lnk, mi is 111cgtartsuk,
azt soha hutleni.il cl nc hagyjuk. Kozclebb e i;yi.'llckczct
nek adj buzg6 tanit6kat, kik hirdessek a tc szcnt igedct,
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jarjanak elo a hitbcn, szerctetbcn, parancsolataid betolte
seben; kik keszek legyenek tiirni, szenvedni, ha kell meg
is halni az igazsagert; adj boles es buzg6 cloljar6kat,
kik minden cselekedetokben iranyad6k, a kozj6 munkaja
ban, az Jsten fclelmeben ekcskedok legyenek; az. ereny
nck s az ori1k boldogsagnak sokakat megnyerjenek.
Adj az egyhaz hiveibe eros vallasos hiteleLet.
felebarati szeretetet, megingathatlan kotelessegerzetet, hogy
ragaszkodjanak egyhazukhoz es ebben talaljak fel boldog
sitgukat. A vallast tobbre becsUijek a veszendo foldi ja
vaknal. Kovessek a te utaidat, nem szamitasb61 es ki.ilso
leg, hanem lelekszerint es azzal mutassak meg a Te
hozzad val6 igaz szeretetet.
Aldd meg az anyaszenteg�·hazat \'iragzassai, j61et
tel, elomenetellcl, a kozseg-et egyetertes, bekesseg, kdzj6
iranti aldoza:kezscg '.clkevel, kicsinynek, nagynak, g:azdag
nak, szegenynek egyir{rnt j6letere, bolgogsagara. Aldd meg
szcretett magyar hazankat minden atyai aldasoddal, minden
rangu es allapotu lr..kosait egyetertes, kUlonos szeretet s
bizalom szcnt lelkevel. Orizd alkotmar.yat, jogait, szabad
sagiit cs segitsd elo dicsoseget, tartsd meg ezt j6letben,
boldogsa�ban az idoknck vcgcig.
Aldd meg a kiralyi fclseget, hos�zu bekes ural
kodiissal, hogy megcrtYe e nemzct szive \·a.gyait. -ton�k
veset, a nemzet h(isegc, raga:--zkodasa, h6dolata illtal kor
nyezve, tcgye hatalmass,i., nagygy:i. a ncmzctet, abzza
mcg cnnck lllinden ellensegeit.
.c\.ldj meg mindny{tjunkat, kik lclki ni.gyodassal
keresUnk tegedct, es a kik te benned helyezhetji.ik a n,i
bizodal.-nunk,tt. Amen.
�fost ismet a dal,'trda cnckelte az .. lstcn dics�i,cgc··
cz. karcncke�. Ezut,i.n a �l iskola ,·izs�itltatott me••·
�� mel\'ek
...
mindegyikc s.zcp sikert mutrttott tel. Azut."lll tisztclcgtek,
'-

28 -

a helybeli presbyterium, a kath. egyh{tz, az izr. hitkozseg
kepviselete, a papai ref. egyhitzmegye kUldottsege, a koz
seg kepviselo testi.ilete, a tanit6k, a ves7.premi kir. torveny
szek kepviseloje Kovess Janos kir. tablabiro es az orsz.
ti.izolt6szovetseg dr. Ovary Ferencz altal kepviselve.
Ezen udvozlesekre Antal Gabor puspok ur meg
felelo szivhez sz616, tanulsiigos valaszokat adott. Majd
72 teritekU bankett volt a fopasztor tiszteletere, melyen
Veszprembol is sok elokeloseg vett re�zt. A lelekemelo
felkoszontok kozt M6rocza Kalman em. gondnok ur meg
emlekezett Fenyvessy Ferencz foispan urr61, ki mar reg
oly nagy szeretettel varta es keszitette elo Antal Gabor
pUspok tir latogatasat, de ki fajdalom, betegsege miatt
nem vehet reszt kozotti.ink, elteti ot, az egyi.ittlevok pedig
taviratilag udvozoltek a beteg foispant, ki koszono szives
valaszban viszonozta azt.

Veszprem.
KitUnteteto figyelemmel es nagy Unnepseggel fogadta
Antal Gabor pi.ispok urat es kiseretet majus 2-an Veszprem
varos kozdnsegc es az ev. ref. gyUlekezet. Jutas allornason
sz{tllt ki, hol Szcgletlzy Gyorgy polgarmester i.id\·ozolte a
v{tros ncvcbcn ! ,, Kiv{tl6 oromomre szolgalt - ugymond
- hogy cngcm crt a szcrencse, tolmacsolni oromUnket a
vi1rosunkat ert l{1togat{1s alkalm{1b6I. mert nem eloszor
vagyok szerencses :\lelt6si1god elott ,'tllani. kit kora
il�jusap;o,n 6ta ismerni es bccsUlni tanultam. Isten hozta
7\lelt6sagodat ! Szcrczzen kedves ernlekeket es sok oromot
szeretett hivei kozott."
PUspok ur kJszonetet mondott a gyenged figyelem
ert, Udvi)zlesert, mibcn ot Veszprem \"{trosa - melyet
gyermekkora ota ismer es ked\·el -- reszesitette. Azon
nagy kultun'tlis es 11emzetfenntart6 hatalom, mely egykor
a nemcssegben kozpontosult, ma a \'arosokban rejlik.
Ezen nagy fcladat kifejteseben azonban az allam es a
titrsadalom meg mindig nem tamogatjak a \',irosokat oly
mertekben, mint azt megerdcmelnek. \'eszprem v{tros
minden idobcn igyekezett megfelelni nemzetfenntart6,
kulturalis nagy feladat:'tnak, klilonosen mi6ta Szeglethy
polg{mnester all a v{tros elen ---- kit niint egykori kedvelt
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minden iranyu fejlodese igen nagy lendUletet vett. Isten
aldasat keri ugy a polgarme:;ter urra, mint a varos osszes
lakossagara.
Ez utan Fischer Karoly nagyberlo negyes fogatan
Veszprem varos es megye elokelosegei a.Ital szamos uri
fogatokon kiserve bevonult Veszprembe a Kossuth Lajos
utczan, hol a fellobog6zott es feldiszitett hazak ablakai
b61 s nepek ezrei a.Ital Udvozoltetve erkezett meg Ke11essey
1lfJricz kir. kozjegyzo egyhazi fogondnok vendegszereto
hazahoz.
Aznap este pUspok ur tiszteletere 112 teriteki.i
bankett volt a ,,Korona" sza116 disztcrmeben.
A bankett meltan nevezhet6 vacsoraval egybeko
tott valldsos estely11ek. Az egyenek, kik ott megjelentek,
kepviselve Veszprem varos egesz ertelmiseget, a hangulat,
mely kezdett61 vegig uralta lelki.inket, azon tudatot kel
tette bennUnk, hogy a ne.gy lelkek, a nagy "jellemek
kozvetlen jelenlete templomma varaz�olja azt a helyet,
a hol osszegyi.ilekeznek. Kolossvary J6zscf alispan, Szeg
lethy Gyorgy polgarmester, az osszes hitfelekezetek pap
jai, egyhazi kepviseloi, Antal Gabor pUsi::ok, Segesdy
:vlikl6s esperes, dr. Csenkey Geza torvenysz<iki elnok s a
_ bir6i es jegyz6i kar, Kenessey Morie e. fogondnok,
M6rocza Kalman em. gondnok, Ihitsz Lajos forendi tag,
az Ugyvedi kar, a piarista fogimn. tanari kara, az all.
polg. es kereskedelmi iskola tanari kara Udvarhelyi Gyula
igazgat6val, a veszpremi polgarsag es szamos videki, kik
a7, estelyen jelen voltak, orokke szivUkbe rejtik ennek
kedves es tanulsagos emlekezetct.
Az clso felkoszontot Kolossvary J6zsef mondotta
Antal Gi1bor pUspok urra. Nagy Onnepe van ma vcszpremi
ref. egyhazkozscgnek - ugymond - mert kebeleben
t.isztelheti f6pasztorat. De Unnepet Ul Veszpremvarmegye
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kimagasl6 alakja tcszi li1bat e varmegye teruletere, annak
jelenleteben a var111egyenek hianyozni nem szabad, -
killonosen akkor, mikor ez a szeretett es vart vendeg
Antal Gi1bor, ki ne111 idegenul jott hozzank, hanem ide
haza,iutt.
E var111cgyebcn valli1si torzsalkodasok nem szoktak
Jenni, bancmha versengesek ,·oltak, az csak a kori.il forgotl,
hogy ki, cs melyik szercti jobban ezt a hazat ! Elteti
pUspok urat, mint a valli1s es hazaszeretet apostolat.
Azutan Segesdy Jlik/6s esperes szep szarnkban
koszontotte fel a puspok urat s ki,·anta, hogy a ?\linden
hat6 Isten, ki minden egyesek es testi.iletek sorsat \·eg
hetetlen bolcsesseggel intezi, az o eletet tartsa meg
oveivel, szeretteivel egyUtt, sok even keresztUI edes hazank,
a kozUgyck es egyh{1zunk javi1ra.
Csc11key Giza, torvenyszeki elnok egy gorog mit
h6szb61 indult ki felsz6lalas{1ban. :\lidon az emberiseg
nagy resze elromlott, midon az aranykor elpusztult. midiin
mar nem volt 111arad,·1sa c foldon egyetlen ereny nem
tojenck sem, elbucsuzott innen s egi utrn kelt Astr,1iL1
az igazsag istene is - es igen helyesen, mert ott, hol
az erkolcs megszlinik hatalom Jenni, ott tobbe az igazsag
nak nincsen mil keresnie, mert ott az igazs,igsz0lg,iltatas
ha helyes lesz is, de nincsen annak ethikai alapja,
nincsen semmi jelentosege. Kik bi,·atvak ezt az erkolcsi
alapot mcgteremteni, kik hi,·atdk szivlinkbe meg
gyokere%tctni azon mar is foszl6 erenyeket, kik m,isok,
mint az eg:yhi1znak felkentjei, a papok: nngyon ertheto
tehi1t, hogy en. mint az igazs,·1gs.zolgi1ltalc'1s cgyik baj
noka, fclkosz6nlsck mindenkit, t,,1nncly egyhaz papja
lcgyen is, a ki azon klizd. hogy a pusztu16 er�nynck uj
hont teremtscn; de kOli.incbt·n a kcd\"cs. orsz,1g�zene
ismert cs ,iltalitban kcd\'clt pOspokot Antal G.ibort, a ki
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- 32hirdeti az Jstenfelelmet, a tantorithatlan es scmmi kepen
meg nem bonthat6 felebarati szeretetet. l�ljen soka a haza,
a sajat egyhaza es az emberiseg javara.
r.fajd Ujvd,y Fcre11�z apitlkanonok-plebanos sz6lt.
Testveri szerctetbol i.idvozlom az en kedves baritlomat,
az ev. ref. egyhaz pi.ispoket. Egy munkat vegezC111k, az
Ur szolojeben dolgozunk, j6 szomszedok vagyunk. A
20-ik szazad ugyan mits rnalomban orol, mint amiben
mink orli.ink, mas munkakat, mas eszmeket forgat elme
jeben. A 20-ik szazad a szabadsag, a fclvilitgosodas
szarnyain nagyon messze halad es annyira megy, hogy
nem latja az egtol az Istent, nem Iatja az emberben a
lelket, megtagadja a vallas szentseget, jelszava lctt ennek:
nincsen Isten, nincsen lelek, halhalatlansag, nincsen fele
losseg, az emberek nem tartoznak szamolni Istennek,
csak a foldi torvenynek. Ennek az iritnynak mi feltetleni.il
ellene vagyunk, mert ezek az allamoknak eppugy, mint
a csaladoknak puszt11lasat vonjak maguk utan.
A torvenyek az emberi szivck, az emberi lelkek
durva kifakadasait mc�tudjak torolni ; de nincscn oly
tor\"t�ny a vilctgnn, ,111H:lyik ;i gn11os;,s{1goknak a csinijat
fojtana el �s a csirajitt clf"o_jtrnn, ncrncsebb magvakat
hintsen az emberek szivebe; ezt csak a vallds teheti mcg,
mely azt tanitja, hogy minden ember felelosseggel tar
tozik nemcsak azokrol, a miket az embcrek latnak, hanem
azokr61 is, amiket csak az Isten lat.
A vallas az, ami az embert polgarokka nevcli,
ez a7,, arni a csah1dokat boldoggit, a nernzetcket erosse
teszi; 1..:z1..:n a;: u1n!1 h:tladunk mi, kik az ember maga
sabb rcndeltetese fcJe va16 ncveles nagy munkajitt vegcz
zUk, akkor, mikor a jonak es· rossznak ismcretevel
beoltjuk szivUkbe azt, hogy a rosszat gyi.iloljek, kerUljek,
a jot pedig szeressek, kovessck. Ez altal tcsszi.ik boldogga
az emberiseget, melyet semmifele mas inte7,rnenynyel
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clcrni nem lehet. Cdvozollek fi,p£1sztori utadon, legyeli
szentgyfi1gyi har111at ajkadon az lstcnigejc, lcgyen foga
natos, 111il hi\'eid ki,zl hirdetsz: a szcretct, a bekesseg,
az egyclcrtcs, az crcnyek tisztclcte. a szorgalom, a 111unka,
a raradsi1got llClll is111cru onfcl{aldozas. a hazaszeretet es
az lstennck fclcl111c, sz6rnl c1mclyck az cmbe1t j6ni,
1wgygy;1, erossc, :uuclyek a csaladot es ncmzetet boldogga
cs viri1gz6va tcszik. Vczcreljen Isten aldi1sa s ,.,zep mun
kitdnak gyU111olcsct is cl,·czhcsscd. :0.fajd dr. \'eghely
Kal111irn felol\·asta dr. Fcnyvcssy Ferencz foispan ur Ud,·ozlo
ti1virat<1t, 111irc dr. (>v{1ri Ferencz eltctte a foispan urat
s azon hi:i 6hajunknak adott kifcjczest. hogy minel elebb
felgy6gyulva hozza Isten kozcnk.
Fclkoszontot mondtak 111C:·g Kencsscy �16ricz Antal
Gaborra, Szc�lethy Gyorgy az cgycter•esre es azokra,
kik cnnck rcntarti1si111 munk,'tlkodnak. lh{1sz Lajos a
tcstvcr i1g. hitv. c,·. cgyh,·1zkcrUlet nc,·cben .-\ntal Gaborra,
Udvarhclyi Gyula a 111agyar haza boldog�i1gi1ra. Demjen
Marton Kenesscy l\loriczra. I-lon·,'.1th Dezso :\l6rocza
Kalmanra, 1\l6rocza Killman lhasz Lajos cgyhazkeri.ileti
feli.igyclore, dr. Rosenberg Jen,5 cs Rosenthal �andor
Antal Gi1bor pUspukre, Fodor Gyula I,oloss,·{u-y J6zsef
alispanrn. \'cgtil plispi)k ur sz61t: �agy h,ilcinll tanozom
else sorban l,ora iljus:·1!,!;0lllt,,I fog,·a a ,·cszpremi e,·ang.
relormi1tus t g:yh{1zmcgycnck. mcly cngcm ne,·clt es
nevcltctett, a:.·�11{111 a Tckintctcs �c111cs 'l\in·cnyhat6sag
nak, mcrt a 1.·1rsadal111i tcYd;cnyscgrc cz a Yimnegye
nevclt cnµ;cm. �� c,·cs Yollarn. mikor belcheri.iltem
ti1rsasi1gukba azoi,nak a nagyoknak, kiknck c111leke a
mcgycbcn cs a haz,·1ban cirokkc ,·tldott, kik arra tani1ottak,
hogy a haz:it, a kfizi.igyct, folckczcti tekintct nclki.il szol
g{1lni kcll, crdcm es szi.ikscgcs.

ao

1::11 c tckintctbcn az en kcd,·cs Cjt·d, ,. bari1tommal
hasonl6 sorsb:111 rngyok, () is eloszor ncm papnak keszi.ilt,
a
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mas palyan volt, megismerte az eletet mas teren is, en is mas pitlyan indultam el, .ott ertettem meg a vallas
nak, a hitnek, az erkolcsnck igaz crteket. 01t tapasztaltam,
hogy ha valaki fi'mtdtsi1got vesz 11wgi111ak arra, hogy
belenezzen az elctbe, akkor igenis azt monctja, az emberi
kebelnek szUksege van a vallitsra es minden bajat a
titrsadalomban egyedi.il cgy orvossi1g, a s::erelel l::J'ogyilja
meg. En cnnek a szcrctetnek mt.rnldtjitra hataroztam el
magamat,. hogy gyakorolni fogom, hirdctni fogom, mikor
a lelkeszi palyara leptem a tanari pitlyitrol es Istcnnek
hala, mondhato.m, hogy ott, azon a vidcken, a hol ezt
kezembe vettem, sikerrcl gyakorlom. :Nem teszek mast,
mint azt, hogy a kolcsd.nos s.zcretetet a kUlonbozo l'cle
kezctek kozt elesszUk, azonkivUI a polgari cletben hassunk
oda, hogy az igaz szabads{1g a renddel mindenUtt meg
ferjen es ez altal hazank clete a legbiztosabb alapra
fektettetik. A jelen alkalom111al koszonetet monduk a
nemes szivU megnyilatkozasokert s ket tavollevorol emle
kezem mcg es szivem melyebol elletem okct: dr. Feny,·essy
Ferencz Veszprem varmegyc foisp{1nji1t es a r6m. kath.
felekezet fopapjat, ki c ,·{1rosban lakik, kit munkitja es
szemelyisege utan is tisztelni tanultam, b{1r6 Hornig
K{troly megyes pi.ispok urat i Isten {tldits:'11 kerem e vitrosrn,
e varmegyere, mely tetemes aldozatokat hozott mitr eddig
is a mi dunantuli egyhazkeri.ileti.ink papai r6iskoh'tjanak,
aldja meg Jsten a vczetoket, korrnimy.zokat, hogy munk{1ik
nyoman lcgyen boldog e nep es viruljon fel az cdcs
magyar haza !
.Majus 3-an, vasarm:p gyonyori.i tavaszi nap volt.
Pi.ispok ur rcggel 8 6rakor crkezett meg Kcnessey i\16ric
egyh. fogondnok, Nen1eth. Is��,{rn, Scgesdy l\likl6s, Ml'.,rocza
Kalmitn, Gozon Gyula urak tarsasitgitban a veszpremi
egyh{tz teniplom{1nak udvad1ra, a.zon fclszcntell helyre,
mclyct
az egykor. itrva cklezsi{mak boldog cmleki.i l,ciz111d11dy
, .
,

.

S(iuwel es Roboz Mi/idly adomanyoztak. Itt voltak osszc
gyUl,·c a preshitcrium, iskolaszek, az egyhi1ztagok, a mind
ket ncmbcli fclsobb- es clcmi iskt"Jlitk no,·endekci, az iparos
il]ak onkcpzo egylete es a KossLit'h Lctj<Js olrnsokor zasz
loik alatt s a gylilckczct ha,iadonai Linnepi diszben. A
lelkesedcsscl vart f6papot /)en1jeu Jldrloll i.id,·ijzolle. Szi
vi.ink mclyehol koszontjUk - ug:ymond - fotiszteletU
pUspok urat, tudjuk, hogy a hithuzgc,sagnak, apostoli
szercnyscgnek, keresztycni Hirclc:mnek, Yalodi nemzeti
erzesnck, a tudomitnyok mely szeretetenek. a nemes
aldozatkeszsegnck cs joszivi.isegnek talizmanjait hozta
kozenk. lmc, mi szivUnket kitiirjuk s ker,ii.ik lstent, hogy
a szellemi crok itt\'itclenck turvcnyenc-1 fogva -- e taliz
manok kozoltcsscnek 111i,·ctunk cs ijrijkke aldasosak Iegye
nek rc{mk ncz,·c. lstcn hozta szcrctctt pi.ispoki.inket �
Pl.ispok ur mclcgcn nilaszolt. Orommel jott \'esz
prembe, orommel nyugszik meg tckintete e gyi.ilekezeten
es e hclyen, ho! sza:wdok 6ta lelkesedesscl es sikcrrel
munk{tlkodnak a vall{isi, a t[1rsadalmi cs a hazai elet
tcren, cs a ho! loboµ;6 lirnggal eg a hitnek es tudo
mimynak fitkly,ija.
:\'incs kctscgcm a i'clett, hogy a :\Iindenhat6 Js;,en,
ki a multban adott c gy(ilckczctnek nemcs, aldozatkesz
vezctokct c·s hiveket: Id a jclcnben orkodik felette. jovo vin'1gz,·1s(1t is biztositani fogja hivcinek ncmes jelle
mcbcn, hitchcn cs ;'tldozatkeszscgeben. Keri a gyOlckczetre
lsten szent {tld(1s;tt.
Ezut:·111 I !,1r<"-::i ll011ka cgy rcmck ::;zi'.•p elu,·ir:ig
csokrot n_,·u,itott at pi.ispok urnak. mclynck szalag.j{m
aranybcti.ikkcl ,·ult fclin·a: . ., F6p,"t�ztoruknak vcszpremi
tiszteloi." l\lajd az i(jus,'tg vcgycs k:ira i.i,.hcizlo dalokat
enekelt S::d::: Fc:rrn,·:: tanit6 ,·czctcsc 111�llctt. En.nek clhan,,·_
zasa ut{111 / Jou1d11 l' S,i11dor l-:0111;1.rnmi szi.ilctc::-Li. felst-ikercskcdclmi nrntun'tns il]u mondott i.hhozlo beszedct az
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ltjusag neveben, lllit pi.ispok ur kcgycsen fogadott s aj{111lotta a kedves i(jak Agyclmebe Ielkilk nemcsitcset es a
tudonii111yok szcrctetcl. Azuti111 belepelt az ujjitcpitctt,
zold fenyo Iombokkal cs vin1goklrnl fcldiszitclt iskolitba,
hol Rdcz Jfdria kisasszony tanit6noji.ikkcl 58 ragyog6
szcmi.i leanyka ,·iuta a pi.isrok urat; itt voltak ezen Ieany
iskolat segelyzo cgylet lagjai is, ozv. Vc�hely Dczsone
vednokno, Koller S:·111dorne cs oz,·. Papp Gyu1c·111e clnokok.
dr. Misley Sitndornc szi.il. Puchlin Rozsa, a biblia-iskola
megalapit6ja cs vezctojc, - Horvi11h Sirndorne, Demjen
Martonne, dr. Csomasz Bclitnc, dr. Cscrcsnycs J6zscl'nc
szi.iletett Veghely Sarolta stb. urnok, kiknck ne,·ebcn
Kollerne szin'.�Iycscn cs bcnsosegtcljescn i.id,·ozulte pi.ispok
urat s kertc nwgas llgyclmet es szcretetct e kcdves kicsi
nyek iranl. Konnyckct fakaszto kcdves jelcnel volt, midon
cgy angyali szepscgi.i, okos Ici1nyka 1:-gey 1/onka III. o.
no,·endck viri1gcsokorral kezeben pi.ispok ur elc Iepelt s
artatlan gyermeki szin'el i.idvuzoltc a v{1rvav{1rt, szcretett
fopasztort; ezut{rn Rdcz Mdri,1 ta111tono a le:1nyki1k itltal
keszitctt kezimunk{1kat nyujtoll {1t pi.isruk urnak kedves
emlekill.
Pi.ispok ur a ki.innyckig elerzckcnyi.ilt. Koszonetct
mondott a nocgyesCllet fcnki.ilt e:nuksegenck es tagjainak
azon itldasos munk{1ert, melyel az c111bcriscg, kbzclebb
magyar vereink 111cglllcntcscben, nc,·elescben es C ,·esz
prcmi leanyi!--kola scgclyzesebcn es a Icgncmcscbb irimyu
gondozasaban kifcjtcnck. Ht 111indcn jcl, minden nyom,
minden erzes ama nemes szi /ckrc, ama j6tekonya11 mun
k{t16 kczekrc val!, akik titkon jot tesznek. Kivanja, hogy
fizessen meg ezclrnek lstcn, a ki 111inclc11ckct Utt nyilvan
cs adja irn�g nckik a bolclogs{1got es jotcltciknek igazi
jutalmat. Majd a Ids Egeyt es tobbi ti1rsait mcgclicscrtc, a
tanit6nonek pcclig koszonctct fcjcztc Id. Alaposan mcg
vizsg{tlta a Ie{rnyk11k szcllemi cl61wlaclas{tt cs a gazdag

-:37,·:·11tozatb:in ki{tllitoll kbi111unkakal cs a tapasztaltak felctt
teljcs cs 01Tcnclctcs 111cgelcgedcsc:t f'cjcztc ki. Inncn atment
ptispok ur ncmzcti szinO szonycgckkcl cs lombokkal
diszitctt tiuhkol{1ba, a hol Szd:; Ferenc;; tanit6 f:i2 clenk
cs okos liuval cgy(Ht linncpi ha11gulr1tban vartak rea. Itt
Kovacs Gyula V. o. tanulo i.id,·uzoltc hatasosan, batran
cs lclkcscdcsscl a plispok urat. Id a gyermekek iranti
hat{1rtalan szerctct erzcl111eivcl ,·itlaszolt s kcrte rajuk- es
tanit6ik- s kcdvcs szi.ilcikre az cg {tlditsat. l<erte, intette
okct, hogy nagy szorgalommal tanuljanak. mert a haza
cs az a11yaszentegyhi1z a jon5bcn mindent toH.ik dr. .-\
hazi1t cs az anyaszcntcgyhazat, mint szent orokseget
c:;,1k azok tarthatjak fe1111 cs virago✓..talh,1tjak, a kik oko
sak, tanultak cs mindcn szep crcnyekkc:l ckcskcdnck.
.-\zut{111 szigoruan mcgvizsgalta az iskola no,·endekeinek
elomenctclct cs azt magas szinvonalon all6nak talalta
s czcrt S:::dz Fi:rmc:; urnak koszonetet cs clismereset fe
jczlc Id. Ezutan �l 6rakor nwgkczdod0tt az istcntisztclet,
mclyct a nagymercti.i sz�p ref. tc111plo111ban cgesz teljes
scgcbcn maga .-\ntal Gi1bor pi.i,pok ur vcgzctt. :\lidon a
tcrnplomba IL·pctt, mcgszohdt az orgona hangja s cnnck
vczctcsc mcllctt cnckcltc a gytilckczct a 3 7. dicserctct.
:WOO-nyi hallgat6si1g ahitozott azon igek utiin, mclyckct
p(is?ok ur volt kcgycs hintcgctni a szi,·ckbc. .-\ szcnt
cnck clhangd1sa uti111 ptispok ur a sz6szekbc mcnt s
igy sz61t:
i\la, midon a mindcnhat6 lstcn cngcm a vcszprc111i
cgyhi1zmcgyc gylilckczctcinck ,·iz:-:g{tl:.ta alkalma,·al idc c
szcnt gylilckczct kchclcbc ,·czercll. hofy cgyi.itt i.inncrcl
hcssck a;-: en hi\·cimmcl: cµyh;1zi bcszedet ki,·:'ttwk
tartani azon szcntigck alap_ji1n, mclyck mcg vannak irn1
l{om. I. U---12 ,·nscihcn.
,,i\lcrt hiznnys,·1�·0111 nckcm a;-: lstcn. kinck nagy
lclkiorommcl szolg{tlok az o fia crnngclium:inak prcdikitl-
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tat,i.si1ban, hogy sz:i..intclcn c111lckcz:c111 fcloletck. l\lindcnkor
az en i111i1dkoz:itsaimban kervcn az btcnt, hogyha valami
m6don 111i1r valaha j6 szerencses ut adattatnck nekcm
lstennek akaratjab61, hogy tihozz�itok mehctnck: i\fort
kiva.nlak titeket littni, hogy valami lelkiaj[1ndckot kozol
hetnek vclrtek, hogy ti megerosittctnctck. Azaz, hogy
kozonsegcs intest vennenk tinitlatok, cgy111i1s hitc i1ltal, a
ti hitetek es az en hitem altal.
Cnneplo tisztclt gyi.ilekczct !
Atyamfiai az Urban!
Szent felele111111el elteh·e allok e pillanatban c
hclycn, sz6szeken ennek e veszpremi szent gyi..ilekczetnck.
a mely egykor a 111ultban a magyarorszagi reformalt
egyhaznak egyik eras vitra, magasan kiemelkedo ortornya
volt; a melynek sz6szekebol, a dunantuli ev. ref. egyhaz
keri..iletnek majdnern egymasutim ot pi.ispoke hirdettc
lsten szent igejet 1612- 17 I G-ig. Szent felelemmel allok
meg e helyen, midon elvonulnak lelkem elott a multnak
tortenetei, elvonulnak azok a nehez kUzdelmek, kemeny
111egpr6bi1ltatasok a melyeken viri1gzasa utan e gyi.ilekezet
�eresztUI ment, annyira, hogy szintc a koporsoban feku
dott. De a mint a lelkiis111eret-szabads{1g hajnala, tavaszi
pirkadasa kezdodott, a meleg erintescrc hann-aib61 ujra
feltamadott, hogy betoltse itt nagy hivat{1si1t a valli1si,
ti1rsadal111i es hazai �let teren, e� lassankint eljutott es
meglehetos viragz6 allapotba ebben a korban, a midon n
hazaban minden valli1sfelekezetnek egyenlo jogokat bizto
sit a torveny es a 111idon az emberek szi,·ebe is egyenlo
jogokat ir be a mt'.ivelodes es felvil{1gosod{1s.
Ha az en Uram a Jczus Kri�ztus nem adta volna
is nekem utasitasul ,, Vala111ely hi1zba bemcgy, ugy ko
szontsd annak lakoit, bekcsseg c haz�iak !'' akkor is
tekintve ezen anyaszentegyhi1znak viszontags{1gos, neha
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tckinl\'C cz cgyhaz
,iclcnlcgi titrsadal111i hclyzctcl 1s, ncm koszijnthetlek
bcnncteket mi1ssal, mint azzal, hogy Kegyelem nektek
es bckcsseg Istenlol a mi Atyankt61 cs az Cr Jezus
Krisztust61 !
Oh mert a mull tanitja, a jelen ncm czafolja mcg,
hogy az embcri litrsasagn1.1k a lcgnagyobb aldasa a beke
a szivbcn, a bekc a csaladban, a szent bckc az egyhaz
ban s a tarsadalmi eletben. l\lindazok a jaYak, melyeket
a tarsadalom i1d az embernek haszonlalanokka vagy
crteklclcnekke lesznck beke nelkUI. Cgyanazert ugy
koszonlelek bennetekei, hogy megmutassam,_ hogy a
lcgtitvolabb all tolem az a szandek, hogy itt e. gyi.ileke
zetben szavaim, telteim peldaja a.Ital megakarna1i: za\·arni
a gyi.ilekczetek es felekezetek kozott le\·o bekesseget;
hogy en azokat az ellenteteket, melyek fajdalom meg
vannak a tarsadalomban, kielesiteni es kihegyezni akar
niun. �em, en nem ezert kivanlak titcket latni, titeket, a
kikert sokszor imadkoztum, a kikre oly sokat gondoltam:
de hv.i11lak !dtni, l10gy 'l.h1lami lclki ajd11di:kot ko::.ol/1t111dk
vdclck, lwgy ti 111t:gcr<'isilletuJtek. A:-11.: ltog1· kozo11sdg es
-iuti:st ve1rnc11I(, Ii udlalok, egymds !tile dlt,,l. a ti lti/clek
es az eu hi/cm dltal; mcgakarlak ero:::;iteni abban a hitl--en,
a mely a mi Crunk Jezus I-::ri5ztusnak igaz tanitasa.
mely igy sz61 : ,,arr61 ismerik meg az cmberek, hogy
az en tanit,·anyaim vagytok. ha egymitst igazan szere
tcnditck". Ezt a hitet aim rum en hirdctni s megakarom
cro:;itcni egyrcszrol a 11111/luk cmlekenek kegyelctcs fcl
emlitese i'tllal, masreszriil '{lizspil,11£1 a.Ital. melyet e gyi.i
lckczctben lsten igcjc mai nap is cloidez.
A szentiri1s azt mondja: ,.A melyek 111e�irattak,
azok a mi ta11ulsi1gunkra irattak mcg'·. Az emberi esznek
ncmcsak gyonyorkodtct6, kcllcmcs de epito cs tanulsagos
foglalkozas a tortenclcm; n,crt a n1ult tortenctet sokkal
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azokat az csemcnyekct, a melyckbcn . bcnnc cH.ink,
szcreplok vagyunk; mert a multak tdrtcnl:!tei ncm hatnak
szcnvedelyeinkrc, nem izgatj{tk fel azokat. Kcdves Atyam
fiai ! l'vlint egy kep csak bizonyos tavols{1gban mutatja ki
a maga hatasat cs nem kozelrol, ugy vannak az cmbcri
scgnek vilagtdrtenelmi nagy escmenyei, bizonyos tavol
sagb61 mikor osszcvctji.ik okait, csemenyeit. Lrp. yanczert
Atyamfiai ! A multban ha visszatckinti.ink, a ,·cszprcmi
CV. ref. egyhaz eletct, hiterejet. m(\kodeset, igazsagosab
ban itelhetji.ik meg, mint azok, kik akkor es abban
eltek.
A veszpremi ev. reform. cgyhaznak, de az egesz
magyarorszagi ev. ref. cgyhaznak tortcnclmc kiindul{1sat
abb61 a szempontbol kell nezni.ink, hogy a Mindenhat6
Isten e hazaval, a nemzcttel, a lcgnagyobb kegyelmct
gyakorolta es a legnagyobb j6t cselekedte akkor: mikor
a legveszedelrnesebb idoben, midon �, nernzet nyugatr61
es keletrol egyszerre volt megtamadva: akkor tarta fel a
nemzet fiai elott a tiszta evangyeliomi tudom{1nyt. akkor
adott a reformaczi6 tanaiban egy uj crkolcsi erot, hogy
azok elleneben, a kik ncmzetiseget, szok{1sait, alkotmanyat
tamadtak meg, - magat megvedelmezhesse. - Nezzetek
Atyamfiai ! Az Isten mar az allatokba is adott bizonyos
osztont, hogy vcdekezni tudjon a fenyegeto vcszelyek
cllen; hat az ernberbe, ebbe az okos lenybe, ki.ilonosc11
pedig annak a tomegebe, melynck kozossege 1{1rsadalma
van, nem adta volna bele ezt az osztont? Hele adta, es
ennek volt kifejezese az, hogy rnikor a reformati6 itt
hirdettetett, annak terjedescre fcjedclem, torvcny. minden
ellentallott; megis nem kerl.ilt bele fcl szitz:id, hogy a
nemzet zome protestanssa Jett. -- Szcntiv{myi i\,f arton
jezsuita a 16. sza.zad vegen ilja hivatalosan, hogy Ma
gyarorszagon a fonemesek kozi.il :J, a koznemesek kozOI
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vallana, kii,·ctnc. Osztonszeri..i vcdcl<:lll ,·ult cz; rnert csak
gonclol,iuk llleg, hogy a nwgyar ne,nzc.:li:�cget mcglchc:tett
volna-c ,·cctelmezni c foldiin annak az cgyhaznak, a 111cly
ma sclll nemzeti, hancm ncmzetkiizi, itltalanos: mcg
lchetett ,·olna-c vedclmezni a nemzc.:ti jogokc1t cs �zc1bad
s,1g0kat nnnaJ.: az cgyhaznak, a mcly hin itol mai ,mp is
fcltctlcn mcghodoli1st kin·m? Atyi1mtiai ! Tartozhatunk
szi..ilctcs, ne,,eltetcs folytan biirmely rnlli1sfelekezc1 hez, de
a tortenelem elismeri, hogy a rcformf,tusoknak a ncmzeti
nyclv, a nemzeti jogok fenntartasiiban ele,·Ulhetetlcn er
demcik vannak. Ezek adtitk a nep kezcbe mindjart a
refor111{1czi6 kezdetcn a 1\·drnly Gasp,ir magyar biblia
fordit{1s{1t, mcly a klasszikus magyiirs{1g peldanykcpc:
ezek adtak a ncp kezcbc Szenczi ?\folni1r Albert gyonyori.i
zsoltarait, mclyekct ma is buzgosaggal cnekelUnk.
lgy lctt a rcformi1czi6 a magyar nclllzct c!ctebcn c�y
oly fontos tcnyczo. a mclyet ha a ncmzct cl ncm foga
dott ,·olna, ma valoban ncm tudom. ho! {!Ilana :\lagyarursz:"1g:
Veszprem ,·aros polgarai, az akkor elo lakosok
szintc ugy bevettck lclki mcggyozodesl:-61. lstenbe vetett
hitbol, de hazatisagbol is CZl a protestans reform(tlt hitet:
es itt oly eros cgyhitz alakult, hogy lo 12 -1 i 1 d-ig
biztos adataink vannak, hogy a gyiilekczetnck itllan1.il'">an
ket papja vult. --- A gy(ilekezet ternploma a drban \·olt�
nem az ,·olt foerdcme, hngy itt az Istcn e::; a Kris✓.ws
evangyclioma szabadon hirdcttctctt, ncm: hancm l:t1gy
voltak alsobb es fclsobb iskoliti. s az cgc::;z ,·idek tanulo
il]usaga idc scrcglctt dsszc. Ez \'olt a \'CSzpremi c,·.
rerormidt cgyh,.tz vin1gz<'> kora. �cm tartott !1)\"[tbb 100--110
cvig. I tW-l-tol fogrn kcz�icnck sOtL'l fclhL>k btwulni fclcttc.
- Elso csapns ertc. 111ikor cgyik lclkc�zct Hodosi S:1111uclt
a Ritk6czy-111ozgal111ak g:yanuja mi:ttt clfogt,i.k, Esztcrgomba
bortonbe vetettek cs itt sinli5dott H c,·ig. - 1 ,00-ban
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irt Lcopoldhoz a borlonbol s a fcjcdclcm szivct mcg
hatotta az 6 konyorgese, haza bocs:'1tolla s to\'i1bb foly
tathatta lclkeszi hivatalitt, sot 1708-ban pi.ispokke v{tlasz
tatott. De a zivatar nem vonult el mindaddig, mig czt
az eg.yhazat meg oem semmisitettc .
1710-ben Heiszler generalis az istenitisztcletnck a
vitrosban val6 tartasat betiltotta, a templomajtajat lcpecsc
tcltette, maj. 28-an kiadta parancsba, hogy a pap marad
hat ugyan, de oskolatanit6k, diakok 2 6ra alatt kitakarod
janak. Nem volt mar templom, de meg tartottak istcni
tisztelctct. Ezen eroszakoskodas ellcn folyamodtak a Fcl
seghez, Szentivanyi Peter kcgyclemert Becsbe ment, de
kegyelem helyett meg kemenyebb rcndelcttel tert meg,
t. i. mivel Veszprem vegvar Jenni m{1r megszi.int, a tcmplom,
mely a varbclieke volt, elfoglaltasson, es Veszpren1nck
cgyeb privilegiumai is megsemmisittessenck; igy kii.izetven
a reformatusok a varb61,. auf. 14-en Losonczi Farkas
Janos puszta fundusan az eg alatt tartott{1k az isteni
tiszteletet. i\'lat. VJH. 20. verse alapjan: ,,A r6kal�nak
barlangjok vagyon, es az egimadaraknak feszkck, de az
ember fianak nincsen fejet holott lchajtsa." Ez idotol a
hivck Vamosra jartak templomba 171 l. okt6ber 7-ig, mikor
addig magazinnak haszn{1lt templomuk visszaadatott s
1711. nov. 22-en ujra felszenteltetett Dci1ki Istvan idol..:ori
lclkesz alt,LI II. Sam. 2., 15., 25., 2G. v. alapj{m. 1711.
ev folyaman az iskolat is visszakap1{1k. Ekkor clovcttck
harangjukat, mit az Uldozeskor fold al{L rcjtcttck es {1pril
5-cn mcghuztak.
1716. dccz. 4-en Szcntmikl6si MihiLly szolgabir6
szallasan v{1rmcgyci kis gyUles tarlatott, mclyben publi
kaltatott nzon kiralyi parancsolat, melyben a vcszpremi
reformatusok paplaU1nak, oskolainak clvetele, az istcni
tisztcletnek felbenhagyasa, papnak, oskolatanit6nak clcrcsz
tcse, vagy hivatalaikr61 lcmondas esctcbcn, mint vilagiak-
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tcljcscdcsc mcgparancsoltatik. Ezt grof \\.ulkra Janos es
pUspok, meg az nap, Szcntmik16si l\lihi1ly es Kullei :\lihaly
szolgabirf1k i1ltal Hosszuf,1lusi I\li1rton akkori lelkesznek
tudtara adta. J�s e szornyU parancs ,·egrehajtatott. 1716.
decz. I :3-irn utoljara prcdikalt itt Hosszufalusi l\larton az
.·\post. Csel. XXI. r. 13. v. alapjitn: .,:\lit 111i\'ellek sirvan
cs az en szivemet kesergetven; mert en nem csak meg
kotdztetni, hanem meghalni is kesz ,·agyok Jeruzsalemben
az Ur Jbusnal-.: neveert." Ily roppant csapas hatasa alatt
a veszpremi ref. egyhaz hiveinek egy resze a r6m. kath.
hitrc tcrt, nemelyek Szentkiralyszabadjara, sokan Vamosra,
mitsok pcdig 13alaton111cllekerc elszarmaztak. Azonban
,·oltak olyanok is, kik rendithetetlenlil megnrnradtak hiti.ik
bcn es \'eszpremben s vartak az idok jobbra fordulasat.
Es az ido jobbrafordult lsten kegyelmebol. 1 ,8:3-ban
a mint II. J6zsef kiadta a ti.irelmi parancsot, ez a gyi..ilc
kezct ujult erovel, ujult buzg6saggal - mintlia csak
itlmodott es aludott ,·olna az alatt az ido alatt - ezen
a helyen hozza fogott az anyaszentegyh,iz feleritesehez.
:\lindcnki meghozta a toletclhcto aldozatot, es ma, midon
az clmult szomoru idokr61 cmlckezi.ink, csak mintha cgy
szomoru ki1prazat es nehez itlom ,·olna. Beszedemen,
arczomon talan ,·isszattikrozodik. a mit erzek, midon
czekrol emlekezem ! ".\em a keseri..iseg, ncm a bosszu,
nem a vad erzclme. foglalkoztatja a lelkemet ! ".\em!
i\Icrt hiszcn azon escmcnyekcrt, a mik akkor tortentck.
nem lehet cgycsekct \'adolni. �em. ezt a _kor szellcme,
annak ellenscgcs indulata h,)zta mag,1xal. es magantl hozta
az a hatalom, a mcly a magyar ncmzelet meg akarta
semmisitcni es legjobban timiadta azt a ,·:'mtt, a mely
a nwgyar alkot1rni.nynak egyedi.ili biztos menedeke ,·olt.
Ezcrt nem szemrchany,is. ncm boszu olvashat6k ki
bcszcdcmbol, hancm az, a mi ol_,. ei..
o·yon,·orUen
van m�o-...
0

--- -1-l 1rva a XXIII. Zsoltitrban ( 1 OD. dies.) ,,Az ovcinck az Ur
mcgtartoja, orzo pitsztora. hiv 0l1al111azoja, illo j6,·ol1itt
rcjtcni szivi.inkbe, szcnt ncvet itldnunk cgesz clcti.inkbcn,
mcrt kegyclcmbol crdcmcink felctt, sok lclki j6kkal bcn
ni.inkct kornyi.il vett ;" akkor, a mikor cgyik c111bcr belc
avatkozott a mii.sik ember hitcbe, s :'ttvczetett bcnni.inkct
a mindcnhato Isten a mai dcri.iltcbb cs jobb korszakba.
�ezzi.ik Jsten igejenck micsoda hatitsa van e gyi.i
lekezctre jelenleg.
Jstennck hi,la, az i.ildoztctcs clrnult, ne is ad_ja az
Istcn, hogy valaha az barnlil"clc formii.ban, alakban vissza
jojjon, az cmberbarati szcrctct, a tiszta evangycliurn, a
muveltseg es fclvil{1g:osudfts tffjedcsct alrnditlyozza, tcgycn
Istcn tehetetlennc mindcn kezet, minden crot, 111ely ezt
fclidezni kivi,nja.
Az i.ildoze:s tchi1t clmult; de 111cg nin a tern1cszet
cgy 11111sik torvcnye: a lelerl va/6 kii:delmz. £,, urafkodik
nem csak az anyagi, az {tllati clct 1eren, de uralkodik a
szellc111i tercn is, a ki.ilonbozo elvcknck, cszmeknck, in·t
nyoknak egymassal valo ki.i;1,delmcbc11. ts nagyon tc,·cJ
az, a ki azt gondolja, hogy ezekct az irii.nyokat cgy111i1s
sal kibckiteni lehct a vall:'ts tercn. Ha jol bclc nezi.ink ahba
a rnuhelybe, a honnan az cmbc:riseg vczettctik, en uzt
mondo111, l!ogy az embe,ek tokclctcsscgcre ne111 tartozik
a.z, hogy egy vall{tsuak lcgycnck. A legnagyobb, a lcg
hatal111asabb allamokban kUlunbozo ,·all{1sf'clckezetck rnn
nak cs A merild,ban a ntll{1sfclckczetck szi1111a tomcntclcn,
de 111cg :-,incs rnlli1si cgycnctlcnscg. Micrt? 1\lert ott a
szclle111i cs erkolc::;i tcren folyik a nc111cs verseny. l\czzUk
111cg, az ct!yntll{1su itllamokban tal(111 sokkal IHLt!,)"Obb
usszeCltkuzcs van az cgyh{1z cs m: {1lla111 s az c111bcri
gundolkozi,s ko✓u
. tt, mint a ho! ki.ilonbrjzo felckczctek
cs
c.zek
,·nls(1gba sodo1 rn,k. Pclda dt Franczia
vannak;
orszag, Olaszorszag cs Spanyolorsz{1g.
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nc legycn 11111s kozijtti.ink, mint a szclle111i cs c.:rkolcsi
tcrcn va16 lcgnemcscbb vcrscny. Jgaz, hogy a g:ycngebb
nek nchcz hclyzctc n111 cbbcn a ki.izdelemhcn: de ,iz
cmbcrek az cr6k 111crlcgclescnel ezcn a tcrcn ncm mindig
helycs�n itelnck; mert czcn verscnybcn 11cm annyira az
ClllJ'agi, mint a szcllemi cs crkulcsi javaknak van nagy
szcrepc, mclyekkel vcdekczni lchet az cpitcsnel es
hoditi1snal.
Ha cz ncm igy volna, akkor keptclenseg \'Olna az,
hogy a szegeny halaszok es \·111110-ok szclleme, erkolcsi
ercje gyozcdclrncskc(!ctt a nagy, a hatalmas r6111ai biro
dalom fclctt. Ez a nagy, cz az cllenilllhatatlan szellemi
es crkolcsi cri5 crcdmenyczi azt, hogy a protcstantizmus,
a mely ..JOO c,·c lesz, hogy kilepctt az Hkkor egysegcs
nyugoti keresz1cnyscg kcbcleb61, s ott hagyta mindazt a
rngyont, a mit a kozmi.ivelodesre az egycsek, allamok
jotekonys{1ga us�zchordott cs mcgis ez a szegenyen ki
szakadt protcstantizmus 111ai nap m(1r rncgki.izeliti a vili1gon
a r. kath. ncpek sziurn'.tt cs biztosan szamithcttunk ra, hogy
mire •WO eves fo11(1llasirnak uromi.innepet fogja tartani, azt
cl is fogja erni. Tehi1t a hith(isegre, tiszta crkolcsisegrc, lelkc
scdesrc kcll epiteni es t1"u11aszkodni e ki.izdelemben es cbben
a gyi.ilekezctben is, a 1111111 az intezmenyeket, a.l igehirdetes
crcdmcnyct, az 6sok lrngyo1w111yait szcmlelem: azt 111011dom, jo, szil11rd alapra cpit, mcly 111int a pozdorja nem
fog szet foszlani. Az ige hirdcttctik, azt a hin.�k hallgat
j{tk is es un·cmiti szin'cl gyakran enekli c szcnt falak
kiizutt a gyi.ilckczd: ()r(il a rni szi\•i.ink, mikur ezt hall
juk: A tcmplomba mcgyi.ink, lfol l ·r lstennck szcnt igejet
halljuk." Li1tom az iijus1·1g nc\·cl�scbol. hogy mig egy
rcszrol az lsten ldclrnebcn ne\·cltetik. masre�zrol meg
tanulja azt, hogy ,,:\linden bok::;esscgnck kczdetc az l·r
nak felclrnc." Lf1to111 azt, hogy a nemcs szi\·cknck kcgycs
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111t111kaja a neveles, az cmberbaritti szcrctet teren, minde
ni.itt hagyja a maga aldasos nyomait, hitlitra huzditva
ezen egyhitz el6lji1r6si1gi1t e� hivcit. Ha az Ur Jezus
Krisztus annak a kcgycsnonck, a ki az o labait dPiga
kenettcl megkentc cs a tanitvany a Ital ki1rhoztatva volt,
igy szoll: ,, Hagyjatok beket e nonek es ne karhoztassa
tok," itt is latok noket, a kiknek - rnert a szeretet cs
konyori.ilet munld1ji1t teljesitik
neveik hitlitval soldt
fognak emlegettetni.
Atyi11111iai ! Jgyckezzctek mcgtartani e gyi.ilekezet
eletet az anyagi tercn is; hiszen cz a templom, a mely
maga is, kornyekc is oly szepen cs diszesen rendbchozatott,
nzok az iskolai cpi.ilctek, a mclyek csak a legutobbi ido
ben emeltettek, a gyi.ilekezet :1.nyagi ,tldozati1val, mind azt
mutatjak, hogy van itt az egyhi1zhoz ragaszkod6 sziv.
De fajdalom megis akadnak ill. kik a mi nagyon
egyszerU isenitiszleleli.inket ncm becsi.ilik annyira, a meny
nyire az megerdcmelne, kik ncm tudj{1k meltanyolni,
masutt pompat latvan, hogy Ill( crtcl111e van Krisztus
Urunk ezen tanit.isimak: ,,Az Jsten lelck; es a kik at
imadjak, szi.ikseg, hogy lelckben cs igazsi1gban imi1djak."
-- Vannak nemelyck, csak nagyon kevesen, de megis
vannak, kik az cgyhaz terhei1, - mikor pedig az egyhaz
azokra ugy ra van szorulva,
nem hordozzak, nem
akarjak szivesen hordozni.
Igaz, panaszkodhatunk a mai szomoru gazdasagi
viszonyok 1nii1tt;de nezi6tck 11-1cg-1:iz· embereke·i�a kTl<nei-:-�
valami kedves, ·,,alamiben oromi.ik tclik, arra mindig volt,
mindig van es mindig Iesz penzok. - Tehat azok az
emherek kik az cgyhi1z fclviri1gzasi1ho7, itldozatokkal nem
jarulnak, a nehez viszonyoklrnl ne111 menthctik magukat;
legfelebb azt mondhatji1k, hogy mi elotti."lnk az egyhi1z
s7,i.iksegeire es a szcnt czelokra valo adakozf1s ar.
utolso.

- 47 Aty{unnai ! A ti oscitek ncrn ily peld{tt mutattak
ncktck ! Van cgy m{1sik baj is, ne\'ezctesen a gyi.ilekczet
nepcsscgenck igcn Jassu szaporodasa. 178�-ban :1:.30 csa
ladbol {tllolt c gylilckc:zct es ma is alig {Ill tijbbol. - A
lelekszama 1527, azaz ha ez mind lelek volna, akkor az
az cgyha% azok mcllctt, mclyeket eddig mcghozott fej
lodnck es vidtgoznck.
Hozzatok mcg {tlduzataitokat a k_<:!_zmu,·elodes, a
protest{ms nc\'elcs, a protes1{1ns haladas oltiu:ara; mert
hiszen czt varja az cgyhi1z szcnt ligye, ezt ,·arja nagy
vidck, nagy kornyczc1, hogy a mi egyhnzunk itt az egesz
vimncgycben a lcgtobb crtelmiseggel biro helyen, ha nem
is nagy anyagi crovcl rendelkczik: de a kezdemcnyezes
ben buzgobban mcnjcn e16. A jclenbol azt a tanusagot
veihctjl.ik, hogy az lsten igejcnek van aldo hatasa. - Azt
kerem az lstentol, hogy adjon nektek erot, hogy lelekben
buzgok lcgyctek, s az Urnak szolgitljatok s mine! telje
scbb mertckben bctolthessetck az lstcnnek akaratat. Amen.
Ezutim buzgo i111c.'1t mondott plis��ok ur, melyben
iildast kert lstentol a kiralyra, a kiritlyi csaladra, az anya
szcntcgyluizra s az edes rnagyar hazara es megaldotta
a gyi.ilekezetet.
l\fost az iljak ,·cgyeskara enekelte a Hyrnnust,
majd a gyi.ilekezct a XC-ik Zsoltart s ki\·onultunk a
tcmplombol.
Templom utim tisztelcgtck az ,ig. hit,·. e,·. egyhaz
ld.ildottei Horv{1th Dczso lelkesz es Fischer \'iktor feli.igyelo,
- az izr. hitkozseg dr. Hoffer Armin es Rosenthal :--:-imdor.
- az Iparos-iljak onkepzo cgyletc Szi1z Ferencz elnok
vczctcsc 111ellett, kiknck pi.ispok ur meleg szan1kban
viszonozta jo ki\'{111ataikat cs koszontc megcmlekezesi.iket.
A tisztclgok fogad{tsa ut{lll szigoru cgyh{1z,·izsg{tlatot
tartott pi.ispok ur, mclycn alapos bin'tlat 1,·trgyi1vii. tetetctt
az cgyhi1z anyagi cs szcllcmi {tllapota.

- 48 .-\z elc)tcrjeszlett adatokb61 111eggyozodott a pUspok
ur arr61, hogy a lelkesz, a tanit6k, kcllo gondoss{1ggal
vegzik tccndoikct, a prcsbitcrium hi,·en teljesiti koteles
seget; kcrtc to,·{1bbra is hith(iscgClkct es buzg6s{1gukat.
- Oromet fc,iczte ki a S"'CP cgyctcrtcs f'clctt, mcly az
egyh{1zi hivatalnokok cs prcsbiteriu111 kozott van, a mclybol
az cgyh{1z to,·{1bbi vir{1gd1sa ko,·etkezik. -- A gyi.ilekezct
clcn illl6krn kcrte lstcn szent illdi1si1t s befcjezte a
vizsgalatot.
Egy 6rakor Kcncssey l\,16ricz cgyh. fogondnok ur
36 teriteki.i cbedet adott pi.ispok ur tisztcletere, melyen a
varos elokelosegci ,·cttck reszt, s 111clylyel fogondnok
ur nagy halara ki.Hcleztc a veszprcmi reform. cgyhaz
kozonscget.
:-\ vcszprcmi holg.yek diszcs vir£1gcsokorral, egy
K. i\L 111onogra111111al ellatott ezi.ist pohi1rkaval, az iskolas
lci111yki1k kczi111unk{1rnl lcptek 111cg a szcretett fopi1sztort,
mely kcd\'es targyak mcg az nap a fotiszteletO Pi.ispokne
Asszonynak szi.ilctctt Kluge Margit mnonek ki.ildettek
Kom{1romba, ki kcdves lcvelbcn koszontc mcg a gyenged
Agycl111et es ki.ilde111enycket.
Delutiin a bercndelt kad{1rtaiak cgyhazi1t vizsg{llta
meg fot. pi.ispok ur 1\16rocza Kalman em. gondnok ur
lakasi111, ho! a prcsbitcrium, Csomasz Dczso lclkesz es
Guly{1s Ferencz tanit6 vc zetese mcllctt a szi.ikseges ada
tokat e.-. konyveket magaval hozva mcgjclent. A fopasztor
mindent rendbcn talitlt. - Az cgyhazi ad6zasra nezve
tanacsot adotl, hogy hassanak oda, hogy a gyermekeket
ne ad6ztass{1k mcg, c tekintetbcn a jobb belati1s mindig
uralkodjek a nepek sziven. Az ismet:6 iskolasokkal is
evzar6 vizsg{tt kell tarta11i. -- lsten aldasi1t kcrte CZ cros
gyulckczetrc s kotelcssegtud6 presbitcreire.

Szentkiralyszabadja.
:\.Iajus 4-en. hetfon rcggcl 8 orakor indult el
pi.ispok ur f'u1�:;ly lAis::/6 nagyberlo -l-es fogatan Szabadja
f"clc, kiserctchcn ,·oltak �emeth lstdn e.-ker. jegyzo,
}lorocza I,,ilmim cm. gondnok. Segesdy ?\liklos esp .. ctr.
(h·i1ri Ferencz orsz. kep,·iselo, (;6�(?11 _Gyula �s Demjen
;\l1'1rlon. - Szentkiritly-Szahadja hatitri111 csinos diszkiseret
csatlakozott a mencthez, melynek ,·ezetese mellett ,·onult
he pi.ispok ur a kozse�he, hol a k<izsegi biro Hornitlr
Hh,i fogadta az cgesz kozseg lakossi1ga es a ker,·iselo
tcsllilct {1ltal korLil\•e\'c s igy szolt:
,, Fotiszt. s ;\!cit. Pi.ispok ur ! (lrommel itlk)k itt,
mert nekcm jutott a 1wµ,y szcrencsc. hogy a kozseg
llC\'ebcn :\leltos,'tgodat i.id,·ozolhctcm. Lcgyen ,ihfott elLlltClll
c pcrcz, de kgycn {tldott c fold, melynek gorongyein
itll\·a tr:ondhatom: ,,:\!dolt a ki jlitt az l�rnak nc,·eben !'·
V1irrn-v1·1rtuk F[>tisztclcti.i l :rat idc, mcrt tudjuk, ismerji.ik
kozsegi.ink, cµ,yhitzunk inint atyai szcretctet: cz a tudat
rakasztotta bcnni.ink az clismcres soha ki ncm ar-ado
forn·1s(1t; cz a tudal tcrmcllc n1eg benni.ink a szerctel,
tiszlclet soha cl ncm hc1Yado koszoruj;1t. -- Kerem az
lstcnt, ki a multban is mcgscgitcttc :\leltos:·1godat, - hogy
1gcn sok idcig tartsa mcg sziununkra, --- hogy az cgyhitz4
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cliirc haladhasson.
:\fost pedig a lcgnagyobb szcrclcttel cs tisztelcttcl
kercm Fotisztclclli Pi.ispiH� urat cs magas kiserctct, 111cl
t6ztassanak becscs I(1togau·1sukkal szcrcncseltctni cgy
h{1zunkat!'·
Piispok 11r 1•dlas-::a: lgcntisztelt bir<'> Ur! Kcd,·cs
Baratom ! l\Ielyentisztelt kozscgi kcpvisclutesti.ilct '. !\fog
hatva {tllok itt czcn a foldon, a melycn en az en gycrmck
e,·ei111et eltoltottcrn, a 111ely11ek minden gihiingychcz a
szeretet, a ragaszkodi'ts csatolja szi,·e111d, az a ragaszkoclits,
a 111elynck fonala soha nern szakadt cl, bitrrnerrc vitt
sorsom. l�s 111indig orummcl go11dulta111 arra, hogy az en
\'l:!rcim itt clnck cs igaz lclkcscdesscl szu.i!/tl_j{tk a haz(111ak.
a magyar nemzctisegnek i.igyct. :\leg volt bcnniik az os
magyar ero, a mit 111cgaczclozott a hit cs lcki.izdottck a
nagy nehezsegeket. - f:s midon itt littOlll azokat a j61et
utjan e111elkedoben, hitlitt adok Istennek, hogy 111egtartotta
oket es a jobb lctnek a haladasnak utj;tra el\·ezereltc.
Nem tudok mely szereteto.:mnck szavakban clcgge kifcjczest
aclni; de minden lakosaira c kuzsegnek a jo Istcn itldasitt
kercm, segitsc a halacl;·1s utj[rn tobbrol-rnbbrc, adjon testi
lelki egeszscget cs bekcsscgct, hogy viritgozzek e kozscg
es az ut6dok minclig cmcljek ennck jo hirnc,·et es jolctct.
-- Engcrn pedig tartsc1nak meg tovitbhra is szcreteti:ikbcn.
1\'lindket felekezel tc111plom{1ban harangoztak, cliadal
kapu volt.
Ezutan az egesz nep a ref. tc111plom elc vonult,
volt cltcrit\·c ' mclven
Pi.ispok ur 111cb0·{11lahol szonve(J
..,
b"
..,
podott, kori.ilvcttek az iljak, a f"ehcr ruh:'tba ultozutt
keclves hajaclonok a prcsbitcrium cs a ncp s Csomas:: G)•u/a
helybeli lclkesz Liclvozoltc:
.,FotisztelctU es Melt6si1gos Pi.ispok Ur! Nagy a
mi ori,mi.ink, s oriimmcl vigaclunk az Urban e;,: 6n'1ban,
I
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I

- 51 a rniclon :\lelt6s{1godat s;d_i11Jfoldjcn, regi otthonaban, a mi
szcreny cgyhi1zunk kcbclebcn szi\·hDI Odvozo!jUk. - E
gyCllekczctnck juttatta az lstcn azt a nagy fjromet, hogy
Melt6si1goclhan nemcsak a dunantt'.!li c\·. ref. egyhitzkcrUlct
lllindencktol tisztclt es szcrctctt fejc:t. pt.ispoket tiszteli;
hancm ugyis Ctd\"ozijlhctji.ik mint gyCtlekczctL.ink szi.llottct
es bi."lszkcsegct, 111elto a mi i:irvm(ink hat, mclto a mi
dicsekedesi.ink cs nclll szi.ini.ink rneg {tldani a jo Istent,
hog_,. :\lelt<)s,'tgodat adta ncki.ink. - ltt j(1tszotta cl gyermek
j(1tekait, itt tmrnlta mcg lstcnt ismcrni, cmbcrt szcretni,
s inncn indult cl �1ld;istcljcs lllllnk,'t;-;s,·1gi1r1ak nagy es fenyes
crnez ut_1ara: ugy crzi 111ag,'tt c pillanatban c- gyUlekezet,
rnint cgy j<.'> cdcs anya. ki ritbn hitott gycrmeket olcl
hcti kcbclcrc.
Szi,•t.ink tcl_jcs tisztekt0,·el fogadjuk, kc:rjt.ik. fo _:;adja
toli.ink szi,·csc11. -- lstcn tarha meg sukaig az cgyh,iz
jav{1ra, hogy rnint a nagy apostol szejjel j.°11Yan, gyujt
hasson egi ,·il1igoss{1got sokaknak lcikebcn. �agy szellc
menck fenyc mclcgitsc be az cgcsz egyh,izat, egyh{1z
megycit, hivcit cs mutassa mcg nckt.ink 111.:g sok,iig az
utat ki.izdellllcs cs szcnt munki111ki,an.
. -\ jo Istcn
hozta. cltcssc sok:'1ig � ..
l r,il,rs:: Tisztclcndii Lclkcsz ur � Tisztclt E g:yhitzi
E!t>lY1r6s.'1g, Tiszdt hi,·ci czcn ref. c,2:yhiiznak. szcretctt
Atv,"imfiai
cs Tcst,·crci111 ! a\ k�na�n.,bb
111c�hatott::-,·t.:::.--:-,)·,,·al
....
.._
.._ �
;illo k ill clC:itt,::tek, cgy azuk kozlil. a kik szcgeny s1..)rsban
ill nc,·ckcdtck c kozscg k;_ir�bcn lllely 1;·1�,,:·1i6 dajkaja \"(•It nckik
szcllclllilcg-, erki.ilc::-ikg. Ez cgyh:"iz tanitt\ia. iskul:tj,t. de
ncmcsak az. hanem annak hin�inck igaz szcr1.'tdc. annak
ti.irck\·es0nck nclllcs ir(111ya. -ugylwgy, mikor i:n az
clcthc kimcntcm, ,·al.1h.'111ysz(,r ingadozni ercztl..'111 maga111at.
sok ki.izdclmck k..:.izott. silk faradal111ak k(iz..:.itt, lelkcrn
arra a hclyrc, arra az cg:_,·lwzra tekintctt ,·is::-za cr�;t
nycrni; es crut nycrtcm cbbol a foldbol, a mclycn most
.

..._

-- 52 itt allok. · Mcrt en tudom: hogy a szentkir{Llyszabadjai
egyh{tz buzg6s{1ga, a ,·all{ts irirnti ragaszkod{tsa cs lstcn
iranti bizalma az lstcn igaz tisztcletc i_.isi hagyomany
,·olt. a mely nelllzedckrol-nclllzedekrc sz{Lllott {tltal, a mcly
nck itpol{tsahoz az en cl6dei111 is hozz{tj{trultak; mert
bi.iszkeseggel vallom, hogy elodeim ne111csak birtokosok
voltak e kozsegbcn. hane111 Ielkesz is volt ill kozi.'llok cs
volt egy mitsik is. ki midon annyit szcrczhctctt, hogy
abbol tisztessegcsen 111egclhctell, ide vitgyoll vissza es
itt toltotte aggkoritt cs itt tolllitte cletet lllint nyugalomba
,·onult lelkesz az lstcnhi1z{1ban. lly Irngyo111{1nyokb(,I 110\'esztctte ki lstcn az en szivcmben azt a turck,·est, hogy
szolga.Ijak ref. anyaszcntcgyh{1zamnak, mcrt ha annak
szolg{tlok, akkor szolg{tlok lrnz{unnak is. •·-- A nrngyar
jcllemnek kinyomata lcgjohb:111 mcg v.:n a mi rcforn1{1tus
cgyhazunkban; ugy, hogy czck mentcttck mcg itt es ezen
a videken a magyar nemzetet cs a magyar nemzctisegct
is; -- hogy az az idegen nyelvU itradat, mcly iclchozatott
mestersegescn, nem mcnt to,·{1bh; hogy mcgtudti'tk mcn
tcni vall{tsszahadsagukat cs magyar ncmzetisegClkct is,
orUlok raj ta s hUszke uncrzcl tel val I om magamat c kozseg;
tagjanak, c kozscg Iakosai kozCII ,·alonak. De ah'tzattal
vallolll magamat ezcn ref. cgyhaz tagjannk, a hol az btcn
felelmet - mely minden bolcsessegnek kezdctc - lllcg
islllerni tanultam, oly lanit6nak vczctesc alatl, ki sz{1zadokra
mintakcpUI szolg{tlhat az oktat{ts, a nevelcs cs mindcnck
felett a gyermekek cs tanitvfmyok iritnli szcretctbcn.
En halatlan Iennck lsten irillll, ha en csak valaha
is elfeledkezne111 arr61, a miket lstcntlil, lsten ut{rn ezcn
gyUlekczcttol vettcm. - lly h{ilits crzelemrncl vagyok itt,
en adjam itldftsomat crrc a gyUlckezctre, az itld{ts az uvc,
de az im{tdsag az enyem, hogy az egyhitzat tartsa,
vezereljc, vcdje, oltal111azza es ,·ir11goztassa az idi5k
vegeig ! Fogacl,i(tk kijszijnctemel ClllC mcgtisztcllclcscrl !

- 53 Ez ut:in tcmplomba mcnti.ink. hol a LXXX. Zsoltar
I - -a vcrscnck cncklcse ut:'tn PC!sp6k ur sz6szekre ment
cs cmez orijkke cmlekczctcs fopasztori heszedct tartotta:
l<cgyclcm nektek cs bckcsscg Jstcnt61, a mi Atyank
t<.>1 es az l�r Jezus Krisztust<'Jl ! E szavakkal i.idvijzollek,
c szarnkkal kos;i.ontelek bcnnetckct szcntkiralyszabadjai
gyCJlckezeti.inknck tagjai, kik itt az en hiv6 sz6zatomra
mcgjelcntctek az Urnak h{1zahc1n ! \"e vcgyetck rossz ne\·en,
hogy ha clf"ogult az en szivcm, hop:y ha nehezen tudom
kifcjezni azon erzclmekct es gondolatokat, a melyek lel
kemben elnek. --- I liszen ugy ntgynk en itt e helyen,
azt erzem en ill c hciycn, a mil erczhetett J6zsef,
mikor mcgpillantotta HZ o rc-g littott testvereit: azt
er;-:em, a mit erzctt J6zscf, mikor nyakaba borult az
6 edes atyj{rnak: rnert hiszen szivcm, lelkem, leg
elcnkcbb gycrmekkori cmlekcim. mindcn idekotnek ti
hozzi1tok. Szcretcttel, ,·onzalo111111al, ragaszkodassal gon
doltam mindig rcittok; de tudom, erzcm. hogy ti is ilyen
nel ,·iseltettck mindig en in'tntam.
:-\z en h:tl:im, az en kcgycletcs emlekezesem, az
nagyo11 indoJ.:olt; mcrt en e gyi.ilekczcttC:il sokat ,·ettem,
cngcm c gyi.ilekezct sok {tld:tssal bocs{ttotl cl: tchi1t hogy
h{tlas vagyok, azt csak az embcri szi,· tcrmeszetes erzesc
hozza mag:'tval.
Sokan ,·annak itt, a kik tal,i11 nagyon jol emlekcz
n('k rneg arra az idorc, a mikt)r btcn kcgyelmebol, en
itt gy(i_jtiitlcm azt az alapot. a mire ep1tettc111 az utan az
l 'r J�zus 1-::risztusban: sokan nrnnak. kik tanukitarsaim.
j:"ttszo pHjt(tsaim voltak. sot az i..'>regcbbck k0zlil vannak
olyanok is, a kik azt 11101hiha!j:'1k. mil a nitz:'trctbelick
rno11dottak az l"r .IL·zus Krisztusn'-il: .,\"cmdc nem amaz
:'1csmcsternck a 11a-c cz. a ki neki.ink be:-;zel ?" :-\z \·agyok
l,cd,·cs .-\ ty,·1ml1ai ! lklyzctcm. ,·i::-;zonyai1n tah111 1rni::,;ok,
v,·111uztak; de szi,·e111, 0rzc::,;cm, rngaszkod,tsom c nephcz.
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e foldhoz ncm valtozott scllllllit. Itt erzcm magam otthon,
Illint cgykor, cdcs szUloim hajlcldtban.
Es megis en IllOSt, Illidon idcjottclll, ki.ildctcsbiil
_
b{1r a magam akarat{1b6l cs szivclll vi1gy6d{1sa
jiittem,
utim; de ki.ildctcsbol att61, a kinck tctszctt az en v{1llaimra
terhet rakni, cs ki sz{unot vcsz en tolcm, s kinck en azt
Illondolll a nagy apostollal: ,,.-\z en elctcm is nc111 dd1ga
nekcm, csak hogy clvcgczhcsscm azt a Illunbtt, mclyct
vettem az en Uralll Jczus Krisztust(>I !" Ha tchM en
benneteket, mint e kozscg szi.ilottjc, az anyaszcntcgyh,iz
neveltje, a ti rokonotok, tcst\'cretek a lcgszentebb szcrc
tettel olellek; m,·1sreszrol hivatalos {Lll{1so111b6I kifolyolag
azt kell mondanom, a Illit mondott Krisztus Urunk:
,,A. ki cselekszi az en menyei Aty{u1111ak parancsolat{tt,
az az en tcstverelll, az az en ..\nyitlll !'·
Epen azert, midon itt vagyok, titckct ebbol a S7.Clll
pontb6) is figyelembe kcll _ venncm; sot crrc kcII a magam
figyelmet in'rnyozni cs kitcrjcsztcni. - - Kcdvcs Aty{untiai !
Eros epi.ilet csak az lehet, a mcly biztos, szil{1rd alapokrn
epul, ugyan azcrt, Illost mint a du11{111tuli ref. cgyh{1z
kerUletnek pi.ispokc, itt c szcnt h{1zba11, c g_vi.'llckezct ku
reben Illidon 111cgjele11ek, vizsg{1lulll azon alapokat, a
Illelyek, a Illclyckcn e gyi.ilekczet cpi.ilt. ()h azok az ala
pok nagyon Illclyck, nagyon szil{1rdak; mert hiszcn a
�.7.Cl}�l�i_1Jtlyszabadjai egyh{tz bevcttc a rcl'orn1{1tus tanokat
azo_l� �--� tanokat, n1clyel� l\lagyarurszi1gon cgyrcszrol a
Illagyar nclllzctisegnck es 11rngya.!:._ nyelrnck, m{1sr6szr6l a
nc�1!i"� !i_jogukn�1lZ, szah�_{1g11_ak es alkut111{111ynak biztosi
te��c.pe;;:tek 111{1r a W. szi1zad 111,'tsodik i'clebcn.
1 J- atitro7.otl, ercdcti okm{u1y szol arr<>l, hugy ( 'sok
i\lozcs ref. lelkcsz diplo111i'1ja I fi�han itt adatott ki a
pClspok altal, tchitt itt rn{1r akkor ,·iri1g-zo gyOlckczcl volt.
1;:s az Jstcn kcgyc!Jllcs volt az cgyh11z iri111t; 111crl mi,!.!;
koros-kori.il a reform. cgyh{1zak :'1rv{1kk,·1 lcltck, a 11l'liL·z
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tildiizcsck kiiziHt, --,_ n<:111 az vqlt a lcggrJ1wszabb idC., a
111ikor a ref. lc..:lkeszclict g(tlyi1kra 1Jurcz<1lti1k
hanem
a mikor i11ki1hh szcp szin alatt. tr>n·c:11yes rcndcletck,
rc_jedclmi parancsok utj,'tn oltott{1k ki a. ref". cgyhf1zak
eletct, a mcly id6bc..:11 a legllil,:.!-Y<Jhb szc:rcr jutott itt \"esz
iirc:lll v,·1r111cgychc11 lflrr, :\lf1rtl)ll \"Cszpre111i rL.ispoJ.:nek.
\I idon itt kiiriis-kijri."11 az egyh(1z,,k {1n·{1k:,a lc:ttek, az Isten
kcgycl111c kedvezctt a szcnlkir,'ilys;,rnha(f,i,ii c�yhf1znak . .-\
tii1 tcnelcm tanus(1ga szerint, 11e111i kiserlct tii r tent u,:2:yan
itt is, hogy a szahacl ntlli1s gyakorl,1t akadalyoztassek,
de e kuzseg l1ClllCS lakosai 111eg tudt{1k 11wgukat \ edcl111czni: nem csak 111cg tudlitk, de i;;cn sr1ks,rnr azun szom
szcd cgyhi1zak, a 111clycknek \'all:'ts<, -- . nyiln'mos isH.:n
tisztclellik 111cgakaclitlyoztatott. abban az id6bcn idc j{irtak
istenitisztclct I c.
:\lclycn. szilitrdan \·cttctctt az az al,1�1• a melyen
az eg_\·h,'tz ftll. maga cz a tcmi1lo111 I ,:�;)-hen. teh,'tt igen
regcn cpi_ilt. de szil/1rda11 cpi.ilt. mcrt azota 111egf1llt es
,·tlljon i:-- mcg sok,"1ig. sz,1zadoko11 k1.?rcsz1(il '. ( ·-;ak gonjot
kcll Yi:--elni arra, a mit az 6:--uk alapituttak c:,; epitettck:
111ert a kg11agyohh szc111rchC1nyi1s ahh.il :-,;;�i1rnrnznck. h_;t
a mit az osok szil.'m..ian csin(tltak. a mai ncmzed0k _annd.;.
gond_j;'1t visclni. azt renntartani cs to\·,tbh fcjlesztcni ncm
tud11,·1.
l(edves .-\t\·;unflai ! Fclll.?:--ZClll rulatok a _k):,;�,111dc
kot. a ,i,'> igyckl.?Zl'tcl, hog>· ti 11c111 akarlllk 111�ltatlanok
lc1rni 1):-Citck lwg>·o111,111yailloz. hugy ti igc.:nis. az cddigi
eket mcµ;tartani. µ:>·aral'ilani akarj,ttl)k c:-- ki\·,inj:'ttok.
Erre kli\·ctkcztelck ahht'>I. !1t)gy az iµ:�nL'k SZlW�alrnatos
hallgatt'>i \';1µ.ytok. 11agyo11 kc\-l'se11 t:il:tlkti✓.nak ki.:,;�C1ktck.
a kik ha 111cghall_iak e ll'lll�'lom turnyanak har,t11gjai sz,1\";1I, llC 1.:sendt'i111e lllL'g szi\'Likl'l'll :t :--i'.e�, e11ek: t')rill mi
szi\·link. 111ikor czt h:tlljllk: .\ templotnba 111L'g>·Ctnk. lll)l
l :r Istcnnck szc11t ig0,i0t llalljuk.
:\k1:,; ket\ks azon-
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ban az, hogy a kik hallgatoi az igenek, cgyuttal meg
tartoi-e? Hogy az az ige, 111ely itt hirdettetik, vajjon jo
foldbe esik-e? Vagy peclig esik a szikl{tra, ho! gyokerct
nem verhet. Vagy csik az ut melle, a ho! a vilfigi erdc
kek es a hius{tg madarai elkapkodjitk. Vagy csik a tovi
sek koze, a ho! a szenvedelyek ntivenyci cl11yo111j{tk azok
fejlodeset ! Szeretem hinni, hogy sokan vannak kozottc
tek, kiknel a mag valoban jo folclbc esik, cs terem
nemelyeknel ;30 annyit, nemclyeknel GO annyit, nernc
lyeknel 100 annyit. Azert merem pedig ezt mondani,
merthiszen a szcntkidtlyszabadjai rcL egyh{tzat az jellc
mezte a multban, hogy az cmberi eletnek crkolcsi es
szellemi javaira mindig sulyt fektetett, az jellemeztc,
hogy az ismeretct a tudomfrnyt, a jellemct meg tudta
becsi.ilni. Oh en nagyon sokszor hallottam dicsekedni a
ti oregapaitokat azzal, hogy a szcntkiralyszabadjai ref.
egyhaz iskolaj{tban a novenclckek -- abban az idoben
rnikor ez volt a muveltseg jele - tudtak mind latinul
beszelni. De en magam is dicseksze11: azzal, hogy ebben
a reformalt egyhazban a magasabb kcpzettsegre torekvo
tanuloknak oly serege volt, hogy mi szcnkirftlyszabadjaiak,
magunk egy Ids fclsobb iskol(tt kepczllink. A 111ely nep
tehat ugy szereti az ismereteket, ann{tl lehet kovetkcztetni,
hogy az a jo mag terem sziveben, s azt mondja az Jstcn
igejevel: ,�Szerezz magadnak holcscsscget, lllert el vesz
a nep a mely tudom{my nelki.il \"ala"; ez megerti cs
megtartja az igct. De tov{tbb{t azt lfttolll. hogy a m(ive
lodes :;okJ'ele eszkozeit, a melyeket ujabban szi.ilt a
gazdasagi elet a forgalom teren, a szentkidtlyszabadjai
egyhaz tagjai fel tudjak hasznftlni; mcgtuclj{tk ertcni
mindazon intezmenyekct, cgycs(iletek<::t, a 111elyck vagy az
{tltalanos kepzcttscg clomozclit{ts{1ra vagy az {tltalilllOS
jolet fejlesztesere szolg{tlnak, cs nemcsak azzal c!icscrcm
okct itt, hogy ilycn cgyesCilctckct alkotnak, de hogy

- 57
azokat el tudj{tk vezetni u�y. mint igcn sok helycn, s()k
ember nem tudja, kik e tckintcthen mint szakemberek
errc eli5kcszi.iltek.
Az ertelem magas f"ejlettsegct mutatja ez, a gyule
kezet tagjain[tl. 1::s el tudjitk vezctni oly hecsuletcsseggel.
a 111ilyenncl sok szakerto 11<2111 ,·ezcti azokat a dolgokat.
Ime ennek a kozsegnek ujabbkori cleteben mutatkoznak
orvcnde1es jelensegek. lnk{1hh tchiit a multra ,·onatkoz6l,,g
sz6Iok, midon azt ,nondom, lwgy sok hi[m_v 1s utottc itt
fel fejet.
Ti tudj{ttok, hogy rnenny1 sok ntgyon, mennyi
sok csali'td pusztult itt el, a mi,·el gye11gult es fog-yott az
egyhi1z nagy szamban, de fogyott lelki es erk(jlcsi eroben
is Ez az egyh{1z, .-izt mondhato111. mindazon cgyhi1zak
kozt, a 111elyekct ismcrck, a _legsziYosabb fajLLnerbol _ ail ______
e tekintctben, hog�· a sulyos viszonyok sok nehezsegei,·el
rncg tud kUzdcni, fern, tudta mag{1t tartani sok ellenseges
aramlat elkneben; mert hiszen csak mcg kcll azt nezni,
hogy 111ido11 egcsz hazirnkban, a 111czi)gazdasi1gi dolgok
rneg nagyon fcjlctlcnek ,·oltak. a midon igazi erteke csak
a j6 foldnck volt, a ke,·esbe j6 fold pedig ha:c;zontalannak
tekintctett: cz a nep mcglwnositotta ill az iparagakat llf':Y•
hogy a tisztes keresetnek, ju,·edclmezos§gnek Icgycn es
lett uj irimyzata. Egc:-;z ,·idckcn voltak cnnek a kozsegnek
iparosai. 1111c az el0rcl[1t{1s. imc a ti.irek,·cs, a taj fcnn
tart{tsi oszti.>nc. mcgrnutatta az utat c kl)Z:-;egnek arra m:1r
akkor, mikor errol az orsz;igban meg alig bcszcltek. Es
,·idtgz('J lctt ill az ipar akkor, mikor 111:1.i--i minden ,·idl.!k
a mag-a crc_ict. penzct kt.ilfr'ildrc adta uj dolg-nkcrt.
!me kcdn�s .-\tyiuntlai ! Ez is olyan _iclle111Yo11."ts.
mely a li crtelmi fcjlettsegtekrc szcp \"ihigot vet. Epen
azcrt hizo111 abban, hogy a mi hi,inyok az c�:;h,izban
,·annak, ugyan �sak a ti crtclmi Crl>ll"H, kcres lesz azokat
a hi{rnyokat orvosolni.
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.-\zt mondja a m1g-y apostol, a ,, tc hilcdct mutasd
mcg nckcm jositgos csclckcdctbol." Ti n mitgatok hitct
legkozelebb csclekedetekben 111utatt,itok ki. i\lert hiszcn
cz clot t ket evtizeddel iskolitt cpitettetek. a mely az cgy
hitznak nagy ,·tldozatkeszsegebc kerlilt :; talirn cnnek tcrhet
ma is erzitek; epcn a legkozelc:bbi idiibcn paplakastokat
megujitoltatok e gyUlekezet tekintelyehez meltoan, temp
lomotokat rendeztetek, diszcsitcttetck: czekct az :'tlclozalokat
mcghoztcitok. - Azonban csak gondoljon rnindcnki sajitt
bclscjebe es lelkiismeretebc. azaz aldozatkeszscg. a mit cgy
magasan mLivclt kozseg hiveitol clvarhat az anyaszentegyhaz,
legalabb is nem nyilatkozott mcg onkent 11e111elyeknel, a
minck meg kellett volna nyilatkoznia, ugy az cgyhaz
terheinek hordozasaban mint annak \·iri1goztati1si1han; de
sot fennakadas mutatkozott. Egy dolog pedig van, a mire
killonosen szeretettel kerlek, intelek 1ictket: ,,A szentck
szi.iksegeire adakozok legyetck !" Tcluit az cgyhaz fe1111tartasi1ra magasabb fokon, az egyhazkcd.ileten, cnnek
nevelo intezeteiben, kozigazgati1si1ba11. ()h c tcren bizony
bizony sok mulasztas tortent. De hitt hogyan van ez,
mikep van cz? Ha ratuk teJ.:intek, kiket lelekben szorgal
matokban osmerek, kikre egy Yi1r111egye igazgati1sat ra
lehetne bizni, honnan van, hogy korotokbcn az egyhi1z
i.'lgye kori.U ilyen mulasztasok ford11lhattak elo_? Kctsegte
len, hogy cgy reszrol a kellemetlensegtol valo felelem, az
elnezes voltak a;1, okok; de 111i1sreszr6l Atyi1111flai, test
\'ereim, mint Atyittok mondom n�ktek azt most: hogy
az az aldozatkes1.seg a lllit Ii tanusitottatok ccldig, mcg
mertekere nezve is nagyon alatta itll annak, a mi meg
kivanhato. Kozulctek akarhany van olyan, ki e\'enkint a
szegenyeknck fillerckbcn tobbet ad, mint a mit i1d az
egyhaznak. Az pedig mcgis visszi1ssag, hogy azt a mi
kotelesseg kisebb mertekkcl merji.ik, mint azt, a mi csak
a jo sziv folyom{rnya.

59 l<ech·cs Aty{unliai ! Tc1pasztalta111 legkozelchb azt,
hogy e tckintctben is a _j,1n11,·1s utj{1ra tcrtetc:k, es talitn
ri:ivicl idu llllliVa, Cll a 11cli-:Lil, hogy e tckintethen b{irmi
fclc nehcztcli.i szavakat h,illatnck, ugy jelenhetck mcg
ku1.tctck, l10gy tcljcs clis111crc:s�e1 sz,jlhatok rolatok. :\Ii kell ehhez: ,,az a bibli,d ko,·,·1sz. ·· Ti bennetek rncg
van a tdlero, lclkcsedes, kc'pcsse�, az a nemes kuteles
seg, mclyct kimutattatok 111inclcn ir�111t, gyakorolj{1tok c!
magyar ,·cnclcgs1.crctetct. Az cvangycliomi ko,·a�z az,
mil a Jc1.us Krisztus hirdetett: az Istcn igejenek cltet6.
clcvenito hat{1sa.
\'an itt mcg cgy 1rn·1s lenyeges hi[tny is. a mire
ri1 kcll mutatnom. I la rnlamcly cgyh,.,z tijrtenctet igaz
lclki gyonyorClscggel neztcrn cs vizsg{lltarn. ilyen ke��en
vizsgaltalll CZ egyhitz tortenete(, es tudjatok meg. hogy
CZ eliitt 1
esztcndovel, ---- mikor itt a rcformutus hi\'ek
sziuna 6ss1.ciralotl, 12:!7 ,·olt az cgyh{1z hi,·einek sz{rnw.
Ha cz a sz,irn c:-;ak a legki:-iebb szii.nwk szerint. a mit a
tudo111{111y, a gyakorlat fclallit - szaporodott \'olna. m�g·__
kcllctt volna kctszcrczodni I :10 cv alatt e szamnak. !gen,
de lcsz,·
a mikur-- �--rneg
-- 11lott c sd1111 188ti-t6I fog,·a.
.._
· - -I :22<J -�-volt, az I �lUO. c,·i itllami osszeir:1s szerint -�'10-ra.
:\li cnnck az apad,·1snak oka? .-\z egyiket ism�n.�m.
cgyik a1., hogy 111iut(111 a kcrcscti ,·i:-;zonyok e�y idob�n
itt
mee;nehczliltck,
IW!.!;\·on
sok tisztes �sa1,.-1d. ug,·
..... ... ...!.!;lH1.
...
.. ...
dol\;{m, hogy ill nc111 tarthaLja fenn tisztesseggel mag,i.t.
,·agy lcgalitbb ncn; oly cletml'idon mint dt az ck5tt. mikc,r
ill a s1.olok ml'g bli,·cn tcrcmtck: - cl\·:111,forult. clmcnt
to\',ibb. Ezt 01111a11 ki,,•ctkc1.tetc111. lwg\·
.._ .. utaimban. 11<1!.!;\"
......
vi1rosokban. sokakkal tal.'tlkozt)Ill nl\·anukkal.
kikn)l
Ludo111
,
.
hogy itt szlilcttck.

:�o

.

:\ m[1sik okot ncm akarom kcrcsni, de lchct, hGg:y
van cnnck olynn oka is. a mi nu'ir bclca\'atkl)Zik az Istcn
szcnt tor\'cnycbc, mcly igy szt')\: .,Gylirni)ksozutek, soka-
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sodjatok, toltsctck b1.: az cgcsz foldet, hajtsi1tok azt biro
dalmatok ala.'' Hogy talan a nokbcn, tali1n a ffafiakban
nincsen meg az az erzes, hogy egyediil az boldogitan{1
igazan oket ha betelnek a szent Zsolti1r szava: ,,i'vlegli1tod
�yermekidet te asztalod kori.il, renddel mint olaj ,·csszot,
kikbw szived ori.il."
()h, en ,·ereim ! Hiszcn a legnagyobb gazdasag,
legnagyobb aldi1s, mil Jsten emberd;-nck adhat, az a gyer
mekekben van Xem felni, ncm rettcgni kcll attc)I ha az
Isten szamos gyermekkel aldja meg a csalacot: abban
kell oromet, gyonyori.iscget talalni ; mcrt nincsen az
embcrnek mas ncmesebb czelja, mint a nemzetnck, a
hazanak, hasznos, derek gyermckeket es polgi1rokat ncvelni.
...\tyi11nnai ! Ketsegtelcn, hogy mcg az is, hogy
akarjuk, annyin1l inki1bb, hogy ,·eghez,·ihessi.ik a jot, az
Istent61 ft.igg. Emberc a torekves, a munka, a nemes
igyekezet, Jstene az itldi1s. tn mint a ti testverctck, vcretek.
de mint lelkiatyatok is, arra kerlck, intclck bennetct,et,
hogy egyhazatok Ugyeinek vezetesebcn, fclviri1guztat{1saban
tegyetck meg magatok reszerol 111indcnt, s varjii.tok cs
kerjetek Jstentol az aldast. i'\Iunkillkodjatok cs imitdkoz
zatok ! Csclekcdji.ik ezt most is, furduljunk jo lstcni.inkhoz
a mi szivUnk nemcs erzelmei,·cL alazatossi1gban, imact
kozzunk:
Nagy Jsten, Mindcnhato Felseg ! 1..'.i uralkodol
menynyen es foldon vegtclen hatalommal es bulcscsscggel,
de a ki neki.ink szcrcto Aty{111kki1 lcttel az Ur Jc;.,:us
Krisztusban. ..\ldunk es dicsoiti.ink Tegcd, gond,·iscJ.'j
kegyelmedert, a mclylycl intc�zcd cmberi sorsunk foly,tsi1t.
Felruhaztitl minclcnck felett okos cszszcl, szabad alrnrattal,
ncmcs czelra torckvesscl.
Adsz ncki,ink ctclt, italt, rulu'izatot. Mcgkoroni1zod
illdasaiddal munkankat. Rcszeltets,-: bcnni.inkct a csali1di
elet tiszta oromeiben, a hol az erkolcsiscgnck 111cg van
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a h{tli1s gyermekekben. �em csak foldi joletUnkrf51 gon
doskodtitl jo Atyi111k, hanem lelki.ink i.id\·osscgerol is. �em
akartad, hogy a leleknek rendelletesc c foldi:in be\·egzod
jck. czclt Wztcl elebe Te magadnal az orukkevalosagban,
mely titkos crovel vonja ot a veghetetlenseg fele. Ezert
alapitottad e foldun a te anyaszcntegyhazadat, hogy veze
reljen bcnni.inket iged altal a rnenyorszag fele haladas
biztos osvenyen.
.\tyimk a Jezusban ! Szcnt liad egyhazanak tagjai
rngyunk mi, kiknek nem csak az o magasztos peldajaban
rnutattitl utat, mikep kell ki.izdeni a vili1 gossagert es igaz
s{1gcrt, hancm elol!Unk kibocsatottad a te szolgitidat, kik
hallgat\·a lclkiismeretUk szavi1ra es igazi vallasos erzi.ile
tere. sok szen,·edesek. fi1 radalmak es kC1zdelmek {min
,·issza\'ezcttek oscinket a tiszta evangyeliom t'orri1si1hoz.
;\lcnnyi 111egprobitltati1son, szenvedeseken mentek
kereszti.il atyi1i11k, cs a hitet min�h"e6ig mcgtartottak.
re.ink, kcs<> utodokra,
szent droksegkcren hag:yt,-,k.
Ezt a szent orijksegct megorizzCik, megtartsuk, ahhoz
hUtlenekkc ne legyi.ink. Ezen te szent gyi.ilekezetedre adj
itld{1st, adj ennek mindcnkor boks c:,; lelekben buzgo
pi1 sztorokat cs tanitokat. kik hirdessek az evangyeliomot,
mind alkalmas, mind alkalmatlan idoben, kik j6 pelct,i,·al
jiu"janak cli, a hitben, a szeretethcn. a tc paran-.:solataid
tel� jesitcschcn: kik keszck legvenek
ti.irni. - szcm·e'-ini.
ha
.... ...
- -· - - - -kell mcghalni
eg\·hazunk
jogaicrt.
\'ir{1gzi
1
s,i.ert.
�zabad. .._
..... .
,....
s(1µ;,·1crt. 1\dj boles, lelekbcn buzg6 elolj{trokat, kik a koz
jot tekintsck, kik istenf01cle1111ncl j:irjanak, a kotelesseg
teljcsites0ben ,·onzo pckfajukkal snkakat mcgnyerjenek.
ActJ· bclcjiik
cri>s \'all:isos hitet. folcbaniti szcrctctct ' meo·.
�
ingathatlan kotcksscg0rzctct. hogy ragaszkodjanak egyh:"1zukhoz, ebhcn tal:1lj:ik fcl boldo�s,igukat; a \'alli1 st
feljchb bccsi.iljck a fiildi ja\'akn(tl, ki.i,·css�k az Isten Wr-

-

_____

---

--

'-·

- 62 -

venyeit ncm szinmutati'1sbol, hancm lelckszcrinl cs egy
mast szcressek.
Aldd mcg CZ cgyh[1zat viragzi'tssal, jolcttcl, clu
mcnetellel, c kozsegcl cgyctertcs, hekcsscg, kozjo iri'mti
{tldozatkeszscg lelkc,·cl. Lcgycn kicsinynck. nagynak, gaz
dagnak, szegcn�·nek cgyiri'mt jolcte es bolclogs{1ga. Alctd
mcg a kiritlyi fclscgcl hosszu bckes orsz{1gli'tssal, hogy c
ncmzct szivc vagyait, rc111cnycit mcgerlvc, lcgyc nagygya
hatalmassi't c had11, al{tzza mcg 111indig annak miden
ellensegeit. .-\ldj 111cg 111inclny{1junkal. kik lclki v{1gy6d{1s
sal keresi.ink Tegcdct. cs a kik le henned hclyczhctjOk
111indcn bizodal111unkat 111ost cs 111incli>rokke.. -\111c11 .
.-\zu\;'u1 a templomhan iskola\'izsg,·tlal lartatott, s
kiti.int, hogy a gycrmekck ukszcri.i, szercteltcljes tanitas
es nc,·eleshen reszcsi.ilnek s szep sikcrl ertek cl, s pClspok
urtol clismeresbcn rcszcsi.iltek. Ezt ko,·c11c az cgyh{1zvizs
galat, mely ullrnlommal a lclkc':szi gondoz{ts ki..irCII mindc
nek ekesen es j6 rendben talaltattak, az istcnitisztclct
csi.itortokon, penteken es szo111bato11 delu\{111 is mcgtartatik.
Pi.ispok ur mcgdicsertc a preshiteriu111ol s a gyi.ilckczetct
templo111javit{ts, paplak-epites, orgona-epitcs kori.il kifcjlclt
buzg6 {tldozalkeszsegeert es azc, t a llCIIJCS llllll1k{1erl, hogy
Vaczi S{U1dor tanito vezctese alatt jcles enckkart tart fern,.
De szereteltel felhivja figyelmC!kct a pitpai fi5iskola fcrn1tartasara, - - melyben a szabadiak uly sok iljat lanittattak
es a mely foiskola innen oly sok j6 crol adott az cgy
haznak es a hazanak, --- kcri 6ket, hogy czen iskola cs
egyhitzkeri.ilel irill1ti kutelcssegeiket is hiven tcljcsitsek.
:30 koron{1t adott ,it a gondnoknak s felkerte, hogy ezt
p6toljak ki annyira, a mennyivcl t'edczni kell a f'oiskola
ininti tartozasaikat s rajta lcgycnck, hogy soha nc lcgycn
hatralek. A gondnoki eski.i 11cm csak arra vonatkozik,
hogy a kezhez vett penzt tisztan es igaz.'.111 kczclji.ik;
hanem arra is, hogy a kovetclcseket pontosan bchajtjuk

s a ki_;tclczctlscgekc�t gyorsan cs alkalmas id6bcn tcljcsit
jlik. Ezulirn ncmes munkajukrn sikcrt cs aldast ki,·ant.
Dclbcn l 6rakor a prcsbitcrck 11c,iei gazdag ebcdct
adtak az iskolahan. c >tt voltak plispiik ur cs kiserctc, a
presbitcrium, dr. (Jv{1ri Ferencz orsz. kep\·-. Sporer Ti\·adar
111crnijk, P6sa Karoly 11yug. sz[1zados. h:ed,·cs ifju haja
donok szolg{tltak fel. Ebcd alatt az ifjak vcgyes kara
enekeltc .,Islen hozott fop{1sztorunk". ,,:\Iikor ragyog a
sok csillag az egcn", .,.i..l1110111bH a✓, ejszaka", ,.Teii teljes
ibolya, nyilik egy Ids r6✓,safa w,·ehcn'' czimU darabokat,
es a szcpcn eloacl<itt gyi>nyorl.i J1(·iti1k batiisa ,tlatt szi\·Unk
kinyilt a kclyhet nyit<·> tavaszi viri1g2,al.
Sok lclkcs fclkuszi>nto hang:wtt fol s a legedesebb
cmlckek kozt la\·ozott fopi1sztorunk egykori ked\·es ottho
ni1b6l, szercttci kozlil, hoµ-y Vorosberenyben teljesithe:-se
]{1toga!t'ts,·1 t.

Voros-Bereny.
:\Iajus 4-en delut{m 4 orakor ert Voros-Bereny
haU1rahoz, ho! a kozseg kep\'isclotesti.iletc elcn B1ithory
J6zsef jegyzo Lid\·ozolte plispok urnt ki szi,·clycscn
\'{llaszolva bevonult a kozsegbc, ho! a lelkesz-lak clolt
Hardi .%s6A vir{1gcsokrot nyujtott {1t ncki. Azut{1n Csonka
Ferencz lelkesz a presbyterium s a gyiilckczct itltal kiiriil
veve Lidvozijlte a plispok urat:
Fot. es melt. PLispok ur ! Szi,·Link oriimcvel cs
oszintesege\'el Lidv6zoljiik a ,·orosberenyi cgyh{1z nevehen
ezen hivatalos korutja alkalmi1val, a midon mint egy
ha'l.unk fopasztor{1t cl6szor van szerencsenk koriinkben
fogadni. �Ii elkeszitettlik szivlink fi.ildjct, 111eg111unk{1ltuk
a talajt, hogy azon magvak, a mclyekct Melt6sagod ezcn
foldbc cl fog vctni, kilrnjtsanak cs gazdag gyOmolcsi::ikct
teremjenek s ezzcl azt kivi111juk l\lclt6s,igodnak, hogy a
j6 Jstcn eltessc sok{1 szamos evckcn kereszllil ! (�]jenzes.)
Vtilasz: IIJu koromban sokszor megfordulta111 en
Voros-Berenyhen, kcdves cmlckck kotnck cngc111 chhez
a kozscghcz, chhcz az cgyhi1zhoz. Azokon a.z arczokon
a kikct ilt Iatok, ill cszlclck. regi is111croseimel tal{tlom
f"cl, cs megis azl latom, hogy a rcgiek cl111ultak cs min
denek megujultak. ?\em cmberi gyarlo cru {1Ital, mcrt
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megujultak isteni segedelcm itltal. Ez az mi a vorosberenyi
egyhazat es hiveit kell hogy meg crosebben h.izze az
evangyeliumi hithez, melyet itt felepitettek. Legyen ez
szikla, es semmit se mulasszanak cl arra nez,·e, hogy az
osok a.Ital rajuk hagyott orokseget hi\"en megorizzek.
Jsten aldja meg jo\"cndore is onoket, hogy ez egyhaz itt
e kies helyen, itt e hazanak egyik legszebb pontjan
viragozhassek, es mindig, ott a magasabb helyen mindig
cmlekezhessi.ink a vt.irosberenyi egyhazr61, mint olyanrol,
a mely hivatasi1t betolti. Jsten aldasa Iegyen e gyi.ilekeze
ten es ennek eloljarosagan.
Azutan templomba mcnti.ink es a :37. dicseretnek
orgona kiseret mellett valo buzg6 eneklese alatt felment
pi.ispok ur a SZ0S%ekbe es az ithitatos hallgatosaghoz a
ko,·etkezo elragado beszedet tartotta:
Kcgyelem nektck es bekesseg Istentol, a mi
Atyanktol es az Ur Jezus Krisztustol ! Ezen szayakkal
i.idvozollek titeket ,·orosberenyi hivek, a kik itt megjelen
tetck ez alkalomra, a midon en az egyh,i.zkeri.ilct hi\"atalos
megbizasabol es a torveny parancsa szerint eljottem koze
tek, hogy meg,·izsgitljam a ti egyhazi es hiteleteteket,
hogy micsoda kegyelmeket ,·ettetek az l7rt6l es azokat
mikep hasznit1Y1tok fel. :\lert az i�az ember hitb61 el,
a hit az embernek az a \"ezere, a mely cgesz eleteben
kimutatja az irirnyt, a melyen haladni kell: a mely tamo
fclemel ha elestink ! KedYes .-\ty.i.m,gat ha ingadozunk,
�
.
fiai ! Ha I�i.ttok egy cmbert, ki elcten Yegig haladn1 megelegcdett es boldog Yolt a ,·ilc'tgban, a ki aldas kozott
masok itltal (tldatva hagyja itt e foldet: higyjetek cl. hogy
az az ember hitbol el, az ti�ztcltc lstent es megtette
annak parancsait; ha litttok szi.il6t, ki hi\"cn farad gyer
mckeiert, azoknak \'agyoni joletct, szcllemi mti\'cltseget
mindcn crejcvcl clomozditani torckszik, ki fel�i.ldozza
:',
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ejjelet-nappal,it gyermekei boldogsitgaert: ez a szi.ilo hitbol
el; mert maga a termeszeti osztdn nem kepes az emberbe
beleoltani azt az erot, a mcly minden viszonyok kozott
ugy helyt alljon: ha lattok gyermekct, ki szi.ilei irant
cngedelmes, ki onmegtagmfassal itpolja szi.ileit: az a
gyennek hitbol el, annak az iskolaban szivebe illtettek
azokat a magvakat, a melyeken nyugszik az egesz titr
sadalmi elet fenntart{1sa es boldogsaga ; - ha litttok emberf.,
ki a szenvedeseket, melyeket lsten rabocsat, vagy talan
azon bantalmazitsokat, melyeket rossz emberektol cl kell
szenvednie, bekeben eltliri, - nem itel, de ,·arja Istentol
az igaz iteletet, hogy az neki cleget fog tenni, cscleke
deteit meg fogja jutalmazni: az az ember hitbol el; mert
az emberi gyarl6 ero magabol, Isten nelki.il nem kepes
ily megbocsatast, elnezest, de meg munkassitgot sem
gyakorolni embertitrsai iri111yaban; - es ho! lattok cmbert,
a kinek egesz eletfeladata az, hogy ne maga elvezze
azokat a javakat, a miket lstentol aji111dekul nyert, de
azokat a javakat kozczelra haszni'tl ia fel, masok boldog
sagara; kinek rendelkezesei es sziverzesei kihatnak mar
nemcsak a jelenre, hanem a jovendore is: az ilyen ember
hitbol el; mert hiszen a termeszeti osztdn, a magunk
belatasa azt mondja, hogy amit Isten neki.ink adott, ma
gunknak hasznaljuk, ne masnak; de lsten azt mondja:
,,A mit vettel Istentol, azzal ne dicsekedjel, mert Isten
ajandeka, azt azert vetted, hogy haszn{tld embertiu-saidnak
es a kozj6nak elomozdititsara.
Kedves Atyamtiai ! Azert midon en megjelentem
itt, hogy e gyillekezetet megvizsg{tljarn, azon szempontb61
indulok ki: hogy a hit hallasb61 vagyon, a hallas pcdig
az Isten igeje a.Ital . . . .iVIegtermi ez es mcgteremtette-e
itt a maga gyilmolcseit, szamot errol olt veszek, a hol annak
helye van; de itt is felemlitek nemely dolgokat, melyeket
a Jezus Krisztus kl.ildetesebol kozolnom kell a hivekkel.
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elcjitck is, a kik itt ez cgyhazat a 16. szazadban meg
alapitolt(1k_. nem azert mert talan az f..i fi..ileik viszkettek
cs az igazs(1gt6l az o fi.ileiket clforditottak. �em. �Ieg
alapitott{1k azert; mcrt gondolkozas m6d,iukkal, felfoga
sukkal, tiszta cgyenes erzeslikkel, nemes jcllerni..ikkel az
az cvangyeliomi tan hangzott osszc, mcly azt hirdette:
az Isten lelek, a kik ot imi1dji1k kell hogy lelekben es
igazs(1ghan i111adji1k"; --- nem k(ilso czerem6niakban, nem
vil(1gi po111p{1ban. De ha cz Jett \·olna az ok, ez
mcg nagyon kc,·es lctt volna;
de
meg�lapitott{1k
a magyar nemzeliseghez val6 szeretetbol, mert ez
az cgyhaz a nemzcti nyelvet, a nemzeti szellemet
(1polja, --- ez az cgyhaz azt tartja. hogy inkabb sz61junk
a gylilekezctbcn ot sz6t ertclemmel, mint tizezer sz6t
idegen nyel\·cn... .-\zert a magyar biblii1t adta a nepnek
kczebc a ref. egyh{1z. hogy abb61 toltse el lelkct, abb61
nyerjen ,·igasztal{1st, biztat{1st a szcbb jo,·o irant. �.lE!g
alapitott11k azcrt. hogy meg,·edhessek itt a magyar nemzet
jogait cs alkot111{my{1t. --- :-.linden ref. egyh,12 ezen jogok
nak, alkntmanynak \'Olt eros v{1ra, kik lelkiismeretlikre
tekintve, ncm fogadt:-tk cl fels6bb parancsot csak Istemol
es mcg,illottak czert a ,·erpadon is ..-\ ti oseitek is ilve
nck vollak. l•:s hogy idc {tllottak. czt vallott,ik. tettek°i-,el
is bizonyitott{1k.
volt egyhaz\'eszclycztctcttchh helymte alig
nak C ,·idekc11, mint a \'t)ri:isheren\'i
Ele,T
.. eg,·h(tznak.
.... ..
�
csak azt 111ondano111, hog:y cnnck ft',ldesurai a jezsuitak
\'O�itt hatal1n,it kitcrjcsztettc az a \'eszpremi rlisr0k,
Biro i\1,irton, ki kiscrletckct is tett arra. ho�v
"" .. itt az c,'T�..
h(1z szahad vid1gz{1sa elnyomassek: cs csod:ilatos. ez a
kis gyi.ilekczct, mcly akkor is -4ti0 lclkct sz,imhUt. az cro
szaknak cnfrcl {tllott client. E tcmplom kerih;sen meg ma
is l{tthal()k a kircsck. mclyckct ,·edelcmre kcszitcttck •. -lic-

•.;
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temeiomukat nem. adtak oda. 1::s az eros alrnrat gy��_cdcl-:-_
meskedl'tt es a nyilvitnos istcntisztelei. 11e111 szi.inetelt soha.
lme az Isten vedel111ere kcl a gycngenek es 111cgoltal111azza
�zol�;t:-·1�·ik___bcnnc biznak. Ugy-e igaz az. hogy az iga'z
c111ber hitbol cl es a hitnek \'all lllCgtart6 ercjc.
Ha ezekrol c111lekezUnk es hogy alakultak a viszo
nyok ismet, az Istcn j6si1ga ti.inik sze111i.inkbc; 111ert miota
ama sotet korszak cllllult, itt a legszehb bckesseg ural
kodik a killonbozo rnll(ts hivei kozott; azert arra kcrlck,
hogy a mit az osok llleglartottak, azt legyetek keszck ti
is megtartani es hogy cgymits irant ti.irelem111el, clnczcs
sel legyi.ink, azt gyakorolj;'itok, s igy hagyj{1tok ezt oroki.il
a ti fiaitoknak is. Tudolll is es l{1tom is, hogy a hitnek
ez az cre,1e el kebletekben. Ragaszkodtok a rcformitlt
tudomiinyhoz, ragaszkoditstokat ki111ulatjittok azzal, hogy
az Istentiszlcletct h(hcgescn latogatjatok, a vallasos szcr
tart(1sokban reszt vcszlck, hogy kozillctck lllindnyajan
ragaszkodnak vallasukhoz cs nem hagyjak el konnyelllli.ien
a gylilekezetet, mint ne111elyck. Ti igenis lelkes buzg6
hivoi vagytok az cgyhaznak, 111ely cgyszcrli templo111aval
megis kozvetlcmil lstenhez vezcrel, ne111 ldvanja, hogy
kozbcnj:1r6kat ne\·ezzClnk 111eg. Latom azt is, hogy az
egyhaz anyagi nigyoni Ugyeiben is igyekeztek elore ha
ladni. E templolll, ennek javititsa, az uj lelkeszlak llleg
cpitese, mind itldozatot kovctel es kovctclt azon idok utim
a mclyck itt nagyon szomoru es nehcz idok voltak; de
a hitetek mcgpr6bitltatott a szenvedcsek kemcnczejeben.
mint az an.111y a Wzbcn cs igaznak tal{tltatott. Lcgyen ugy
a jij\·oben is! De az egyh{izban az anyagi rend sok gon
dossi1got kivan a:wkt61, kik az cgyh{tz i.igyeit vczetik.
A7. cgyhft7.i terhcknck lllCltirnyos cs ari111yos 111cgosztasa,
hogy mine! Wbbet nycrt valaki lstcntol, annftl tobbel tar
tozik n anyaszcntcgyh(1znak. Tuclnotok kcll, hogy a7.
anyagi Ogyck ke7.clesencl a kello clorcl{1ti1s, a7. maga m{1r
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hi.sra tal{1n ncm kun_\·clmi.iscg cs munki1tlansag viszi,
hanem az clore ne111 litlits. lJgy tijrtenik az, hogy az a
Ids tehcr, a mi csak nch{llly forint C\'Cllkent, szazakra
szaporodik fel kcs6bb, ha idcjchen nem gondrJSkodtunk
annak lerovi1sitr6I. Gondolni is kcll tchitt arra, hogy annak
kello fcdezete legyen. :\londo111 czt kliliinosen azert, mert
rittok mcg azonkivi.il, a mit az egyhaznak aldoztok, hi.i
segtekre mits vagyon is van biz\'a. Volt j<'1ltevoti:ik, kinek
neve az Ur asztalilll olvashat6 cs a kinek j6szi\·i.i han_:;jat
hallom az orgona hangjaib6I. A rc,i.tok bizott alapit,·imyt
hiven kcll kezel11i, mcrt err61 Jstennck szamolni tartoztok.
r\ ki a maga penzet konyelmi.ien elpred:tlja az szirnalornra
melt6, de aki maseval teszi ezt, az az ember nem szana
lomra meit6, hanem bi.inc.is es bi.intetesre melt6. A ma�a
mentl szabadon rendclkczem, de a maserol Istennck es
embcrnek szamaditssal tarlozom. :\em is tc:--zern fel, hogy
ti koztetek akadna csak egy is, a ki az ilycnnek client
nem a.Ilana. Legyctck tch[1t hi\·ck egyh,·1zatokhoz. nem
csak a hitben, hanem a csclckccktbcn !s: 11e111.::sa:-: a
hclsobcn, hancm a ki.ilso \·agyoni dolg,_,i,i�an is e� hc,sy
az Isten nektek errc crot, kcszscgct, ,i.ki,.i:--t adjon. jertck
imadkozzunk.
Ima: Oh Istennck nepc. mcgal,ijvn Te�e ..kt az l"r.
cs 6rizzen mcg tcgcdct: ,·il,i.gosiba 111;:-� az L"r ;tz 6
orcz,·1jitt tc rajtad, adjon nekcd tc:--ti es leiki b�kcsseget
hogy boldogan, mcgclegc�ics:-;cl clhc:--s c fold(111, llic:yct
adott az lstcn a tc .-\ty:1idnak. Hngy Yir;·1µ:ozzon itt a
bekcsscg, hogy lcgyctck boldngok a mcnnycknck l1:1z;"1j.i.
han..-\men.
;\\ajd rncg\·izsg:tlla az iskoktt s nagyobb szorga
lo111ra es rcndrc intcttc a ni.ivcn�ickckct: mcg,·izsg,ilta az
cgyh(1zat, oromct l"l'jczi ki a :--zep cs czelszcrli lclk�szlak
epitcse felctt es lclkt"ikrc kiillilll.! az alapit\"i111yok lclki-
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ismeretes gyilmolcsozteteset s szivclyes bucsul \'ell a
gyi.ilekezettol, Isten {tld{tsi1t kcrve lelkeszre, Nemes Mih{tly
tanit6ra a presbiteriumra es az egcsz buzg6 gyille
kezelre.
Innen dr. Ovari Ferencz orsz. kepviselo ur meg
hiv{1sara pUspok ur cs kornyczete a Ides Balaton-Almadi
fUrdohelyre r{tndult ki, ho! a pomp{ts kozsegh{tzan{tl a
kozseg elolj{tr6saga es az almitdi ftirdo reszvcnytitrsasag
neYeben l\Iihalecz bir6 i.id\•ozolle pi.ispok urat es kiscretel,
ki szivclyes \'alaszban 111ondott koszonetet. l\fajd az
egesz t,irsasag set{tl tell az alm{tdi fi.irdo .,Erzscbet-utjan"
a szebbnel-szcbb \·ill{tk kozott, !{1togatassal tisztclle meg
Becsak Ferencz ural es csal{tdj{tt, kik magyaros bensoseg
teljes vendegl{1t{1sukkal egy feledhetetlen kcdves fcl6ritt
szereztek az egesz titrsasitgnak. Ezut{111 a Balaton
partjan megnezti.ik a m616t, a hajMtllo1rn·1st, a gyonyo
rilen parkirozott set{myt, a f\irdo-h{tzat, a Peti51i szobrat,
a pozsonyi ki{tllit{1sr6I hozott renclkivi.il izleses v{1r6termet, a Kneip-vizgyogyintczctct, ,, Zs{tk-fcle vendcglot,
s a vinigillattol telt levegoben, az alkony szelid pirj{1t6I
ovezve, a reszvenytarsasag gyonyuri.i sct{1nyim bevonul
tunk a Hattyu-vendeglobe, ho! kocsikra i.ilve kimen
tUnk az 6vari-telepre, Ovari K{tlm{m ur vendcgszereto
hazahoz.
Jtt egy rendkivi.il kedves es uro111teljes meglepetcsbcn
reszesi.ilt pi.ispok ur, nevezetesen a j6tekonys,1g{1r6l ismert
kepviselo 6vari Ferencz ur 200 koronitl adott az Almitdi
ban epitendo ev. ref. templom alapjitra az errol sz616
takarekpenztari konyvet mutatta be (;6%:on Gyula lelkesz.
Isten aldja meg a j6kedv0 adakoz6t. Fokozta az Mta
lanos lelkesedest es cirvendczest a;1, izlclcs cs gazdag
vacsora, melybcn n!s1.esi.illi.ink. Ezen fcledhetctlen estelycn
resztvettek: dr. 6vari Ferencz, Ovitri Kalman, Antal G,.tbor
pilspok, Nemeth Istvan, M6rocza l({tlmitn, Scgesdy Mik-
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Ferencz es Demjen Marton.
Majus 5-en kedden reggcl 8 orakor indult pUspok
ur es kiserete B.-Almadibol A.-CJrsre.

Also-Ors, Felso-brs.

Az alsoorsi hataron Szentmiklossy Gyula fobir6
Hertelendy Ferencz orszaggyLilesi kepviselo s a kozsegi
kepviselotestillet udvozoltek puspok urat es hozzacsatla
kozva, elol csinos diszkiserettel harangzugasok kozott es
a lakossag lelkes eljenei kozt bevonultak a lekeszlak
udvarara, hol mar az esos reggel daczara igen sokan
vartak a fopasztort. Itt Szucs Jozsef a presbyterium elen
udvozolte pUspok urat:
Kicsiny sereg vagyunk, nem dicsekedhetunk foldi
javakkal, vilagra sz616 pompaval, de szivUnkben az orom
langja eg, hogy ildvozolhP.tjUk, lathatjuk itt Meltosagodat.
F. Puspok ur, a ki egyhazai i.igyeit annyira sziven viseli,
tudja legjobban, hogy meg nagy anyagi erovel rendel
kezo egyhazaknak is anynyival inkabb kicsiny egyhazak
nak mily kUzdelmeket kell folytatni azert, hogy az anyagi
es erkolcsi teren elore haladhassanak. Ezt a k-Uzdelmet a
szegenyseggel, nagy munkankban 111eg kellett harczolnunk,
az egyhazi felsobbseg az [diam t[1111ogatasa folytan, cs
vegre Istennek hala, altalaban egcszben e ncp jora iri1nyul6
torekvesc, buzg6 aldoza1a iLltal a bajoknak tumkclcgebol
valarnennyire kijuthattunk; de azert nem clicsekedUnk,
mert tudjuk, hogy itt is meg sok a feladat, melyet mcg

- 73 kell oldanunk; ha akarunk clorc haladni, pcdig akarunk.
l�s ismet tanusagot tehetUnk r6la, hogy ez a nep, minden
szegenysege, kicsinysegc, gyengesege mellett is akar
mcgallani helyen, akar hiv lenni 6seitol orijJdott egyhaza
irant. l�pen azert edes orommel fogadjuk mi, e nep,
azokat, kik neki boles tapasztalataikkal utat mutatnak, j6
peldat adnak es egyhaza felviragzasan akarnak munkal
kodni. Meg a foldiekert kUzd(j hadseregnek is j61 esik
latni vczeret; annyival inkabb oly hadseregnek, a mely
lsten orszagi1ert van hivatva kUzdeni.
Melt6sagos PUspok ur kovetve id\·ezitonk parancsat
,,elmenven, tanitsatok minden nepeket", erot, farndsagot
nem kimelve, nem sajnalva, nyugalmat felaldoz\'a, szi\·e
nck legszentebb munkajat hozza ide, hogy mukodjek
egyhazunk elohaladasan epen azert szi\·es halaval Ud\·o
zoljUk es legyen toWnk viszont ajandek, hogy mi ertjUk,
tudjuk ezt 111elti111yolni. Aldott a ki jott az L"rnak ne\·e
ben. Istcn eltesse l\Ieltosagodat.
Vdlasz: Tiszt. Lelkesz ur ! 2'\Ieglepet\·e es meg
hatva allok e helyen es hallgattam meg lclkesz ur besze
det, melyet hozzam intezett egyhaza ne\·eben. ..\ midon
en itt a veszpremi cgyhazmegyeben korutamra indul\·an,
a mindenhat6 j6 Jsten, ki adja az iildast mindenekre.
idc elvczerelt. ?\likor en a magam utaz,isitt eloszor tcn·te
\'Cttem, mi ez elott 2 en·e] tortent, szemlet tartvan az itt
lcvo cgyhazak kozott. ugy hataroztam es ugy akartam a
rcndezest, !logy Als-Cirs lcgycn a kozront. l\fo::-:t midon
idom rovidsege nem engedi azt. hogy minden cgyh,1zat
megl,itogathassak, ugy gondoltam azert. mert azt tanul
tam Jczust61, hogy ncm az egeszsegeseknek kell az
orvos hancrn a bctcgnck. Ez az cg\·h{iz ugnmis meo· ez
clott csak p{1r cvvcl is bcteg ,·olt es most midon szetnczck. akkor igazolnt hitom Jczus Krisz1us ama mon
dasat: ,, Kcrcss0tck closzor lstcn orsz(1g,it es azutan mint..
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74 den egyebek megadatnak nektek". l\fort la.tom azt, hogy
a hit ereje rovid ido alatt is mily valtozast idez elo itt,
a hol csak a kozelmultban is romlasr61 es pusztulilsr61
beszelt minden, es nemcsak a mi hivatalos egyhazunk
de nemely tekintetben mas felekezetbeliek elott is - saj
nos - gunytargyava lettunk; ime ma dicsekedessel a.11hatunk meg, mutathatunk ra, mit kepes ez egyhaz
is hitbuzg6sagb61 de masok j6alrnratab61 is segitseggel
alkohzi es te1111i. Azert tehat, midon itt ket egyhaznak
hiveit hivtam ossze, hiszem es tudom, hogy az en felso
orsi hitrokonaim es hiveim megbocsatjak azt nekem, hogy
ide jotti.ink ossze, hiszen o rajuk nezve is orom lehet
ez. Az Isten, ki mindnyajunk sorsat inte,d, adja tovabbra
is az o aldasat es kegyelmet erre a gyulekezetre, hogy
mehessenek elore, nycresegrol nyeresegre azon az uton,
melyen elindult. Merthiszen azt latjuk, hogyha valaki a
haladasban megall, az masok a.Ital folUlmulatik; de a
kiben meg van a.z igyekezet, csak a ki igazan tusakodik,
csak az diadalmaskodik. E.z az cgyhaz j6 utra indult,
Isten segitsegevel. A mit Istennel kezdett, a.zt Istennel
tovabb folytathassa es bevegezhesse. Hogy ez igy torten
jek, Tisztelendo ur ezzel a nyajjal, mely ragaszkodik
ho.zza, jarjon elo j6 peldaval es kovessen el mindent, az
Isten s.zent aldasaval koronitzza 111unki1jat.
Most templomba mentUnk s a XC. Zsoltar enek
lese utan Sziics Jozsef lelkesz imadkozott:
lmadand6 Jsten, s.zereto Atyank az Ur .lezus
r<:risztusban ! Tc az emhert a teremtes koronajava tcrcm
tetted, advan 6 neki erzo szivet, okos lelket, a melylycl
buzg6sagimak s;1,arnyain hitevcl hoz;1,{1cl cmelkedve fohasz
kodhat, kerheti scgcdelmedet. Nagygy:i tetted te ar.
embert, urra a folclnek minclcn lenyein, uritvit a foldnek,
melynek javait, minden szepscget haszn{tra fordithatja.
De ki tudja gycngc emberi ajakkal megmagyarazni lclki

- 75 -kegyclmcdct. Ki tudja eloszamlalni azon lelki jokat,
mclyeket ajandekoztal az embereknek? Crra tettcd az
cmbcrt e foldon, ad van neki foldi letet, f6ldi orsz{1got;
de adtal neki mennyci ja,-akat, mennyei orszi1got, hogy
a fold mulandosagai kozdtt oda siessen, a hol maradand6
javakat tartott{LI fel szamara. (Jh L"ram ! Ohajtjuk mi a
te bajlekodban va16 lakozast, ragaszkodunk hozzad es
konyorgi.ink neked a Jezus Krisztusban rnegjclent Ud,·i'js
segert. Kozelcbb cz alkalommal is ki..ild ala szcnt lclkcdet,
hog:,- mostani osszejovetellink lehessen egy hatalmas lepes
ama mennyei czel fele, melyet elerni..ink rendeltel. Hadd
nyerjen itt most biztatast a ki benned bizik, er6sodest az
o bizalmaban, es erositest a hitben gyenge, hadd lassa
be fenseges dolgaidnak nagysi1gat a kozonyos sziv: hadd
nyerjen itt bittoritast a csi.iggedo. biztatitst. ,·igasztalast a
szenvedo ..-\Id meg c gyi.ilekezetet, orizd meg ezt mind
vegig a romlastol. hogy lehessen ez j6 peldaja a jo
rendnek es erkolcsnck. es \·iragozzek itt neped idotlen
idokig testi lclki bekessegben. Ajandekozz meg mind
nyitjunkat e!C:i hittel, boldogit6 remenyseggel es soha el
nem fogyo szerctettcl, hogy mi lehessi.ink a te nepeJ.
gyermekeid es egykor a jo tettcknek jutalma fogaJhas::;on
bennUnket, ott fenn Te naiad az egeklien ...\men.
Ez ima utan Antal G."tbor pi.ispok ur intezte el
ragado fop,tsztori beszedet a 11.irom g:yi..ilekezct tagjaihoz.
Kegyclem ncktek cs bekcsseµ: btent61. a mi ..\ty:="tnk
tol es az Ur Jezus I�risztustol ! Ezen szm·akkal i.id\·ozol
lck titekct atyai SZi\'Clll cµ:csz melegc\'el 1.-dr:c-i cs a.-orsi
ref. cgyh,1zunknak hi\·ei, czen egyhitzak ei(llj,ir<.'>i, lclkl.!szci
cs tanitoi. a kik az l �r szol(ijeben \'elem c�yi.itt munk.11kodtok: mcrt hiszcn mindny,ijan munkara ktildettiink ki.
nemcsak maguk a lelkeszck, siit nemcsak az d(llj,iros."t gok.
a kik a mi ref. egyh."t ,rnnk tanai szcrint maguklian nem
alkotj(tk az ebyh,tzali hancm mindny.1jan cgylittcsen. -

Es most, mikor itt lcitlak, Udvozolhetlek bcnnetekct, mikor
nzon czellal cs szimdekkal jclente111 mcg, hogy sz{1111ot
vegyck tolctek az Istentol nalatok letctt kincsrol, csze111bc
jut Jezus Krisztusnak ama szep pelcta:wta: hogy egy
ember, Id cl akara utazni messze, clohivata szolgait cs
kioszta azok kozott rninden vagyonat, kinek-kinck az o
kepessege szerint. Az egyiknek adolt ,> talentu111ot, a
m{1siknak kettot, a harmadiknak egyct, hogy azzal min
denik kercskednek, s 6 elolle ha meg jo, beszamoljanak.
\'agy sok ido llllll\"a mcgjott a mennyei gazda es sz6lita
azt a szolg{1j{1t, a kinek ot talentu111ot adott es az 111ond{l:
,, Uram en hasznaltam tehetsegem !::Zerint a nim bizott
yagyont, ime 5 talentumon mas otot szereztem." i\fonda
az Ur: j61 vagyon j6 es hiv szolgam, kevescn voltal hiv,
tobbre bizlak czuti111. Eljott az is, a mely 2 talentumot
kapott: ,,ime Uram, en a ket talentumon 111asik ket talen
tumot szcreztem." Ennek is helybe hagya az Ur csele
kedetet; ,,j61 vagyon j6 es hiv szolga111, kevesen voltal
hiv, tobbre bizlak ezutan !" Elojott a 3-ik egy talcntumos
is, s czt monda: ., Ura111, mivcl hogy azt hittem, hogy
Te kegyctlen vagy, a ki 111indenekr6I sziimot veszesz es
oil is akarsz aratni, ahol nem vctcllel, en elitslam a
talcntumot es ime itt van." rvlondit az Ur: ,,Gonosz es
rossz szolga, nem kcllett ,·olna nekcd is, mint tarsaidnak
vagyont szerezni, epen mert tudtad azt,. hogy en szigo
ruan szamot ve�zek. ''
Kcdves .-\tyamllni ! Ha arra gondolok. hogy az
Jsten ti nektek, e ket gyCllckczct tagjainak is kiosztolla
a talentumot es szaporitott,ik ezt ukkor, mikor czt a
reform{tlt hitct f'clvettck a ti eleitck; mert ez a hit nagy
kincse volt Jstennek, nagy ajimdcka ct!yrcszr61 a hit tekin
tetcben mag{1ban.
E hit keclves Aty{unfiai ! az, mi
abb61 indul ki: ,,Az Jsten lclek, s a kik ot im{1cljak,
szi.ikscg hogy lelekben es igazsi1gba11 imadj{tk !" Tehitl
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nclki.iloz a maga ki.ils6segebcn mindcn fcnyt es pompat,
hogy nc az erzckekrc hasson, hanc111 kiizvetlenlil a sziv
szoljon a szivhez. Kcd\·es Aty{1111fiai ! .-\z emberiseg tor
tenetcben bimnint alakuljon is az. mindig szUk5eg lcsz
a haladits azon clvcre, mcly nem rcndszerekre, nem sokak
tekintclyere, hanem cgycni fOggetlen mcggy(:iz6desre epit;
kines ez, mcrl az igazsagot ncm lehet sokasag Slerint
merni. Egy embernek igaza lehet milliokkal szemben, a
Jezus Krisztusr.ak igaza volt az egesz \"il{1ggal szcmben,
mikor a7. egyhazat megalapitotta. -- fgcnis. az egyen be
lat{1sara, meggyozodesere, istenigejenek az egyesben vai6
mukddesere kell epitcni nekUnk a magunk \·alli1sos rend
szcret. l�s e7.t a talcntumot nyerti..ik lstentol kezeles
gyi..imdlcsozes vegett.
De, kedvcs Aty{u11fiai � \em�sak ezt nyertUk. a
masik talentulll az volt, hogy mikor a reforma•:zio tanai
itt eltcrjedtek, aze1_·t tcrjedtck cl. mert e nemzet ragasz
kodott nyelvehez, mcly a tordkok cs nyugoti zsoldoshadak
reszeroJ. ycszelyezlct\·e \·oil. Kellole� ncm tudta czt meg
vcdeni__
az egyhaz, a mclynck nycl\·c ma is lat in. s
- .iszkcseggel hirntkozhatunk
akk�ncg jnkabb az volt. 1 H
n'i, hogy ennek mi szegcny, \'agyonhan hatraallo refor
malt ..egyhi1zunknak mindcn hi\·e ugyszolva mag:yar. De
hog);· maradt magyarnak a klizdelmek, vcszejclmek
kozott? Ott volt kezcben a ncmzeti nycl\'en \·alo btcni
tisztclct.
bibliaja,
a mcl\·bcn
ma is a
_,,
.. .
...
- -· - ' --··ott\'�lt f.:drolvi
nemzeti nycl\· szcllemct oly szcpcn feltabljuk. ott \·oltak
S:::en::::,,,v Jlo/11dr Albert cnckci, mcln�kben
a nrn!.!var
kcbel
...
- ...
Jstenh��-sz1irn�"1lt, mclyck mind nycl,·cmlck tckintctcben,
miii_d_ a magyar ncmzeti szellcm k0it6i�ege tckinteteben
ma is kiv,ilo hclyet foglalnak cl. De ncmcsak ezen kines
adatott ncktink, hanem adatott az a kines, a 111el\·11ek
alapj;1t a ldkiis111crd s::11b11dsd��,1 kcpczi. -- l\lindcn · sza
badsag alapj(1t a klkiismcret szabads,ig kcpczi, mert ez
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talom lcgkevesbe nyulhat. - f�s mcgis Atyamnai ! \'oltak
idok, ,·oltak korszakok. a midon az embcrek meg chcz
is hozz{i akartak nyulni.
A protcst{intizmus cgyik nagy hose: Bcilzleu Gabor
Erdely fejedelme mondotta. Isten hitrom dolgot tartott
lenn mag:'tnak: ,,A semmib61 teremtest, a jovendomond{ist
es mindcnen uralkodast."
Tehat ti magatokat akarjatok Istenne tenni. hogy
111{1s lelkiismereten uralkodni akartok. A magyar prot.
egyh{tz a nemzeti jogoknak, alkotmanynak ez {1ltal lett
vedbasty{tja. Hivatkozott a ton·enyre, a nemzet jogaira.
nemzeti sz6kasainkra, ezck mind megtamadhat6k voltak,
a meghajlo nepnek ki:innyil mas torvenyt hozni; de a
lelkiismeret torvenyet ne111 lehet ily ki.ilsosegekkel letorni.
Kedves Atyitmnai ! �em mondok tobbet, hogy
micsoda talentumokat adotl neki.ink es neklek az Isten,
hogy azokkal kereskedjetek s ezeket az edes magyar haza
gyarapoditsiira gyilmolcsuztessetek. De azevangyeliom igaz
diir61 az van mondva, hogy igen keso idore jolt meg.
Ue kedves Atyiimfiai ! A mint mi nezzi.ik, mintlrn
most itt volna az ido, a midon a gazda sz{unot vesz.
C)h, nem az en szemelyemrol van sz6, de a magyar haza
neveben, sze111elyeben, midon most az orszi1g konnanya,
fejedelmUnk joakarata, es ma!ii test,·ereink szeretele folyt{tn
odajutottunk, hogy szamolnunk kell. a nemzeti kozligy
nek, a hazai kozUgynek mennyiben vagyunk haszn{1ra,
mennyiben gyUmolcsoztetjUk azon talcntumokat, amelyeket
Isten oseinknek adott; mert oseink ezt gyilmolcsoztettek,
melyekrol illik megemlekczni mikor ket hitkozseg egyUtt
van, s akarja latni, hogy a hitelet mihcn gyokcrczctt, ami
oket eddig megtartotta. Igenis mind a ket kozscg m{tr
15:35-40 kozott bevette a refonn{tlt tanokat, inclittatva
arra azon altalam eleb emlitett fontos clvek altal, a magyar-
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tasara val6 torckves altal. Mintegy onkentelen kerestc
ebben a vedelmct. l�s igy e kct egyhaz, mint az c�esz
Balaton melleki videk viragz6 egyhazakat alk<Jtott itt, a
17. szazad elcjeig, sot a I 7. szazadon tu! is. Jgaz, hogy
sok dulasoknak es kiserteseknek voltak kiteve, kUlonosen
itt, hol a torokok jiutak es kieltek, elpusztitottak mindent
a mit talaltak. Az alsoorsi gyi.ilekezetrol ,·oil megirrn,
hogy midon innen a Balw11yba elmeneki.iltek, a papjukat
is magukkal vittek, es nem akarti1k perczig sem nelkU16zf!L az Jsten igejct, a mi akkor egyedUli megnyugtato
es t{u11ogat6 volt az emberi szi\Te. �esobb is az als6orsi
gyUlekezetnel nemi kiserletet tettek arm. hogy a szabad
vallasgyakorlat mcgakadalyoztassek, de nem ertek czeit:
mert a gyi.ilekezct legnagyobb reszt ncmesekbol allott.
kik jogaikra hivatkozhattak..-\ felsoorsi egylli1znal sokkal
sulyosabb volt a hclyzet; es pcdig kcson, 1,:15 korUI.
Veszedelmenek lcgfobb alapja az ,·olt, hogy az akkori
szellcmtol athatott r6m. kath. fopap szemelyes ismeros
volt a kozsegbcn; mert clobh a felsoijrsi prepost, kesobb
vcszprerni pi.ispok lett. �em akarom itt lcirni. hogy mi
csoda hizdclmcken, szenvcdeseken mcntek I 0-1 :! h
alatt kcresztUI az ottani ref. i1i,·ek, ho�y mikep foglaltat
tak el a templom es iskolitk. mikep kellett kertcken ke
resztUI meneki.ilni a felsoursi lelkesznek, kinek epren
vendege \"OIi a lnl'tlSi lelkesz, (mert I 'i �):3-ig anya egyhaz
volt ez is) csak azt adom elo, hog,· mind a ket egyhitzban lsten ki.ilunus kegyelmcbol mcgmaradt a ref. hit. a
magyar hazafias szellem. megmaradt az egyh,iz is. nem
lett egyik scm --- a lornsit kh-�\·e - - - arYa,·ii, Yagy
olyanna, a melynck lelkeszc es tanitoja ne lett \"olna.
Ugy-e ked,·es .--\tyiimfiai ! N"em ugy tt.inik-e cz fel
elc'5tti.ink most, mint egy kinos i'tlom: hogy Yolt ido :\la
gyarorszitgon, mikor cgyik hazafi a nuisik hazafit i.ildi..izte,
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bantalmazta azert, mert maskep imadja Jstent; volt ido
mikor az allamhatalom ncm csak hogy scgitscgere nem
sietett annak, ki azt tartotta: ,,az Isten lelek s a kik 6t
imadjak, szi.ikseg, hogy lelekben es igazsagban imadjak,"
de meg fokozta a zaklatc'1sokat es i.ildozteteseket. Nern
egy kinos allomnak tlinik-e fel clotti.ink ez ma, mikor a
testver felekezetek ,·eli.ink szep bekessegbcn vannak;
nem csak, hanem vannak itt is, kik felsegitettek epiteni
e templomot, melyet egykor tali.ink elvettek. i\ licsoda
magas fokon itll a multhoz kepest a mikor alig tudtak
az Uldozesek ellen vedekezni.
Sznvaimb61 nem vcszitek-e eszre ked,·cs Atyamfiai !
mintha itt volna a gazda, mintha itt volna az Atya, ki
szamot ker tolUnk? Jme a 11:asfelekezetliek szeretik valla
sukat es melletek allanak vallvetve, hogy epitsek a Krisz
tus testet, hat ti megteszitck-e ezt, cs a talentumot nem
astittok-e el? Errc a kerdesrc hat{trozott feleletet adni
nagyon nehez, kUlo�en azok ut{m, a melyel, a Iegkozelebbi
idoben epen az alsoorsi gyUlekezetben tortentck, a midon
ez az egyh{tz egesz elhagyatottsagban hi\·ei reszerol sem
mikepen nem tamogatva, koznyosen itllott itt. D most az
Jsten irgalmaert es kegyelmert adok h{tl,it, hogy mindket
gyi.ilekezet neveben a buzg6s[1gr6l tehetek tanubizonysagot.
Mert hiszen mindket gyi.ilekezetben az Istcn igeje
nemcsak hirdettetik, hanem hallgattatik is, ez pedig azt
mutatja, hogy megbecsUlik vallasukat, egyhazukat; mert
a hit hllllasbol vagyon, a hall{ts pedig lsten igeje {tltal.
Azok a hianyok, melyek eddig fennforogtak, nevezetesen
a gyermekek neveleset illetoleg az als66rsi egyhazban,
bar meg minden nines ugyan azon az uton, melylyen
Jennie kellene, de jo uton vannak, hogy clerjek azt a
czelt, arnelyet mind az allam, mind az egyhaz torvenyei
megkovetelnek. Tudjatok meg az iras szavait: ,, Elvesz a
nep, mely tudomany nelkUJ val6."
1

•'
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- 8i A mi ref. cgyhazunk hivei, nemcsak az egyhazban,
de a tarsadalomban es allamban is szerepre voltak hi
vatva, mi altal tudtak fenntartani a maguk tekintelyet,
befolyasi1t? Nem mas altal, mint az itltal, hogy az egyhaz
ban minclenki erezte es tudta, hogy a nemzeti muvelodes
nek elsajatitasa, iskolak alapitasa, fenntartasa, viragzo\·a
tetele egyedi.ili alapja ugysz61van egyhazunk fenntartasanak.
Kedves Atyamfiai ! Ti edes apak es edes anyak,
nem ereztek-e bizonyos lelkiismeret furdalast e tekintet
ben, hogy jaratjatok-e gyermekeiteket rendesen es pontosan
iskolaba, nem sokszor vannak-e azok az iskolan kivtil?
orokseo-et
o-vermekeiteknek nem adhattok,
Pedio• b
bJ
b nao-vobb
bJ
mint a j6 szellemi es erkolcsi ne\·elest. .-\zon kiYi.il hoztok-e
aldozatot az egyhaz irant? I-la ezeket vizsgalom, boldog
vagyok, hogy mind a ket egyhazrol
la1111bi::011ysd
got tchetek.
Ivlind a ket egyhaz tagjai - az allamsegely foly
tan felujitott szoloji.ikben - ezek gyi.imolcsozove tetelere,
nagy aldozatkeszseget hoztak es hoznak az egyhaz jaYara:
tudom hogy ez nagy teher, de ezt hi\·en teljesitik. Tudom,
hogy Felsoors is a lelkeszlak, a templom epites kori.il
nagy aldozatokat hozott es keves felsobb tamogatasban
reszeslilt; de ez ne szomoritsa el szi\·eteket. Igaz, ti nem
tartoztok a folyton zorgetok koze, Yagy talan t(1lszerenyek
vagytok, - b,ir az iras azt mondja: .,kerjetek es meg
adatik, zorgessctek es mcgnyittatik" ; de ha ti szemer
metesebbek \"Oltatok es Istenbcn bizrn saj,it buzgosagtok
ban azt mondtatok: talan ,·annak m'i.latok meg szege
nyebbek is, Istcn ,ildjon meg ezert titeket. - l�s Ti is
als6orsi gyUlckezet, ugy l[itom mcghozz,itok az aldozatot
es a j6 uton hozzAtok meg. ugy, hogy megvonj,itok
magatokt61.
?vii ennck a videknek legfobb aldi1sa t. i.? .4. bor
lcnnelcs. ,,.-\ldi1st rs i1tkot adtam e16tokben iun ,·.ilasszatok."
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- 82 Ez a bor aldas lehet, de {1tokka is valhat. Aid{1s ha a
gazdasagi elet fejlesztesere, a jolet emelescre hasznaljak;
de atokka lesz, ha az ember a mertekletlensegre, a dor
bezolasra, altal{1ban a szenw:delyek a kielegiteserc hasz
nalja fel. A reszegcskedok Tstennek orszagat oroksegi.il
nem birhatjak. Tart6ztasd meg magadat a bortol, melybcn
bujalkodas vagyon. Ne nezd a bort mikor pczseg, mert
mint a mergeskigy6 megmar es mint veszelyes kigy6
megcsip. Igy mondom, hogy a kinek ilyen szenvedelye
,·olna, \'etkozze ezt le; de tegyek ezt a nok is, mert nag:y
gyarl6sag az, ha valaki vagyona felett akar oltozkodni,
sot verseng a felett, ki kozotti.ik az elso. Krisztus Urunk
monda: a ki elso akar lenni koztetek, legyen az minden
kinek szolgaja. Ezt kovessek a nok is; meg azt is mondja
a biblia: ,,Nern hajuknak fodorgatasaval es draga eksze
rekkel, selyem es barsonynyal ekeskedjenek a nok; ha
nem szivbeli alazatossaggal, mely Isten elott kedves, s az
emberek elott tisztesseges. - Kedves Atyamfiai ! Legyetek
buzg6k, hivek, legyetek erkolcsosek. A vallas pedig vezc
reljen benneteket mindig a j6zan, a tisztesseges uton, es
hogy ez igy tortenjek, s hogy ehez az Isten nektek
kegyelmet es erot adjon, jertek im{1dkozzunk. - Ima. XC. Zsoltar 9. v.
Istenitisztelet utan szigoru iskolavizsg{Llatot tartott
s melt6 dicseretben reszesitette Kovacs Gyula tanit6t s
kedves tanitvanyait a felmutatott szep sik..:!rert.
Majd megvizsgalta a felsoorsi, a1s6orsi anya
egyhazakat, a lovasi leanyegyhazat s mindenek felett
megelegedeset fejezve Isten a.Ida.sat kerte a gyi.ilekezetrc,
s az C'loljar6kra. Ezekutan a kedves ilju lelkesz-par kore
ben toltott rovid ido alatt szivelyesen i.idvozoltek pi.ispok
urat a harom kozseg eloljar6saga, a felsoorsi egyhaz
presbiterei Cseh Sandor lelkesz altal es a lovasi leany
egyhaz, kikhez pi.ispok t'ir szeretetteljes buzdit6, biztat6,
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seikrc az lsten aldasat. .Majd bucsut veve 11 6ra utan
a banderium vezetese mellett elindult B.-Kovesd fele ;
utjaban megallt Lovasun es meg\'izsgalta az iskolat; foko
zottabb munkassagra es szorgalomra ke1Yen a tanitot es
tanitvanyokat.

B.-Kovesd---Csopak-Paloznak.

Majus 5-en delben ert puspok ur B.-Kovesd-Csopak
Paloznak egyesillt egyhaz, illetve kozseg hatarahoz, hol
igen szep diszkiseret es a kozseg kepvisclo testulete
varakozott es ezek elen Kabdebo a 3 kozseg erdemekben
gazdag jegyzoje igen melegen i.idvozolte pi.ispok urat, ki
valaszaban ramulatott a korulollilnk elterillo vidck fen
seges szepsegere, elbt'.1vol6 ,·oltara, melynek I{ttasa mindig
nemesit6, mindig vidamito es lelkesito hatassal volt e
derek kozsegek lakoira. Edes orom erzese tolti el szivet
e rajongo, szeretetteljes fogadtati1s felett es kivanja e 3
kozsegre az lstennek lelki-testi kcgyelmeit es aldas{it.
Azutfo U.ihb diadaliven at bevonult a kuzsegbe. A falu
vegen a rom. kath. iskolas gycrmckck kel hosszu sorban
alltak tanitojuk Horvath lstvannal cli.ikon s eltcttck pi.ispo
kilnket. -- A viragokkal cs Iombokkal diszitctt templom
udvaron szcp rendbcn elhclyezkedve v{1rakozoll az
egyesi.ilt gyulekezct nepessegc es a vendegek nagy scrcgc
s a presbiterium, a pi.ispok urra, kit mcgerkezesekor
Szi.ics K{troly lelkesz i.idvozolt s ajanlotta kicsiny nyajat
a fopasztor szeretetebc.

- 8:'j -Sziics l{droly lclkesz bcszede:
FotiszteletO s :\lelt6si1gos PUspok ur ! Engeje meg
nckem, hogy most, hozziu1k jovctelenek perczeben, nehany
egyszcri.i de szives szornl i.idvozoljem. ).[i ori::immel n1r
tuk es nagy orommel fogadjuk fopi1sztorunkat, ki jott az
Urnak neveben, a ki mint Jezus Krisztus hu szolgaja,
szeretettel van a kicsinyekhez, a miert fobadja tali.ink
ha.las szivUnk koszonetet ! 1'.'li nagy dolgokkal nem dicse
kedhcti.ink, de halatlan volnek az en hi\·eim irant, halat
lan volnek, ha hallgatassal melloznem, hogy a mit e kis
nyaj megtehet erejehez kepest, meg teszi mindenkor,
megtenni el nem mulasztja sohascm. Ha tapasztalni fogja.
ezt Mclt6sagod kozotti.ink, j61 eso oromet szerez es biz
tatast a jovore nezve; de orommel ha hibaink j6Yatetelere
serkent benni.inket, mert tudjuk, hogy a dorgalo sza\·ak
is szereto szivbol szarmaznak. Cdvozolji.ik. a.Ida.sos kini
nassal i.id\·ozolji.ik. lstcn aldasa legycn hozzitnk jf1\·etelen,
nalunk idozesen es lsten aldasa legyen ta.Yozasan. lsten
eltesse fotiszteleti.i s melt6sagos PUspok urat !
l'iispiik

ttr

vdlas:::a:

Tisztelendo Lelkesz L'r ! Koszonom azokat a szi\·e:.,;
szavakat es szivescn fogadom. a melyeket az itt egybe
gy(ilt Kdvesd-Csopak-Paloznak cgye:-;i.ilt ref. egyh,iz
rcszcrol cs ne\·ebcn hozziun intezett cz alkalornmal. a
midon megl{1togato111 a \"CSZpremi egyh,izmc�ye egyhazait.
A j6 lstcn kcgyclmcbol tetszctt engcm ide is cl\·ezerclni,
hogy bizonysi1got szen:zzek itt a hiteletrol. cgynuis in.inti
szcrctctrol cs buzg{1:-agrol; m,ir a mit cddig 1.ittam. ballot
tam c:; tapasztaltam, igaz,·1n azokbt'll is azt meritcttcm.
hogy igaz az: .. hogy kicsinyck {1Ital dicsL-iittetik az lstcn
nck nc\·e." A kis 11H1st,irmagbol Icsz a nagy fa. ErkLllcsi
crtclcmbcn: Az igazhiti.iscgct, a \"all.'1sos buzgt'ls,igot. nem
a. nagy gyi.ilckczctckben mutatj,ik- ki. hanem azok, a kik
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aldozatot hoznak azert, hogy hallgathassak az iget, lclki
tanit6i hivatalt tartanak fenn.
Tetszett Istennek, hogy adja nektek ezt az orsza
got, melynek ha hu fiai es polgarai vagytok, tiszteletet
nyertek mas felekezetek kozott is. Azert, most hogy
szerencsem van azt tapasztalni, hogy megbecsilltettek
mas felekezetil honfitarsaimt61 is, ha.lat adok Istennek
es kegyelmekhez uj kegyelmet, a.Ida.st kerek az itt levo
minden felekezetnek, egyhaznak polgaraira. Isten hallgassa
meg imamat, Isten aldja meg es eltesse az egyhaz tagjait
s a kozseget. (Eljenzes.)
Ezutan pilspok urhoz lepett Szkladanyi r. kath.
esperes plebanos es szi\'elyes testveri szeretettel ildvozolte.
l\fajd gazdag ebed volt a lelkeszlakon. Jelen voltak:
Szilcs Karoly lelkesz, Antal Gabor pilspok, Nemet Istvan,
Segesdy Miklos esperes. ;vf 6rocza Kalman, Szkladanyi
J6zsef r. k. esperes, Hertelendy Ferencz orsz. kepviselo,
Tuss Antal tapolczai all. szolotelep igazgat6ja, Szentmik16ssy Gyula fobir6, dr. Sagvary Jeno szolgabir6, dr. Se
gesdy Ferencz, Demjen Marton, Kabdeb6 jegyzo. A j6
hangulatot es orvendezest teljesse tette a rendkivill kedves,
szeretetremelt6 papnenak, Szilcs Karolyne urnonek min
denre kiterjedo figyelme es gondoskodasa. Tobb mely
hatast kelto toaszt hangzott fel, melyek kozill ide jegyez
zilk a kovetkezoket :
Lelkesz beszede: Fol. Pilspok ur ! A mikor en ez
elott mar nehany h6 hiany 24 eve erettsegi bizo
nyitvanyomat atvettem kezeib61, mint minden i(ju ember,
vermes remenynyel neztem a jov6be es ezek az en reme
nyeim olyanok vo.ltak, hogy en azokat elerhetni, meg
val6sithatni itt nem is gondoltam, huzott engem mashova,
idegenbe egy fenyes jov6nek a kepe, csakhogy en annak
a kepnek meg arnyeldtt. sem lattam, en epen azert aldom
az Isten nevet, hogy az en szamitasaim nem sikerilltek,
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hogy a mit en terveztem, azt az isteni gondviseles mas
kepen vegezte el. Engem a gondviseles ide \·ezetett e
koze az egyszerti, becstilctes es j6 nep koze es nekem
az elctem itt oly elegedctt, csendes, bekes es oly boldog
oromtcljes, hogy en minden remenycmet elfeledtem,
a mikre pedig en felette szamitottam. Tehat ebbol most
az kovetkezik, hogy az Isten megadta a mit en kertem.
Csakhogy nem ugy adta meg, a mint gondoltam. Az en
clegedctt szivem, Fotiszteletti PL.ispok ur irant, mint a ki
tudom, sajat sza\'aib6I tudom, hogy a ta\·oJ idegcnben
is figyelemmel, erdeklodessel kiserte eletemet, szi\·em
Fotisztelctil pilspok ur irant a l�gtisztabb j6indulattal
!even, koszonom, ken·e az lstentol ked\·es es draga eJe
tere a)d{1st. (Eljenzes.)

Piispok ur 'Valas::a:

Azokra a szavakra, a melyeket baratom, tiszttarsam
es egykori tanitvanyom most elmondott, nehany sz6rnl
valaszolni kivanok. - Igazan, en o iranta es az 6 elet
palyaja irant erdeklodtem akkor is, a mikor 6 keYeset
tudott arr61, hogy en 6 felolc erdeklodom; nemcsak
azert, mert szi\·embol szcrcttem, hanem azert is mert
a111biczi6t lilltam 6 bcnnc, mely magasra tort. Tchat
nckem, ha ncm is mondom, rosszul esett, de oly hianyt
(.itott szi\·cmben, hogy 6 mas cgyhazkcrUletbe ment ti.Ital.
A rom. kath. testvcreknel bizonyos rokonerzelmet tar:a
nak fcnn a dic�esisekben, mi mcg a szi\"Linkben tartjuk
fonn ezt a;,; osszt.:kottetest. Egyszcr mcgjclenik elottem
18 csztendo mul\·a az a fiatal ember, es azt mondja.
hogy atszimdekoznek jonni idc, es megkerdezett mit
sz61ok hozz{1. en azt mondtam. hogy en Onben isrncr
t�rn bizonyos kk{llis voni1st cs a kiben nrn ily vonits:
j_�jj_o_n__ i_de,_._ _ l_1ogy mi lesz a jO\"(), azt Isten rncgadja.
0 tcljes clszants:'tggal cs oly bizalommal, a mily bizalom-
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itt is es itt az o torekvese sikert aratott, mind magara,
mind a gyU!ekezetre nezve. De az az ambiti6 nem volt
hiaba, mely mashova vitte ot. mert o csakis azzal a
kincscsel a mit onnan ide hozott, azzal lehetett boldog.
lgy teljesedik be Isten akarata. De nemcsak ez, a miben
en meltanyolom az o erdemet, de magamra nezve a mai
nap a legkedvesebb jelenseg az, hogy en az o hazanal
lehetek egylitt ezzel a tarsasaggal, a mely itt egy szercny
ref. papi haznal osszejott. Melynek ertelmi szinvonala,
hazafisaga es a kozszolgalat teren kimagasl6 erdemei
engem mint plispokot felemelnek es engem es kornyeze
temet megtisztelnek. Kedves I\'eje es csaladja boldogsa
gaert Uritem poharamat. (Eljenzes).
Hertelendy Ferencz kepviselo emelkedett szellemli
felkoszontoben eltette a h{1z asszonyat, a j6 hitvest,
gondos anyat, kit e vidck nemes erenyeiert cs jellcmecrt
altalanosan tisztel es szeret.
Delutan 3 6rakor templomba mentlink, az 5:1.
dicseret eneklese utan plispok ur a sz6szckbe mcnt es
szivet lelket lcbilincselo, tanulsagos beszedet intczett a
buzg6 ahitatos hivek seregehez.
Teged keres a mi lclklink, Te hozzad
vagyik a mi szivlink, Istenlink ! Jelenjcl
meg koztlink szcntlelked erejcvel, mert a
mi gyarl6 er6nk csak ugy nycr sikcrt, ha
Te tamogatod szcntlclked crejcvcl. Amen.
Kegyelem nektek es bekesseg Istentol, mi Atyank
t61 es az Ur Jezus Krisztust61 ! Ezcn szavakkal koszontlek,
Udvozollek, benncteket bkovesd-csopak--paloznaki egye
slilt ref. egyhaz hivei, ezzel Udvozollek bennetcket, titekct
is, kik a testveri szeretct megmutatasara megjclentetek
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lesnek mai nap a mi hazankban kOWnosen meg van a
maga ertelme; mert a beke oly ritka a csaladban, a tar
sadami elctben, a felekezetek kozott, a politikai partok
kozott, hogy szinte nagyobb jot alig kivanhatunk, mint
a beket. I�s mennyire ori.ilok, hogy e szent hazban es e
kozsegben ennek az i1ldott bekenek kifejezeset la.tom. Az
igaz keresztyen vallas, az igaz keresztyen hit itt 11yer
·kifejezest; mert hiszen a keresztyen hit alapjat a szeretet
kepezi. A szeretet az igaz keresztyen hit kifejezoje. :\"e\·e
zetesen a mi hitlinknek megalapitoja es nagy :\Iestere
azt mondotta: ,,Arr61 ismerik meg mindenek, hogy en
tanitvanyaim vagytok, ha egymast igazan szeretenditek".
Ime, a mindenhat6 Isten elvezerelt engemet ide,
es szerencses utat adott nekem, hogy ezt a hitet, a mely
a szeretettel egy, hirdessem ti koztetek, avagy adjak nek
tek utasitasokat. lgen, titeket az a hit az, mely osszetart
es megtart, hogy mint oldott keve nem szorattok szet,
ebben a hitben kell nektek biznotok. erre kell mindenkor
epitnetek. Es en ori.ilok szivemben, hogy a ti hiteteknek
bizonysi1got szerezhetck itt. �Iert hogy az arostollal sz61jak: ,,Tudom a te hitedet, szerelmeJet. a szenteknek tett
szolgalataidat, ti.irelmedet," minden utobbiakat is, melyek
nagyobbak az elsobbeknel. Yaloban ked\·es ..\tnimfiai !
ha arra gondolok, hogy harom kis, lelekben csekely.
vagyonban is mar nagyon alcihanyatlott gylilekezet allott
ossze itt Istcn szeretctetol vczet\·e, hogy ujra eloidezzek
ennek az egyestilt cgyhaznak v1ragzasat. ha egyelore
nem is olyat, a milyen volt a multban. - az en szh·em
orommel tclik cl; mcrt hiszen ezek az egvh.1zak regebben
�
a mi egyhazkerUlellink hkonyn'!ben ugy vannak beirrn.
mint itrva eklczsiak. �em ,·olt b.i.r nyilvirnos istentisztelet
tartasara cngcdely adrn. de csakncm .i.rvi1va lett akkor
1s, mikor szabad valli1sgyakorlatot cl\·czhetett volna, s
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90 hogy nem ugy lctt, csak a j6 Istennck koszonhetji.ik.
Igy s6ha,itok fel: ,,Oh dicscrjctek az Urat minden 6 hivei,
mcrt csak egy szempillantitsig tart az o haragja, de mind
orokke tart az 6 szeretete . . .
.\ ti cgyh{tzatok tortenetebol ki lchct mutatni, hogy
�sak ily szempillantasig tart Isteri haragja, de orokkc
tart j6 akarata. Ime a csopaki cgyhaz valamikor mint
onall6 egyhaz volt, lelek szama nagy nem volt, de hogy
mily lekintelyes vo:t, igazolja az, hogy 1 o:{J-hen, 1663-ban
Tol! wi Istvan esperes volt csopatd lelkesz, az a kinek
edes apja I. Rak6czi Gyorgynek volt udvari papja S{1ros
pj!takon. �epesseg szamban .a pa!ozuaki meg sokkal
erosebb volt, viragzott itt az ,egyhaz, az iskolak. Az egy
haz plantalta, az i.iltette az emberek s,dvebe azokg_l a
nemes novenyeket, a melyeket a reformaczi6 ide, i\fagyar
orszagba ati.illetett. A lelkiismeret szabadsagot, a felvila
gosodast, mindenek felett btennek tiszta evangyeliomi
igejet, a mi Istennek hatalma mindeneknek Udvossegere.
Boldogok, szerencsesek vollak ezek az eklezsiak, mind
addig, mig fel nem kelt a sotetsegnek szelleme, hogy
elnyomja 1\fagyarorszagon a felvil{1gosod{1st, a Ielkiismereti
szabadsagot, a polgari szabadsagot es alkotmanyt. 1\!Jert
ne higyjetek, hogy meg akkor is, mikor ennck az i.ildo
zesnek eszkozei a r6m. kath. papok voltak, nc higyjctck,
hogy ezt a maguk hasznabol tettek, nem, hanem a hata
lom hasznalta fel oket, a mely Magyarorszag szabadst,gat
onal16sagat kivanta megsemmisiteni es fitjdalom, ezen
h{1rom gyi.ilekezetnel czeljat egy idore cl is erte. ,11J�--
az _az_ ev, a mikor czen gylilekezetekbcn a szabad vallas
gyakorlata vegleg betiltatott, lcgkesobb, legnehezebben
Csop�k;,;, · mert ott�- lakosok-11emesek voltak. Az akkori
nemes cs:!1{1dok kozLil egy nchany ma is megmaradt, kik
bi.iszkek lehetnek arra, hogy az 6 eleji.ik apolt{1k itt a
reformaczi6t. De a hol nem lehetett bele kotni a hivekbe,
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cs��,-(- a�crt
fogtak cl es vittel;- Zcilc;c��--;.s-;e;;re lanczokba, _
m�-;�_?ZL mondta a plcbrtnosnak: ., H; az ur p1cbftnos e11
meg p1:�dikator vagyok, h�_a_z ur nemes ember, en is ncmcs
c111ber vagyok !" Gondoljatok mcg, mily id6k voltak hzok.
1i1Tko..i· iiy megjegyzesert valakit lelkiismereti szabadsaga
nak gyakorlasatol mcgfosztottak. Es ettol fogva mind a
harom gyi.ilekezet arva lctt. Azon osszeirasban, mely az
en kezemen van, mint pi.ispoken, a hi\·ek panaszkodnak
azert, hogy nincsen lelkeszi.ik, ncm h:i.llgathatjak az Jsten
ig_�jet, de ezcn ugy segitettek, hogy FUredre. Alsoorsre
es Felsoorsrc eljarhattak istenitiszteletre.
Nagyobb panaszok az, hogy gyermekeiket senki
nem nevelheti, mert a ki azokat ne\"elhetne, maga sem
tud semmit; de ra ncm is lehet bizni a gyermekeket. Igy
volt ez a gyUlekezet 50 even kereszti.il. De �mint II.
J6zsef kiadta rc11de/etet, a vallasszabadsagnak hamu alatt
levo Hize langra lobbant es igyekeztek az istenitisztelet
nek rendjet ujra visszaallitani. Es igy eljutottunk oda,
hogy a ti egyhazatok fel\•iragzasara, annak haladasara
segitsegUI jonnck a mas felekezetek tagjai is mint annak
buzg6 partfog6i es j6lte\"oi. �em latjatok-e ebbol azt,
hogy csak egy pillantasig tart az Istennek haragja. de
mind orokke tart az 6 j6akaratja.
Az a -WO ev elotti sotet korszak elmult, -- melyet
mindcnki szeretnc kitorolni a tortenelembol,
azok
kiknek ezert szemrehany.ist tcnni semmikepen nem lehet.
--- lehet, csak annak a korszellcmnek. sotet hatalomnak.
mely azt akarta. hogy a magyar a magyar a.Ital semmi
sittessek mcg, a magyar a map:yar altal gyozettessek le:
minden ellcntall.1s nclki.il.
De, ked\·es Atyamnai ! Hogy �sak egy szempillan
t,isig tart az Istcnnek haragja cs mindi.irokke tart az 0
j6akarata, erre kozelcbb is hitunk peld.ikat. Gondoljatok
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Yissza ez clott 25-30 evre. i'vlicsoda allalanos, micsoda
rettento csap{ts jott hazank epen ezen vid_ekere, a mely a
maga joletet a bor tennelesben tal{tlta. i\legrettenve, tehe
tetleni.il al Iott az egesz orszag ebben a· veszedelemben.
i\'1as Yideken egesz neprajok vandoroltal� Id, mert nem
talaltak mindennapi kenyeret. - Hat titeket nem fenye
getett ez a veszedelem? Joleteteket, csaladi Ieteteket, nem
szallitotta-e le a nepesseg szamat, nem semmisitette-e
meg a szaporodasnak minden felteteleit? lgen, titeket is
fenyegetett e nagy csapas ; de az Isten haragja csak egy
pillanatig tart, az 6 j6akarata pedig orokke. Oh, latjatok-e
hogy talan Isten ezt abb61 a czelbol cselekedte, hogy
titeket szellemi, erkolcsi tekintetben magasabb polczra
emeljen annal, mint a milyen szinvonalon allottak a ti
atyaitok; hogy a magasabb munka allal j61etetek maga
sabbra emelkedjek, mint volt elobb.
A mit elobb a termeszet ugyszolvan ingyen adott,
azt elvetti.ik, de magunk azert keveset ,ildoztunk. l\fost
nagyon sok szorgalommal_. nagyon sok aldozattal kell
elerni.ink, hogy sokat nyerji.ink. Its en Istennek adok
ha.lat, hogy tiveletek ezt a jot megc.selekedte. Hbzen az
a munka, a melylyel ti a szolot feljavitottatok, tizszer
annyi erteket kepvisel, mint a melylyel a ti aty{titok e
foldet megvevek. Es Isten adott nektek arra erot. hogy
e munkat eloa!litsatok. Ki.ilonosen Isten altal cs Isten
ki..ildottekent hatott itt a magas kormany es sok masok,
kik ennyire felsegitettek ez egyhazat mint erkolcsi testi..i
letet. Nern melt6-e tehat, hogy dicsoitsi..ik a mennyei
atyat; mert csak egy pillantasig tart �z 6 haragja, de
mindorokke tart az 6 jotekonysaga.
De mivel dicsoititek ti Istent? Dicsoititek azzal,
a mit buzg6n enekeltek templomotokban: ,,Im be jotti.ink
nagy orommel Felseges Jsten a Te szentidnek gyUleke
zetiben, a Te templomodba, Felscges Atya Jstcn." Vala-
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kon a dicseret: ,,OrOI mi szivOnk, mikor ezt halljuk, a
templomba megyunk, hol Ur Istennek szent igejet halljuk."
Jgenis, en orommel tapasztalom es orommel hallom r61a
tok, hogy ti az Istent dicseritek, a nyilvanos istenitiszte
leteken, vasarnapokon, itt hitetek erositesere megjelentek;
mert a hit hallasbol vagyon. Ragaszkodtok ahhoz a tiszta
cvangyeliomi hithez, melyet oseitek szent oroksegkent
ratok hagytak; tehat az apostol szerint nem tertek ki,
mint szokasa ez nemelyeknek, nem kapkodtok ujitasok
utan, hanem maradtok a Krisztus tanitasa mellett: ,,Az
Isten lelek, s a kik ot imadjak szukseges, hogy lelekben
cs igazsagban imadjak." �em ki.ilsoseg utan y{1gyakoztok.
Gyermekeiteket igyekeztek Isten felelmeben ne\·elni, igye
keztek azoknak szivebe a vallashoz \'al6 ragaszkodast,
eg)'haz iranti huseget, aldozatkeszseget feleleszteni, egy
hazatok vagyoni Ogyeit mindenfelekepen rendben tartani.
Kedves Atyamfiai ! Midon itt e s::eutq:ylzd::: eliitt az udz-a
ron 111egdlloll1111k es szetteki11/eltii11k, 01'01/llllel tell el szi'l'c/11
a tekintetbol, lzogy ime ill mi11de11ek t!ktsm es sdp renddd
161'/eunek. A lelkeszlak megujitdsa_. temp/om re,zdbelzo:::dsa,
1zemcsak t-i uektek, hanem ezen egesz \"ideknek, ho! az
orszag muvelt kozonsege es meg ki.ilfoldrol is megforJul
nak, - dicsekedese ez magyarorszagi ref. egyhazunknak.
Mert ritka, hogy gyiileke::et ily s:::ep rendbw, -ily csi11osa11,
ily miuden izlds11ek es ko1 1elclmt!11y11fk 111egfdd[io1 rmde:::::e
do/gait. Dicserlek tchat be1111eteket, elismcrescmmel ad6zom vallasos buzg6s{1gtok, ,ildozatkeszsegtekert; a mely
abban is nyilvanul, hogy azt a nagy ko:::lll111zkdt, mely a
lelkeszi szolo mcgmunk,11,'tsii\'al j[u·� ·magatokra vallal
t{ttok cs teljesititek. lgy tehat nincscn is ellenetek valami
lenyeges kifog{1som.
1::s megis van \-alami panaszom ti ellenetek es e
panaszt e szcnt helyen nem hallgathatom el.
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a legnagyobb e1 tek, a mit itt igenybe vettetek, ugy-e
nem a fold, mclyet Isten adott, hanem a munka, melyet
Isten megaldott. Elismerjuk, hogy huseges, derek mun
kasok vag:)•tok; de mind a munlrneronek eloallit{1sa, mind
az egyhaz jovo vir{1gzasa azt koveteli : ,, szaporodjatok
gyumolcsozzet€k, toltsetek be ezt a foldet'', es ne fog
laljak ezt el idegenek. Szinte megdobbenve )atom, hogy
;.. 177 4-ben a ti oseitek szama akkor is volt annyi, mint a
tieitek ma, mig a m,is felekezetuek es nemzetisegek is
rnegketszerezodtek itt. 1886. 6ta - pedig innen nincsen
-=f1 kivandorlas - a nepesseg szama folytonosan apad. Megdobbenek ha elgondolom, Ide lesz e fold? e haza, hogyha
ez igy fog menni? Talan mi rank mondotta lsten, rnit
mondott Noera es lak6 tarsaira: "Eltorlom az embert a
fold szinerol mert banorn, hogy embert teremtettem ! "
En nem ismerlek titeket, de midon !atom, hogy Csopak
majdnem kipusztult, mert csak 13 csaladunk van ott es
vannak csaladok a kiknek mar ut6daik nem lesznek, nem
megdobbento-e ez? A Iegfobb igazsag az, hogy az ember
nepes, szamos csaladdal birjon, mert arra mondja Isten:
Jgy aldatik meg ki feli az urat. Kedves Atyamftai ! Regen
megmondatott, hogy a boldog Istenfelo embert azzal
jutalmazza Isten, hogy ,,meglatod gyermekeidet te aszta
lod korOI, renddel, mint olajvesszot, kiben szived orOI".
Es ha a gyermekaldas, az asszony mehenek gyOmolcse
jutalom, kit az Jsten ad; de csak azoknak, kik becsO!e
tesek, tisztessegesek, a kik az Istent felik; itt lstennek
oly nagy atkat !atom, a · mi csak bOnnek lehet kovetke
zese. Azert irtsatok ki a bi.inoket. Onzes, vagyonszeretet,,
konnyelrnOseg, mertekletlenseg, hiusag, vagy barmifele
bOn, a mi alapjat kepezi ennek a nagy veszedelemnek:
Ha mar oly sok oldalrol megerdemlitek a dicseretet, az
a.Ida.st erdemeljetek meg ezen oldalon is; hogy ezen

derek, szep magyar nep, nc lcgycn kenytelen hazajat.
foldjet masra, idcgenre hagyni oroksegOI. A j6 Istcn adjon
nektek erre eleg erkolcsi erzeket, a vezctoknek, tanacs
ad6knak eleg erot a szavaikba, hogy ezt a bi.int es
fogyatkozast nalatok megakadalyozhassak. De mivel en
hiaba hirdetem az iget es hiitba Oltet Pal es ontoz Apol16s, ha Isten nem ad termest es novekedest; ugyanazert
rnidon intelek benneteket, hogy az Isten parancsait be
toltsetek, tehat gyi.imolcsozzetek, szaporodjatok es toltsetek
be a foldet", hogy Isten erre erot ad,ion jertek imad
kozzunk. Ima. CXXXIV. Zsolt. 3 .
.;.Vepcsseg.
Ev.

Ref.

Knth.

1774.
474.
163.
1885.
348.
422.
1890.
362.
540.
1900.
363.
6�5.
Presbiteri gyiiles. Az egyhaznal a mint itt szamot
veszek, mindenbol azt latom, hogy itt szep rend van.
A segelyeket czeljaikra felhasznaljak. Felhivatott a pres
biterium, hogy minden eszkozt hasznaljon fol a hi,·ek
fogyasanak megszi.intetesere, mert ellenkezo esetben
semmive lesz az eklezsia. A gyermekek sikeres oktata
saert a lelkesznek koszonetet mondott_. majd nevet be
irta az iskola-l{1tog:1tasi napl6ba es szivelyes bucsut vett
a presbiteriumt61 s Hertelcndy Ferencz kep,·iselo ur
fogatan elindult a nep eljenzesei kozott Aracsra, ho! a
lelkeszlak elott varta a gyi.ilekezet, mely szives orommel
es hitlits erzelmckkel fogadta szeretett fop{tsztorat.

Aracs.

i\'1a.jus 5-en kedden delutan 5 6rakor jelent meg
Puspok ur Aracson. A lelkesz udvaron es templom teren
egyutt voltak a novendekek es hivek s a presbiterium,
kiknek elen Hor·vdtlz Antal lelkesz Odvozolte pi.ispok urat:
,,Az aracsi egyhaz ·neveben i.idvozlom Fot. s Melt. Pi.ispok
urat, nemcsak mint pi.ispokot, hanem ugy is, mint a mi
egyhazunknak es ezeknek a balatonvideki egyhi1zaknak
partfog6jat, j6tevojet. Midon ugyanis a filloxera kovetkez
teben a mi egyhazaink anyagilag csaknem vegleg tonkre
mentek, annyival inkabb, mert gyulekezeti.ink tagjai is
sujtatvan, nem voltak kepesek arra, hogy az egyhitzat
segelyezzek. J61 tudjuk azt, hogy Melt6sitgod atyai gon
doskodasa nelkul az allam reszerol alig reszcsulti.ink volna
oly segelyben, hogy egyhazunknak megbomlott h{1ztarta
sat ujra helyre hozhassuk. Fogadja ezen atyai partfog{t
saert szeretetunk, halank kifejezeset. Engedje az Isten,
hogy Melt6sagod fop{tsztori munkajanak legszebb gyi.imol
cset abban talalja, hogy hosszu idon keresztOI Iassa a
felugyelete alatt Ievo cgyhazaknak, kerulcteknck, gyi.ilc
kezetcknek nemcsak anyagi, hanem szellemi s crkolcsi
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ideig, hogy meg soka kozremunkalhasson egyhazunk,
egyhazkeri.ileti.ink, nemzeti.ink es hazank fclviragoztatasa
ban. Isten hozta vendegi.il e gyUlekezetben !"
Vdlasz: Tisztelendo Lelkesz L"r ! Kedves Atyamfiai !
kik itt laktok ezen ardcsi egyhazban. A mindenhat6 j6
Isten az 6 bolcsessegevel ugy intezte sorsat ezen Balaton
mellett levo egyh{1zaknak, hogy ezek kozUI mindegyik
bi1r csekely szamu hivekkel bir, de hogy minel tobbszor
legyen alkalmuk arra, hogy Isten hazat latogathassak a
hivek, mint ona.116 anyaegyhazak alakultak meg es ternp
lomokat epitettek. Ebben az ona.116 egyhazi alkotasban
az a veszedelem ,·an, hogyha, a mire a fenntartasban
sz{1mitani lehet, csak egyszer is kimarad. az egyhaz letele
veszelyeztetve rnn. Bizony ezen egyhazak mindig biztak
a protestans egyhazak soha ki nem apado forrasaban, a
buzg6 hivek itldozatkeszsegeben es remenysegi.ikben ke
vesszer csalatkoztak. A sulyos termeszeti cs�q_..,asok nem
tudtak megtorni azt az oserot. a rnely ,·an a mi hiveink
nek kebeleben. l\leg akkor is, mikor a kori.ilmenyek a leg
nehezebbek voltak, az egyhaz iranti aldozatkeszseg meg
akkor sern lankadt. A mi egyhazunknak csak egy ,·esze
delme van. Azt mondja az Cr: .,:\Ieg,·crem a pasztort
es elszelednek a juhok, '' ha nines ,·ezetoji.ik. ha magukra
vannak hagyatva. Az anicsi gyi.ilekezet sok megTr6b,i.lta
tason ment kereszti.il. A filloxera ,·esz mcgingatta anyagi
erejet; de akkor, mikor ez beko,·etkezett az ari1csi
gyi.ilekczetben, clso sorban mi kotelezettnek erezti.ik ma
gunkat lzazajit•s 111ag ya1· szc111po11//iol. hogy meghoztuk
azt az :'tldozatot, mit - meghozhattunk eronkhoz kerei>t,
mert tudnotok kcll, hogy a magyarorsz[1gi ref. egyh:'12
egyetemcs Conventjenel mindcn segelyre szorult egylu\.z
lcmondott a scgclyrol. csak azert, hogy a balatonmelleki
ref. egyh{1zaknak - a mi konyon::csi.inkre
- ::,
,,,·ors
- .._,
..,
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mi el nem koltheto, de ebbol megel/1elese es uufentarlcisi
alapja szervezendo. Ez volt a segely, melyet nyujtottunk
a balatonmelleki gyi.ilekezeteknek, azoknak, melyek orzik
az eredeti magyar tipust, a mely a ref'ormitti6t kor.'111
bevette es mind •nai napig meg is 6rizte. Jgaz, hogy
sokat ki.izdott, a melyekerl nem teheti.ink szemrehanyasl
senkinek. Itt is arva lett az eklezsia, bezaratott a tem'plom,
kii.izetett a Ielkesz es 50 evig nem hirdettetett Isten igeje.
De eljott a felvilagosodas szelleme, a testveri szeretet
ideje, eljott az az ido, midon mas felekezethez tartozott
legjobbjaink sz6laltak fel es allottak fel, a mi jogaink
vedelmere; kik P-lismertek, hogy e hazanak mi is oly j6
fiai vagyunk, mint a mas felekezetek, kik a magyar
hazat igazan szolgaljak. Attal fogva megnyithatta temp
lomat es gyakorolhatta istenitiszteletet.
De segitsegi.inkre jott a magyar allam is. lgaz,
hogy egy ember, a kit mindnyajan tiszteli.ink (dr. Daranyi
Ignacz fold1111'.ivelesi miniszter) de a haza a nemzet neve
ben cselekedett. A haza irant tartozunk koszonettel azon
allami segelyekert, azon javakert, a melylyel gyi.ilekeze
teink la.bra alltak es ha a hivek buzg6saga arra torek
szik, a viragzas magas fokara is fognak emelkedni. De
epen ez inti az aracsi gyi.ilekezet hiveit, hogy szei·essek
ezt a magyar hazat, keszek legyenek ezert mindig min
deni.iket, eleti.iket es veri.iket felaldozni.
De azt mondjak, hogy az eletet egyszcr fel{tfdozni
konnyebb dolog; de igyekezzenek ezert a hazaert egesz
eleten kercszti..ll dolgozni es faradni; mert ritka eset, hogy
a hazat megmenteni egyszer kell; rnig a haza j6Ieteert
mindig aldozni kell. A masodik kdtelesscg a mi ebbol
a jovoben reank harul mint h{tla, az, hogy viseltessi.ink
igaz szeretettel, ragaszkodassal, testveri erzi.ilettel mas
vallasu magyar polgartarsaink irany{1ban; mert e nem-
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zetnek ereje, halad{1sa att61 fugg. hogyan tudunk mi
egygye �enni kozos szellemben, kozos nemzeti akaratban.
J�s itt azt mar elismerik, elisrneri a hazanak minden j6
fia, hogy a magyarsagnak, nemzetisegnek, a magyar
kozmuvelodesnek, magyar szellemnek, ontudatnak es on
erzetnek egyik felekezet se tesz e hazaban annyi szolga
latot, mint a magyar ref. egyhaz. Ennek az egyhaznak
igazi lelkes csapata van itt, a mely itt Aracson megtele
pedett, otthonat megtartotta, nem pusztult ki; mert meg
volt benne e foldhoz val6 igaz ragaszkodas. Ez a szellem
maradjon meg tovabbra is, annyival inkabb, mert ez a
a fold mindig draga a kulturanak, hogy itt a nemzeti
egyseget osszehozza; talaljanak egymassal koze1ebbi erint
kezest a felekezetek es itt kapcsol6djanak ossze a haladas.
a, felvilagosodas hatasa alatt.
En kerem az Jstent, hogy e_ torek,·esre adja szent
aldas{1t; boles, okos, tapintatos, szorgalmas, munkas lelki
vezerek vezetese alatt haladjon elore, nyeresegrol-nyere
segre, hogy azt a nagy czelt, mely elebe ti.izetett. eler
hesse, megval6sithassa. A j6 Isten aldasa legyen az ardcsi
gyi.ilekt·zeten, vezetoin, eloljar6in, osszes hivein .s ezeknek
csal{1djaikon ! (Eljenzes.)
Azutan szigoru egyhazvizsgalatot tartott pi.ispok
ur es kerte, hogy pillanatra se szi.inje1iek nieg haladni
azon a j6 uton, melyen lelkeszi.ik iritnyt mutat es elotti.ik
jar; megvizsgalta az iskolat .is, mely a siralmas mult
ut{m, most mar szinten a jan1las utj{111 van. �la.id buc·sut
veve pi.ispok ur a Balaton gyongye, B.-Fi.ired fele indLilt
kiseretevcl, hogy 111{1snap ott teljesithesse pi.ispoki lato
gatiisat.

•7

B .-Filred-B.-Kis-Szollos:.._ Tihany.
Majus h6 5-en este 6 6rakor erkezett pi.ispok ur
B.-Fi.ired hataniba. Gyonyori.i ido volt, a hanyat16 nap
visszaverodo fenye bearanyozta az egesz fenseges tajat
s a pi.ispok ur fogadasara lelkesedessel iparkod6 Iakos
sagot. Felhangzottak az i.idvlovesek s a szep diadaliv
alatt a kozseg kepviselotesti.ilete elen Begedy Gabor bir6
szivelyes ,,Isten hozott "-at mondott es halasan i.idvozciltc
a fopasztort. Azutan a diszbe oltozott ti.izolt6k s a nep
sorfala kozott bevonultunk a lelkeszlakra, hol a presbiterium
elen Segesdy 1lfikl6s esperes-lelkesz mondott i.idvozletct
s e s.lep eneki.ink szavaival zarta be beszedet: ,, Vizsgalj
meg es pr6balj j61 meg, szivemet val6ban nezd meg es
lasd meg mi nemi.i vagyok ! ... Jsten alditsa Iegyen sze
retett pi.ispoki.inkon !" Pi.ispok ur igen melegen es hosz
szabban valaszolt, kifejezest adott a lelkesz es gyi.ileke
zete iranti meleg szeretetenek es tudja, hogy azon kiti.in
tetes, mely legkozelebb esperes urat erte, cmelni fogja a
gyi.ilekezet onerzetet is, hogy a gyi.ilekezetek clott minclcn
husegben, pontossagban es aldozatkcszsegben eloljitrjon.
Isten a.Ida.sat kerte a lelkeszrc es gyi.ilekezetre. Ezutitn a
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segteljes szivesseggel pi.ispok urat es az 6 kornyezeteben
a vcndegeket, kik igen nagy szammal kerestek fel a
lelkeszlakot, hol gazdag vacsoraban reszesi.iltek. Az ilnnep
segre megerkeztck: Peti Lorincz ker. tanacsbir6, gr6f
Jankovich Laszlo foispan, Hertelendy Ferencz kepviselo,
Tuss Antal es mas notabilitasok s igy mar a pilspok
vizsgalat eloestelye elokeszitette a sziveket a kovetkezo
nap esemenyerc. Es az a nap, majus 6-ika arany betilkkel
lesz felirva a bfi.iredi egyhaz tortenetebe. Az egesz nagy
kozseg lobog6 es viragdiszt oltott. Mindenki i.innepi han
gulatban. A pUspok ur oldala mellett gr. Jaukovich Ldsz/6
foispan urral es illusztris kiseretevel viraggal hintett uton,
a ti.izolt6k es leimykak sorfala kozt vonult be a rend
kivi.il szep templomba, mely mar zsufolasig megtelt
hallgat6kkal. A Polgdri Dale,{tylet meghat6an enekelte
Viktor Janos: ,,Csillag az egen" czimil muvet S=abo
Ktiroly jeles karmester vezetese mellett. Majd a 7-!-ik
dicseret l -2. verseinek eneklese alatt lelkesz a sz6szekbe
ment es buzg6 alkalmi imitt mondott. Ezutan szep, lebi
lincselo orgona prneludiumot jittszott Szabo Erno tanit6kcpezdei novendek, melynek hangjai alatt pilspok ur ment
a sz6szekbe, s elmondta fopasztori beszedinek legreme
kebbiket, mely ugy az egyszeri.i, mint a legmagasabb
111(1veltsegi.i hallgat6kra elragad6, epit6 hatasu \"OIL
Kegyelem nektek es bekesseg Istentol, a mi Atyank
t61 es az Ur Jezus Krisztust61 ! Ezen szavakkal il1.frozol
lek benneteket bfi.iredi ref. egyhazunk hiveit, valamint itt
mcgjelent b.-kisszollosi hitrokonaink, de i.idvozollek titcket
is, a kiket a testveri szeretet vezetctt ide hozzank, hooy
Ov
egyi.itt i.innepeljetek ezen gyi.ilckezctekkel a mai napon,
a midon az lsten alkalmat adott nekem arra, az 6 kegyel
mebol, hogy en az itt lak6, itt elo, itt telepi.ilt hivcimet
rneglathassam. Feldobog szivem az oromtol, midon itt
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helyeztetett orszagunknak egyik legkiesebb videkere, a
hova vagynak azok az emberek mind, a kik szellemileg,
lelekben, kedelyben fe!Odi.ilni kivankoznak, a kiknek epen
azert, mert a reg mult idoktol fogva mindig a mi'.iveltebb
osztalylyal volt osszekottetesOk, mt'.iveltsegOk is lathatoan
kiemelkedik sok masok felett; de a kiket epen azert
n1aga a termeszet, maga az itteni helyzet, a csillagos
egtol letekintve a kek tora, minden Isten iranti tiszte
letre hiv; a ho! tehat - az esz vivmanyainak es a
vallasos kedely erzelmenek, az ismeretekben val6 gazdag
sagnak es a hit erossegenek - egymassal osszhangzas
ban kell Jenni. A ho! a Iegmeltobban mondhatom en, hogy
ti bennetek szinte kifejezesre jut, hogy minden bolcsesseg
kezdete az Istennek felelme. Vagyis az igazi mt'.iveltseg
es vallasossag nem ellenkeznek ; hanem a vallasossaggal
az igazi muveltseg osszhangzik, egyik a masikkal alland6
kozlekedesben van. Hiszen miben all az igaz mt'.iveltseg?
ha nem abban, hogy feltudjuk fogni nemesebb, magasabb
emberi rendeltetesOnket; megtudjuk itelni, valasztani
azokat az eszkozoket, a melyeknek segelyevel ezeket fel
keltjOk (talaljuk), es erzOnk magunkban keszseget arra,
hogy ezt a rendeltetest be is toltsilk; ennelfogva IegyOnk
nyugodtak, megelegedettek, boldogok ez eletben. Merl
kedves Atyamfiai ! Nagyon teved, a ki azt gondolna, hogy
az az igaz muveltseg, ami tobb tudomanyban es tobb
ismeretben all. Oh, ha igy volna, akkor nagyon keves
mt'.ivelt ember volna a vilagon; mert nincsen olyan tudos,
ki minden nepeknek az ABC-jet ismerne. Tehat nem
ebben all az igazi mt'.iveltseg, hanem abban, azoknak
birasaban, a melyek rendeltetesOnk betoltesehez szi.ikse
gesek. Jgazi muveltseggel az egyszerU emberek is bir
hatnak. Ez benni.inket boldogga tesz, de ennek van mesz
szebb hatasa is; mert a tarsasagban clo ember ncm
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ki akarja elegiteni. a maset mindig tiszteletben tartja.
A muvelt ember a Wrvenynek engedelmeskedik, nem
akarja csak a maga erdekeit szolgalni, hanem akarja
polgitrtarsaiet, hazajaet, egyhazaet, ugysz6Ivan az egesz
emberiseget, ugy tekintven magat, mint annak egy
szerves tagja.
Ime a val6di muveltseg ezen feladatokat ti.izi az
ember ele masok iranyaban.
Kedves Atyamnai ! Vajjon a vallas mast tUz az
ember ele? az a vallas, a mely azt tanitja, hogy a mi
lesliink a Szwtlelek11ek temploma, hogy azt tisztan tartsuk,
sem mertekletlenseggel, sem aljas sze1wedelyekkel meg
ne szeplositsuk. Legyetek tokeletesek, mint a ti mennyei
atyatok tokeletes. Haladjatok elo az igaz ismeretben.
1\fagunkra nez,·e nem azt a kovetelmenyt allitja-e fel,
a melyet felallit a m{frelodes. Es az a ,·alias, mely azt
mondja: szeresd felebaratodat mint tenmagadat; mely azt
mondja: ,,ki koztetek elso akar lenni. legyen az minde
ncknek szolgaja"; ez nem osszhangzik-e a m{h·elodes
kovetelmenyeivel? Sot tov{1bb megyek. l\lig az esz es
ennek alapja a tarsadalmi rend, csak az emberek kulso
cselckedeteit illeti; tchitt a legfclsobh. rcndorseg es leg
igazsi1gosabb bir6sag is, az cmbcreket bizonyos kulso
\'CSZCdelmcktol 6vhatjak meg; addig a ,·alias annak a
Canak, mcly gonosz gyi.imolcsot terem, a magni.t. gyoke
rct irtja ki a szi,·bcn; oda ferkozik, honi a ton·eny nem
ferhct, az Istcn igejc hat be a csontok es velok meg
oszlasitig. lme igy hat ossze a m{i,·cltseg a ,·allassal.
Kedves Aty:'imtiai ! lme czck cgymast kolcsonoscn fruno
gatj(tk. Ha tc mcly ismeretet szer.zesz a tcrmeszettudo
manyb61, a csillagok ji1n1sii.t, napot. holdat vizsgalod:
cgyszcr csak tov:'ibb nem haladhatsz. de littod azt az
alkot6t, ki mindczt megtcrcmtcttc, fcnntarljct cs igazgatja,
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A tarsadalmi rendet ha nezcm, hogy a ti1rsadalmi osz
t{tlyok mikep 1111'.ikodnek egymas javara, mint cgy testnek
tagjai es pedig mint torveny szerint; ha nezed a torve
nyeket, mely szerint napok jonnck es napok tilnnek el
az orokletben, a vizsgitl6dasban eszed, szived odavezcl,
hogy Istent mindeni.itt felismered.
A regi nepek kozt alig ismeri.ink masokat mint
vallasossakat; es azok az alkot{1sok, melyek ezrcdevekre
kiaradtak es megmaradtak, mind a vallasos szellem
kovetkezmenyei. Azert minden ember kotelezletik arra,
hogy a vallasos hitet apolja; mert Isten igeje kezdete cs
alapja a bolcsesseg forn'tsanak. Nincsen is vallits, mely
magaban rossz volna. Ezek mindig j6 czelb61 indultak
ki, ezek az erkolcsisegct mindig igyckeztck mcgvalo
sitani.
Ha igy van ez a vallftsra nezvc, mennyivel inkabb
igy van ez a mi tiszta cvaugyeliomi l'{ll/ds1111kra ue::;ve.
l-liszen ez annyira nem ellenkezik a muvelodesscl, hogy
abbol az elvbol indul ki: ,, mindeneket megvizsgaljatok
s a mi j6 azt megtartsatok". A protestantizmusnak elve
a szabad vizsgal6das. Gondoljatok mcg kedvcs Atyi1mliai !
Micsoda szolgalatot tett ez a tiszta cvangyeliom itt az
emberiseg fejlodesere, a midon felszabaditotta a szcllcmel,
a mikor nem engedte tobbe, hogy egyeseknek ismercte,
velemenye, vilagra sz616 felfedezcsei eroszakkal clnyo
massanak, nem engedte, hogy tud6sok tudomanyos
velemenyeikert bortonbe vettessenek. Es ne higyjetek,
hogy e teren es e tekintetben a protestantizmusnak csak
az az erdeme, hogy az egyeni szellemet a tekintely
nyomasa al61 felszabaditotta volna: hanem visszahatott
azon e.gyhazra is, a mely elobb tekintely volt, a mely
addig az egyeni szellemet nem cngedte mGkodni, mcrt
egy erdek szolgalataba akarta lebilincselni. Nezzctek mcg
azon nagy nemzeteket, melyek a muvelodes uljan elorc-
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eriiforrdsl, ncm pcdig azon egyh{tz tanaibol, mely a
protcstantismus szellemct nem cngccli tudom{myhan,
haladasban, fejlodesben crvenycslilni? Jgen, mcrt a
protcstanti�nws behatutt a tarsadalom minden retcgebc.
De n1eir
crteke \"an cvan0 �\·eliomi vallao nairvobb
OJ
sunknak saj£it magyar haz£1nkra. Ti a muveltsegnck es
crlcl miscgnck azon fokan {tllatok, hogy ismcritek hazank
tortenctet. Tudj{1tok azt, hogy abban a korban, mikor a
torvenyhozas, jogszolg{1ltat{1s, itltalaban az itllam hinttalos
nyclvc latin volt, a midon a mi1veltebb csaladok a ncmet
vagy franczia nyclvct hasznalt{1k; ez az cgyszeru kal\·ini
cgyhi1z adott letjogot a maga istenitisztclctcbcn, irodalrna
ban rnindcnlitt a nwgyar ncmzctnck a nwgyar nyelvnek.
Azon irodalmi emlckck, a mclyct os nrngyar nyon;tat
vi1nyoknak tartunk, melyck konyvtitrakban oriztetnek.
azok mind a magyar reform{tlt cgyh{tznak, annak szcllc
menck kifcjczcsci. 1-Ia tchat azt nczzuk, hogy ugyanczen
korban, czen ncm%cl oni1ll6s,1ga, fi.iggetlensegc, jogai cs
alkotmimya tiunadtatott, ostromoltatott az idegen elem
itltal, tiunadtatott fcgyvcrrel, kecsegtetessel, rarnszs{1ggal.
fclrcvczctesscl: a magy prot. �gyhazban levo lelkii:smcrcti
szabadsitg, mcly minden szabadsagnak alarjat kerczi. cz
adott cnnck crkolcsi crot, kitartast, szi\·ossagot, hogy
vcdvitra lcgycn a ncmzct jogainak cs alkotm..iny,inak.
Ime kedves Atyamnai ! Ugy-e, ti a kik a mint
cmlitctlcm, mitr hclyzetctcknel fog\·a is a mtiveltscgben
magasabbra cmclkedhcttek sok mi1sokni1l. ezzel a mu
veltscggel az igazi vallasossagot, a legszebb osszhang
zasba hozhatj,i.tok. Balga az, ki azt hiszi, hogy a fclvih't
gosod{1s a hitetlcnseg. Az igaz tudomimy az lstcnhez
\'ezet. Ez volt vclemenye a lcgnagyobb bokscknek; cz
ma is. Kcdvcs Aty{unfiai' A ti oseitek ezt az ch·et \'al
lott{1k, cs czt hagyti1k dttok szent orokscglil. Ezek mar
cr
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bfi.ireden mint bkisszolloson es csodalatos� hogy lsten az
egesz videken, abban a sotet korban, a mikor egyik
ember nem atalotta bele nyulni croszakkal a masik
embertarsanak lelkiismeretebe, ez a ket egyhaz ment
maradt nemcsak a pusztulast61, de az erosebb tildozestol
is. A szollosi egyhaz ugy dicsekedik egy regi irat.aban,
a mely nalam van: ,,J6 foldes uraink sz�1rnya alatl es
vedelme alatt, mi mind szabadon gyakorolhatjuk val
lasunkat. '' A bfUredi egyhaz is csak egyszer tamadtatott
meg, egy par eloljar6 vettetett bortonbe, merl osszeUt
kozesbe jott azon katonakkal kik Aracsra kUldettek ki
az ottani ref. templom elfoglalasara.
Tehat kedves Atyamfiai ! Ha az esz es a sziv
mind azt par�ncsolja nektek, hogy becsUljetek meg a
vallast, ragaszkodjatok osi hitetekhez, az a kerdes eleget
tesztek-e emiek az erkolcs-i emberi es Jsteu irduti koleles
segnek?
A biblia azt mondja: ha en nem beszelnek a
kovek fognanak beszelni. Errol az oldalr61 azt !atom,
hogy eros a ti hitetek, vagy legalabb atyaitok hite.
Ez a szep templom, melybe a mint beleptem, keb
lemet erzem Istenhez emelkedni, es szent buzg6sagt61 eg
fele sza.rnyalni, 1828-30-ban epUlt; a ti eleitek ezt meg
epitettek, mikor meg semnli segelyre ncm lchetett sz{uni
tani. Jtt a buzg6sagnak elenknek kellett Jenni, ill az aldo
zatkeszseg bo forrasanak kellett meglenni. De ki.ilonbcn
is tudom, hogy kovetitek az iras szavait: ,,Minden bolcses
segnek kezdete az Istcnnek felelme." Gyermekeitcket az
iskolaban igyekezzetck az Ur felelmebc neveltetni, templom
littogat(1stok sem tehctem kifogas ta.rgyava. nagyon; ambar
az elet sz6rakozasai, mulatsagai sokakat kozUletek elvon
nak sokszor az Jstcn hazat61, ugy hogy nekem, mint
lclki atyatoknak ncm szabad clfeledkeznem, hogy e2t
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szivetekben igazsagitt annak: ,,Ori.ii a mi szivunk, mikor
ezt halljuk, a templomodba megyi.ink, hol Cr Istennek
. szent igejct halljuk." Latjuk azt is, hogy a szeretet a
ki.ilonbozo osztalyok, tarsadalmi korok es testilletek kozott
szep�n viragzik ebbcn a gyillekezetben; megsertese volna
a j6 erzesnek, a mit sz6ltam m(freltsegtekrol, ha ez nem
igy volna.
De figyelmetekbe ajanlom, hogy ::1 csaladi elet tisz
tasaga alapja a boldogsagnak es az allam erejenek. A ki
az o haza neperol gondot nem vise!, az a hitet meg
tagadta es a hitetlennel alabb val6.
A mai nemzedeknek aldozatkeszsege az c,r,-haz
o.
ir{mt kevesbe nyilatkozik, mint a multban.
Kedves Aty{u11fiai ! Az iras azt mondja: .,Egy111{1s
terhet hordozzatok, ugy toltsetek be az Istennek ton-enyet. ..
Tehat mindenkinek kotelessege, hogy hordozza az
egyhaz terheit, meg pedig nem kenyszeritesbol, hanem
oromest; meg is akadnak ti koztetek nemelyek a kik e
tekintetben, --- maga tudja legjobban mindenki --- pon
tosan es rendesen nem tC'ljesiti azt a kotelesseget, a mi\-el
egyh{tza es koz\·etlcn pedig Istene es Yallasa ir{mt tarto
zik. Pedig az egyh,iz Yir{1gz,isanak, az ottani j6 rendnek
cs ki.ilonosen, hogy az egyh{1z is teljcsithesse kotelesseget
a felsobb hat6s{1g ir{rnt, ennek alar-jat az egye�ek kote
lessegtud,isa kepezi. Felcmlitcttem czeket, ncm is mint
hib{1kat, nem is mint bi.inoket, hanem csak mint hi,inyo
kat, melyek konnyen cs magatok {Lita! on·osolhatt1k. De
ra kell tcrnem egy nagyobb hibara, tal,in bi.inre es redig
ugy a balatonfi.iredi, mint a balatonkisszollosi hi\·eknel.
Kedves Atyamfiai ! Az Isten, mikor nagy i1ldiisat
adta az emberrc, azt mondta: ,.:\legsokasitom a tc mara
dckidat, mint az cgnck csillagait:· S mikor a ]cn·na",·obb
b
O
..,

-108bi.int latta igy szolt: ,,Kivagattatik a te csaladod a te
nemzetsegedbol."
Es ha en itt a viszonyokat nczem, latok cleteros,
hatalmas csaladokat kivagattatni a magyar nemzet torzse
bol. Tudjatok-e kedves Atyamnai ! hogy a bala\onfl.iredi
ref. egyhaz nepessege ez elott 130 evvel i:-; volt annyi,
mint itt ma. Tudjatok-e �1zt, hogy ennek a nemcs, j6
magyar fajnak ncm csak azt kell kivanni, hogy viragoz
zek, hanem hogy rajokat bocsasson ki azon igeret fold
jcrol, melyct Isten a magyarnak adott, cs cz a nemes faj
itt folytonosan csokken, kcvcsbedik. 177 -1-ben Szolloson
400 volt a szam cs a mai nap, a mikor az orszag nepes
sege majdnem megharomszorosodott, itt ncm elore ment,
hanem hatra. I-logy ez mitol szarmazik, valami rellenlo
bi.intol-e, a melyct megnevezni is alig mcrnek, azt ncm
allitom, de hogy valami hibanak, bi.innek, vcteknek kcll
itt mLikodni az ketsegtclen. Lehet az onzcs, lehct az a
legkedvesebb gondokt61, a szi..iloi gondokt61 val6 Jclclcm,
mik pedig jobban megjutalmazzak a fitradozast, mint
barmi mas gazdasi1gi orom, mit ugy fejcz ki a Zsoltar
ir6: ,,Meglatod gycrmckcidet a tc asztalod koriil, rcndbcn
mint olajvesszot, kikben szived oriil." Nern ugy orul,
mint a mulatsag utan, mint a dobzodasnak, vagy mint
az isz{tlrns ember is ori.il a borra tckintve, mely pedig
meg mar, mint a merges kigy6, nem ! hanem ori..il azon
bcnso egi orommel, a mely azt mondhatja; ,,Atyam, a
kiket ram bizt{tl itt vannak, es egy is azok kuzi.il el
nem veszett."
A nepesseg szamanak masik akadalya a gondat
lansag. Meg ha eleg gyermek szUlctnek is, akkor is
mindig tobb a halaloz{1s. Tehat a gyermekck kello gon
dozasa biztositja a szaporodast.
Kedves Atyamfiai ! Gondoljatok meg, Ide lcsz cz
a Magyar haza, kie lesz ez a fold, melyet Arp{1d szer-
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zett, ha mi elmulunk? Teremt-e Isten tobb magyart, ha
mi is elfogyank ! ? Vegyek szivokre ezt a hat6sagok,
az--egyhazi eloljar6sagok, a tarsadalmi osztalyok. Az Isten
az 6 kegyelmet adja azoknak, a kik azt kerik, tehat ti
is kerjetek az Isten kegyelmet mind arra nezve, hogy
hitcteket, vallastokat megtarthassatok, egyhazatok vira
gozzek, elore haladjon ; mind ki.ilonosen hogy azok a
hibak es hianyok, melyek megis eszlelhetok e szep gyu
lekezetben, azok megszunjenek; es hogy a j6 Jsten titeket
erre segitsen, jertek imadkozzunk.
Azutan a dalarda enekelte Haydn ,,J6 pasztorunk
van nekunk" cz. muvet, majd a CXXII. zsoltar 3. verse
eneklese alatt kivonultunk a templomb61. A lelkeszlakon
puspok Lil" elott tisztelegtek a bkisszollosi egyhaz kep\·i
selete, a helybeli r6rn. kath. egyhaz kuldottei �anay
Sandor elnok vezetese mellett. Gyonyorli viragcsokrokat
nyujtottak at a kis Tobak Jolanka es Begedi Lidike,
melyek a fotiszteletli pi.ispokne asszonynak ki.ildettek el.
Azutan IMogatast tett pi.ispok Llr a kozsegi O\'Odaban,
hol Babai Esztike 6v6no mutatta be a gyermekkerteszet
es gyermekgondozas muveszetet, amely annyira kedvesen
es elbajol61ag rezegtette meg szivi.ink hurjait, hogy mind
nyajan oromkonnyeket hullattunk; mert hat ki ne Iagyulna
el a kedves, okos, egeszseges gyermekek latasan. Gratu
lalva a kisasszonynak, vissza mentlink az iskolitba. hol
pi.ispok L11· szigoru iskolavizsg{tlatot tartott. •.\ tani.igy
magasabb szinvonalra emelendo !
i\lind a ket egyhaz i.igyeit megvizsgalnin pi.ispok
L11·, felti.inobb hib{tt nem talalt; de hathat6san kerte es
figyclmeztette a fi.iredi fcnyes egyh,iz eloljarosagat arra,
hogy 5 evi h�l.tralekban van a kerlilcti tartozasait illeto
leg, tchitt czt azonnal fizesse le es ne nirja a kem·szc
ritest. - Tov{1bb{1 p6tolja hclyre a Somogyi G<iborn�-fele
-WO korona alapit\'{myt, amely el nem koltheto ; s az
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egyhazi adcr behajtasancll nagy lelkiismeretet es szorgaJ::
mat fejtsen ki es ne hfrjon el senimi rendetlenseget. A
gyermekhalandosag · es . pusztulas ellen- pedig minden okos
eszkozt hasznaljanak · fel. i'vlindket egyhitz presbitereinek
megjelenesOkert meleg koszonetet fejezve ki, Isten aldasat
kerte reajok, csaladjaikra es a gyulekezeteikre.
Delutan I 6rakor a bH.iredi ref. egyhazkozseg
kozebedet adott az iskola disztermeben pi.ispok ur tiszte
letere, melye1i mintegy GO-an vetti.ink reszt. Gyonyori.i
toasztok hangzottak el.
Grof J-allkovich ldszlo Zalamegye foispanja kedves
kotelesseget teljesit - ugymond - midon i.idvozlesere
siet Antal Gabor pi.ispoknek, ki az o varmegyejct hiva
talos es ma.gas latogat{1saval tiszteli meg. Ha eddig ot
nem tiszteltem es szerettem volna, ma, midon lelekemelo
cgyhazi beszedet tartotta, meggyozott arrol, hogy az a
hatartala,i tisztelet-szeretet mellyel ot kori.ilveszik, meltan
megilletik ot. 0 kezzel fogh'atolag bebizonyitotta, hogy
a szeretet az, ami benni.inket osszetarthat, ez az a hatal
mas ero, mely minden nehezsegeket leki.izd, mert a sze
retetnek meleg erzese alatt nem erezzi.ik meg magat a
ki.izdelmet. Ezutan i.idvozolte s azt kivanta, hogy adjon
Isten a magyar hazanak es a hiveknek oly fopasztort,
ki oly szeretettel ovedze oket. Isten eltesse Antal Gabor
pi.ispok urat. - Majd pi.ispok ur megkoszonte a jokivana
tokat s azt mondta az Idvezitovel: ha mindeneket meg
tettetek is, amivel tartoztok haszontalan szolgak vagytok. ".
En ha.la.val tartozom a bfuredi egyhaznak, hogy engem
oromben reszesitett. Mert orom az, hogy itt talalkozhatom
j6 baratommal, kit szeretek gr. Jankovich Laszlo foispan urra[
A tudosok nagy konyveket irtak a kormanyzasrol,
Montesquio azt mondta, ki hogy akar kormanyozni, a
szerint eljen. Hogyha abszolute, rettegtessen; ha mint
fejedelem, akkor adjon jutalmakat; hogyha nepszerU
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embert, kik erenyesek s iranyt tudnak adni. A masik,
l'vla.chiavelli nias elveket mond: "A kormanyzasnak a
politika teren . nem lehet alland6 es megallapitott el\·e.
Ez· egyeni dolog. P. o. az iskola koreben a nove11dekek
a lcgszigoruhb tanart szeretik, - majd sem a szigorut,
sem a gyengct nem szeretik. C.Jgy van ez az orsz{tgos
egyetemes es nagy kormanyzat teren is. Egyeni ki\·al6
saj{ttsagok kellenek. Ennek rendelkezeseit kovetem, meg
tc�zem, mert becsi.iletem kotelez arra. Azt la.tom, hogy
Zalavarmegye oly szerencses varmegye, foispanjaban egy
oly kival6 ferfiut ismeri.ink, hogy mindenki elott szeretetre
melt6, tiszteletremelt6 s azt mondja mindenki, parancs:it
megteszem, 1i1ert megerdemli. Es en azert, hogy e kiva.16
emberrel itt lehettem, koszonetet mondok a bfi.iredi egy- _
ha�nak es eUetem grof Jankovich Laszlo foispan urat ! "'
Delutan -1- 6r�kor Tihanyba ment pi.ispok ur es kiserete.
Csodalatos szep latvany volt, amint az asz6foi fordul6nal
25 banderista tisztelgett pi.ispok ur elott es festoi menetben
vagtatott fel a tihanyi hegyoldalon. Erdekes az, hogy e
diszkiseret minden tagja, - a vezetot, Rozsnyai Zsig
mondot kiveve -- mind ram. kath. ifjak voltak. A lelkesz
lakra megerkczve, Voros Pd/ i.idvozolte pi.ispok urat, rnit
pi.ispok ur megkoszonve hangsulyozta, hogy nem akarta
a tihanyi kis gyi.ilekezetet sem latatlanul, vigasztalas nel
ki.il hagyni. Hosszahb beszedben fcjtette ki az egyhaz
helyzetet es czeljitt. Kertc, hogy fontos misszi6jukat tel
jesitsck ! Forduljanak, mint a mcgrcttent tanit,·anyok a
Krisztushoz: ,, Uram tarts meg, mert ei\·eszlink !" es -ad
nekik is mcneki.ilest. A szeretet es bekesseg · hassa at
szivoket es viri,goztassak tovabb _ezt az egyhazat, amely
mar a50 ev 6ta lobogtatja itt a fet,·ilagosodas es szere
tett faklyajat. Azutim lsten aldasat kerte a lelkeszre,.
clc':iljitr6kra es az tisszcs hivekre. Kedves latvan_,. volt s
'·
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a lelkeszlak udvaran osszegyLilt nep ahitattal szemlelte,
mid.5n itt Halbik Ciprian tihanyi apat es Bors 1lhlid!y
szant6di kormanyz6 is szivesen Udvozoltek pi.ispok urat,
ki viszont tisztelg6 Iatogat.ist tett a monostorokban. Ivlajd
az egyhaz- es iskola szigoru megvizsgal{tsa utan a jeles
iskolaert koszonetet mondva lelkesznek, szeretetre es
bekessegre intve a lelkeszt es hiveket, lsten ald{1s{1l
kerte reajuk.
Voros Pd! lelkesz i.idvozlete:
FotiszteletU s l\'1elt6s{1gos Pi.ispok Ur! Az ido.
meI:,·ben szerencsenk van Melt6sagodat mint szeretett
fopasztorunlrnt fogadhatni, ime elerkezett. Nern tagadhat
juk ugyan, hogy mint m{tr ket evvel ezelott most is
agg6dtunk, nem fog-e valami korulmeny akadalyt gordi
teni, hogy oromi.ink megsemmisi.iljon, de most midon az
Isten kegyelme elhozta s nekOnk megengedni erte az idot,
ororni.inket nyilvanitjuk e reank nezve nagyon megtisz
telo fopasztori latogatas esemenycnek megval6sulasa
felett. E latogatas eretti.ink, i.igyeinkre gondol6 szeretet
eredmenye; ezert hivatva erezzi.ik mi magunkat hasonl6
tiszteletet es szeretetet tanusitani. Nern is kesi.ink ennek
kifejezest adni es itt vagyunk, hogy szeretett fopasztorunk
6hajtasanak tali. ink Iehetoleg megfelelni igyekezzi.ink.
Kevesen vagyunk, halalozasok, mas videkre ki
koltozesek, sorainkat meggyeritettek; de mert ez az eset
nem elso, csak ismetelt, azert remelji.ik, hogy e veszle
seget az Jsten ismet kip6tolja, cs visszahozza azokat
hozzank, hogy az elet nagy harczaban veli.ink karoltve
egyesOlt lelekkel, ero\·el ki.izdjenek a megmaradhat{1scrt.
Hisszi.ik, hogy az Jsten nem hagy el es rnegujit megi(jit
benni.inket, s erot ad a sulyos ki.izdelemrc. l\fagas diadal
kaput nem emelhetti.ink, fcnyes kollseges kUldottsegekct
nem szervezhettOnk, mert ezekre gyen:;ck, tehetctlenek
vagyunk; de masreszrol meg cpen azert, mert szerclctt
• •' :

-- 113 fopasztorunknak is volt 6hajtasa - es mi ez 6hajtasnak
a Jegszivesebben mcgfelelni igyekezti.ink. Jsten hozta
?vielt6sagodat kori.inkbe. Jsten hozta szerctett vendegein
ket ! ((-:Jjenzes.)
Vdlasz: Tisztelendo Lelkesz ur ! Ked\·es Atyam
f-iai, kik itt a tiszta evangelium alapjan tisztelitek a min
denhat6 Istent, valamint szeretett vendegeink, kik itt a
testveri szeretet altal megjelentetek, udvozollek benneteket
es koszonom azt a figyelmet, j6 indulatot, a mit a lelkesz
ur itt irantam szives i.idvozleteben kifejezett. .--\z Isten ide
vezerelven, midon idommel nem en magam rendelkezem
csak, hanem az a hivatal, a melyet viselek, nem lehetek
oly szerencses, hogy minden gyi.ilekezetben megjelenhes
sek. Es en megis akartam azt, hogy a tiltanyi gyuleke
zetet latatlanul, vigasztal,is nelki.il ne hagyjarn. (Eljcnzes.)
l\'1ert valamint Jakob, az irasok szerint, legjobban szerette
az o legkisebb fiat, Benjamint, mert a tamogatasra leg
nagyobb szuksege volt, ugy en is nem mondom, hogy a
legjobban szeretem ; de a legelenkebb gondoskodassal
viseJtetem a lilza11yi gyi.ilekezet irant. Legkisebb e gyule
kezet, de nem a legil]abb. i\lesszc a multba \"isszanyulik
tortenete, mert eros anyagb61 kell gyurva Jenni annak a
sziklanak, a meJyik az eros hullamok csapkodasainak
megis ellcn tud allani hosszu idokon keresztUI. (EJjenzes.)
Eros hitnek kell Jenni abba a gyi.iJekezetbe, a ho! meg a
nagyobb gyi.ilckezetekneJ is nagyobb terhet kell viseJni
cs hordozni, a hol a kedvezobb heJyzetre val6 kil{1t;:1s mas
utra vonja az cmbereket; megis sz{1zadokra kepes meg
allani, azon benso meggyozodesb61, hogy ezzel sz0Jg.1Jja
cgyreszrol saj{1t fi.iggetlensegct es szabads."1gi1t, mils resz
rol szolgaJja a magyar hazanak ligyet, a meJy hazanak
a tiszta magyar osi jellemrc, az onkormanyzat alapjan
illl6 es azt gyakorl6 jog\"edelemrc es jogbiztonsitgra
szi.ikscgc van.
8
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mondjak itt egyebet, lelkesznek, presbiteriumnak es hivek
nek, mint a mit Jezus Krisztus mondott: ,,Ha egy haz
hoz bementek, igy koszontsetek a hajlek nepet: b�kesseg
e haznak ! " Mert ha valahol szi.ikseg van bekere, szi.ikseg
van itt arra a bekere, a mely nem tekinti az one.rdeket,
onhasznot; de tekinti mindig a kozerdeket; es azok, kik
annak szolgalataban allanak, sr.ivesen adnak kezet a kez
hez, ,·allat a vallhoz, hogy elharitsak azokat az akada
Iyokat, melyek a fejlodes utjaban allanak; mert ki.ilonben
veszely fenyegeti az intezmenyt. A bekere van itt szi.ik
seg: ,,Megbocsassatok az ellenetek vetoknek nem hetszer
hanem hetvenhetszer, ha azt akarjatok, hogy mint beke
szeretok az Isten orszagat birhassatok, de egyuttal a· meny
orszag foldi csarnokat az egyh{tzat letezeseben meg
tarthassatok.
Ha valahol helye van annak, hogy Jezus azon
inteset rneggondoljak: ,,a mely haz onmagaban megha
sonlik, meg nem allhat", figyelembe vegyek, ugy a veze
tok, mint a hivek, a jobbak, szi.ikseg van arra itt ezen
kis tiha.�tyi egyhazban. Hiszen nagy, fontos misszi6 az,
melyet a ref. egyhaz itt teljesit. Mert hiszen a mi meg
gyozodesi.ink szerint az az evangyeliumi tan, melylyel mi
hiveinket taplaljuk, nem volna-e az apostoloknak is tiszta
tanitasa, a mely az emberi talalmanyokkal meg nem
fertoztetett ?
E tekintetben nezzi.ik Magyarorszagon a felekezet
kozti viszonyokat. Nincsen-c szi.iksege a r6m. kath. egy
haznak arra, hogy a protestans egyhaznak onall6 gyakor
lasa altal megmentessek att61, hogy a vakhitbe, a babo
naba vissza ne si.ilyedjen? (Helyesles.) Es neki.ink
reformatusoknak nincsen-e szi.iksegi.ink arra, hogy te�tvc
reinkkel erintkezzilnk, hogy mi nalunk meg labra ne
ka.pjon a hitkozony vagy hitetlenseg? Ime ez az, a mi
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ncpesscge az elenyeszo kisebbseget kepezi, a magunk
bite mellett megitlljunk ! De cz nem azt teszi, hogy
mitsokat kicsinyelji.ink. i\fort ha ,·alaki azt hiszi, hogy
hifoy nelki.il val6, az esik a legnagyobb hibaba. :\Iit
adjak en tanitcsul e gyi.ilekezetnek, lelkes.zenek, e!61jar6s{tganak, hiveinck? Nem adhatok mast, csak arra utalok:
Jlikor a JeZlts egyiitt volt tanftvimyaival a Genesaret
lavim es ott nagy hullamok keletkeztck, a Jezus aludott,
s mind ketsegbe voltak csve, lattak a ,·eszelyt. 7\licsoda
segelyhcz folyamodtak? Krisztushoz mentek s igy szol
tak: ,, Uram segits, mert cl\·eszlink." llyen ez egy haz
mind anyagi, mind hitelet tckinteteben. ?\agy hullamok
kozott hirnyko1':>dik. E magas hulla111okat eloideztek a gyi.ilol
kodcs, viszalykodits szel\·eszei. i\l it tegyctek? Keltsetek
fel a .lezust: ,, Uram, tarts meg minket, mert el\·eszi.ink."
es ad nektek meneki.ilest.
De nem vagytok magatokra hagyat,·a a tarsadalom
reszerol sem. A mi egyhazunk szegeny. nem rendelkezik
jarnkkal; de kiterjeszti tigyelmet mindazokra. kik meltok
is arra es rit vannak szorul,·a. De ketfele szegenyek
vannak: olyanok, kikrol Jezus mondotta: ,,szegenyek
mindig lesznek koztctek'· ; de ,·annak szegenyek, kik
szegenyekkc lesznek sajat hibitjokb61, -- kik mindig
erczhetik a szemrehirnyitst, hogy a bajnak magunk ,·agyunk
okai. De legycnek v{tclolhat6k, az anyanak f.ij a sziYe a
szcgenyekert; tehitt az cgyhaz a ti any,i.tok igyekszik
rajtatok segitcni mindcn rendclkc.zcsere itllo ero,·el.
Ime most is, mikor regi i.i�yeitck rendetlen Yolt,
scgitsi:'.!gctekre jutt a felsobb hat6s(1g. Ez jcle annak, hogy
felebresztcssck bcnnctek az al\·6 J.:ris::tus. �:s a kik az
ligyet keztikbe veltck a Krisztus tcste es az egyhitz ininti
igaz szcrclctbol tcllck. Bizzatok bennlik, koYcssctck uta
sititsaikat cs mcntscgrc lesz ut cs mod. ;\lagatok szi\·eben
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ertesnek munkasai. A ki elso akar Jenni koztetek, legyen
az mindeneknek szolgaja. A ki akar kovetni engemet,
tagadja meg magat, s vegye fel az 6 keresztet.
Hat micsoda erdemi.ink van akkor, ha j6letben
kedvezo korulrnenyek kozott szolgaljuk az Urat? de a ki
sertest, meltatlansagot sziveben elturve, azzal a krisztusi
alazatossaggal, nem panaszkodik, nem zugol6dik, meg-,
nyugszik az Ur akaratan, az az igaz keresztyen, az mu
tatja meg az o hitet az o cselckedeteivel. Oh, nagy, szep
peldak vannak elottetek ebben az igeben, azokban a tanok
ban, a mit a bibliaban nektek, mint ref. keresztyeneknek,
kik ontudatosan hiszlink, -- hogy azokat a peldakat ko
vessetek. ,,Ne felj kicsiny sereg, tetszett az Istennek
orszagot adni nektek, mely megalapittatott nektek mar 350
ev elott, bar nehez, szlik korlilmenyek kozt, de viragzik,
fenna.11 es tovabb tenyeszik ma is. (Eljenzes.) Es hogy
tovabb tenyeszszek, hogy az Isten a ti gyengesegteket
megerositse, legyetek egyezo akarattal. �e hajtassatok a
velemelyek szele altal ide-oda. Ne legyetek bolcsek a ma
gatok esze szerint, hanem az Isten igeje es az egyh{tz
iranti szeretet altal bolcselkedjetek.
Ugy aldja meg az Isten a munkat, ha tov{1bbra
is a magyar nemzetisegnek, a tiszta evangyeliomi hit
vallasnak es a becsi.iletes, tiszta, egyencs jellemnck egyik
szeren�ses es eros szigete itt nemcsak megallhasson,
hanem terjeszkedhcssek, viragozhassek.
Kerem a j6 Istent, ballgassa meg az en kerescmet,
adjon aldast e gyi.ilekezetrc, adjon meneklilest a veszc
lyek kori.il, aldja mcg lelkcszet, cloljar6it es osszes hiveit
lelki es testi kegyelmei\·el.
Estere kelve ismet B.-Fi.ircdre ment pi.ispok ur,
hol a kozseg lakoss{1ga latv{1nyos nepi.innepet es cstclyt
rendezett tiszteleterc, mclyen a dalarda szebbncl-szebb
hazafias es nepdalokat zengedezett.

Balatonudvari.
l'vlajus 7-en reggel 9 6rakor igen ked\'es taYaszi
idobcn erkezett pi.ispok ur Balatonud\'ariba, hol a templom
elott a kozseg osszes lakosa altal kori.il ,·ett agg lelkesz.
Csougc·i !(is David i.idvozolte pi.ispok urat: ,,l\Iiutan haran
gunk nyelvei megnemultak, - de hirdet,·e hitsorsosaink
megjeleneset itt, -- ezzel nyild.nitjuk oromi.inket: Isten
hozta Fot. s melt. PUspok urat. Tudjuk, hogy azert jott
latogatni, hogy megtudja a7. iras szerint: ,,;'1o[indenek jo
rcndben es keszsegben tcljesittctnek-e: azert, hogy a
haldokl6kat eletre hozza; eletel, val6s�got adjon az elo
karoknak. Ezck koze sorozzuk gyenge Ids egyhazunkat
is, ezck koze az elni v,i.gy6 egyh,i.zak koze is a kinek
meltoztassek szavaival, befolyc1.s{1n1l, elj,iras{n·al oly ,illa
potot szerczni, hogy az anyaegyh,i.zak kozott to,·abbra is
mcgmaradjon. A jo Istcn [lldja mcg;, ,·ezerelje es adjon
erot, tchctsegct a nibizott egyh,i.7.aknak mind szellcmi.
mind anyagi en:ibcn valo megtart,i.s,i.ban !
F'ii�pok ur t•dlas:;a: I..:osziincttcl ,·ettem azon Udvoz
ktct, a mclyct a�� lclkcszi.ik itt az Islen h,i.za elott hoz
_zf11n intczctt es \'ttlaszolok arrn oszi�1tc szivvel, midon
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azt mondhatom : Kcgyclem nektek cs bckcsscg a mi
Atyankt61 es az Ur Jezus Krisztust61. - A mindenhat6
Isten elvezerelt engem ide, e vidckre, elvezerelt ti hozzittok,
hogy fel vennem gondjat az en hiveimnek, ezeknek az
itt levo szegeny, kicsiny, gyenge eklezsiaknak is. l�s
midon itt titeket osszegyulve I{ttlak, agg lelkesztekkcl
egylitt� eszembe jut Krisztus mondasa: a ki hiv a keve•
sen, az hiv a sokon is, es a ki hamis a kevesen, az
hamis a sokon is". lgenis kedves Atyamfiai ! Hivek vol
tatok a kevesen. 1717-ik ev az az ido, a midon a mos
tani udvarii lakossag ide letelepedett, mikor a torok
dulasnak vege Jett itt e videken, akkor jolt e nep idc,
hogy egyreszrol szaporitsa, fentartsa itt a magyar nemes
fajt, masreszrol hogy itt a tiszta evangyeliumi tant hir
desse: az Isten lelek, a kik ot imadjak, szi.ikseg, hogy
lelekben es igazsagban imadjak.
Hosszu ido - majdnem ket szazad --- mult cl
az6ta es azt a Ids maroknyi nepct, a mely 13-14 csa
ladb61 a.lit, nem mosta el az idok arja; megorizte a hit
huseg, a refonnaczi6hoz, annak tanaihoz, a tiszta evan
gyeliomhoz val6 szilard ragaszkodas. Mert az egyes ember
csak test, lelek az mindig kozos, a mi masokkal egygye
teszi oket. Nezzetek meg azokat az embereket, a kik
lelkileg, szellemileg nem tudnak masokkal kapcsol6dni,
azok mint az oldott keve szethullanak.
Igen, ti husegesek voltatok a kevesen. Magyar
sagtokat itt, a szomszed mas nyelvi.i ket kozscg kozott
megtartottatok es azok Iettek inkabb magyarokk{1, ne111
ti vetkoztctek le nemzeti nyelveteket, szellemeteket, nem
zeti viseleteteket. Kevesen hivek voltatok, bitrcsak a
mindenhat6 tobbre bizna ezutan. Ezt ugyan Jezus Krisz
tus nem a foldi jutalomra, hanem inkabb a mennyeire
ertette, meg azt is hozza tette: ,,hogy a hamis javakon
is szerezzetek mennyei kincseket ! " La.tom is a7,t, hogy ti
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ragaszkodasnak latszanak koztetek szep jelei. Mar az,
hogy fenn tudjatok az egyhazat tartani. Azonban kedves
Atyamfiai ! a magyar ref. egyhaz, mint szegeny egyhaz,
a szegenynek is keveset adhat, azert mindig aggodalom
mal van eltelve azon gyulekezetek irant, a melyek cse
kely lelekbol allanak, hogy vajjon megtudjak-e vetni azt
az alapot, a melyen szilardan allhatnak. Xekunk meg a
hatalmas gyulekezetekben is az alap, a kimerithetetlen
forras a prolesld1ts dldozatkeszseg. Annak kell az igaz
alapnak Jenni itt is, a ti gyillekezetetekben. !\em lehet
ezt nelkulozni semmiben ; mert ha nem arra epitunk,
hanem csak idegen segelyre, akkor szalmara es pozdor
jara epitilnk. De hat mit tehet ez a kis gyillekezet? Tehet
sokat, j6akarattal es meltanyos igazsagerzettel.
A szentirasb61 tudjuk, hogy egy kiraly elosz61ita
szolgait, hogy adjanak szamot azon vagyonrol, a melyet
rajuk bizott.
Az else szolgar61 kitunt, hogy tartozik neki
IO czei· talentummal. Az o ura tehat ko,·etelte: fizesd
mcg. Ncm tudvan fizetni terdre esik s konyorog: Uram,
szunjek meg a te l)aragod, en mindenrol eleget teszek;
az ur megkonyorlilven, elengede. A szolga pedig kimem·en
talala az udvaron az o szolgatarsat, a ki neki tartozik
vala sz{tz penzzel es elkezde fojtogatni, hogy fizessen e:i;
akara eladni gyermeket, vagyornit, mert nem tudott fizetni.
Ez tcrdre csek, de nem konyorillt rajta.
Kcdvcs Atyamfiai ! ?'1ikor ezt meghalla a kiraly,
hivata s igy sz61t: Gonosz es rossz szolga, en teneked
az cgcszct clengcdtem, nem kcllctt volna neked is hasonl6kep csclckedned? ·-- tn tudom, hogy ti kozottetek ,·annak
Jstentol foldi javakkal megaldott egyenek cs vannak sze
gcnycbbek; de ti az cgyhaz fentartasara az aldozatot
mindencktol e,i;ymhim kcJvetclitck. Nem akarjatok, hogy a
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a kinek Istcn tobbet adott, az tobbel is jaruljon az cgyhaz
fentart{tsahoz.
De ha kevesen vagyunk, akkor annyit meg kell
tenni, hogy niindenlii arduylagosan fdntljon a;; cgylzdz
Jcnnfartdsdhoz. Azert hivatkoztarn pedig erre, hogy ti
magatok nagyon sok szep ajandekot nyertetek attol a
kiralytol, a ki nektek engedte e sokat. Gondoljatok mcg,
hogy 1717-ben mint urberesek robotot es dezsmat szol
galtattatok, es 1848-ban a nemzet elengedte ezt ncktek,
nem kell-e tehat nektck a gyengebb irant melta11yosnak
Jenni; de hat ha ezt teszitek, nemcsak a gyengebbekert,
hanem az egyhazert teszitek, mert hiszen aggodalmatok
van az irant, hogy mint anyaegyhaz fennallhat-e? ltt
ket idegen egyhaz kozott ohajtando, hogy ez egyhaz a
lancz szemek kozi.il ki ne essek. De ez csak ugy torten
hetik meg, ha meghozzatok az aldozatot es en is min
denkor tamogatni igyekezem es fogom e gyi.ilekezetet.
Kerlek azert lelekben buzgok legyetek, az Urnak szol
galjatok. Tudom, hogy nalatok nehezseggel jar a lelkesz
nek a nyilvanos isteni tiszteletnek vezetesc. Igen,
csakhogy a mi reformalt eleink, mikor papjukat
elUztek, akkor megis a magan buzgolkodas altal a szi.ilek,
az anyak a gyermekek szivebe beoltas altal fenn tudtak
tartani az egyhazat. Meritsetek ti is a zsoltarbol, dicsere
tekbol, ugy a templomban, mint odahaza lelkicrot, es
lstenben vetett bizalmat. Legyetek mindig tUrelmcsck
mas vallasfelekezetU lakostarsaitok, vagy szomszeclaitok
iranyaban. A ref. egyhaznak es evangyeliomi egyhaznak
alapelve mindig a lelkiismeret szabads{1ganak elismeresc
volt, hogy senkit soha hiteert nem karhoztatott. Jgaz,
hogy a mai ido e tekintetben nagy valtozasnak van ala
vetve. De Jezus Krisztus es az 6 evangyelioma nem
valtozik. Az 6 apostola mondja: ,,Az Ur Jezus Krisztus
tegnap es ma ugyanaz, es mindorokke ugyanaz leszen".
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bad azt hasonl6val viszonoznunk. Ti nem juttok oda, de
h:1 oda jutna ez egyhaz, hogy Uldi::iztetnek ; aldj{1tok
azokat, a kik titeket atkoznak stb. Ez az igaz keresztyen
hit, mi pedig igazaknak tartjuk magunkat, nem engedjUk
kiz{1ratni magunkat az egyhazb6I. Ezt a vallast ki::ivesse
tck, 1{1111ogassatok szivetek lelketek teljes crejevel. Legye
tek meltanyosak es szeretetteljesek mas felekezetU
polg{1rtarsaitok es lakostarsaitok irany{1ban. Kerem az Isten
{tldasat e szent gyi.ilekezetre, ennek lelkeszere, ki itt sok
erdemeket szerzett, eloljar6ira, hogy bi::ilcscn, buzg6saggal
vezethessek itt Istennek szent nepet, es epithessek az Istcn
cgyhazat, e gyUlekezet minden tagjara, hiveire, hogy
gyi.imi::ilcsi::izzenek, szaporodjanak Isten kegyelmebol es
ti::ilthessek be e foldet, vagyis tehessek azt munkajok utan
sajittjokka. Az ur aldjon meg titeket, es onzzen meg
titeket, hogy itt boldogul eljetek, rnig lsten szent fclse
genek tetszik nyujtani elcteteket es aztan adja meg
mindoti:iknek az i::iri:ik i.idvi:isseget az o fiaert az egekben.
Amen.
Azutan pi.ispok ur a nep ii.Ital ko,·et,·e bement az
iskolitba, ho! j6 rendct tal{tlt ; majd az egyhitzat vizsgalta
mcg s a lelkesztol es presbiteriumt61 szivelyes bucsut
vcve Zirnkara ment.

Za.nka-Szepezd.
Majus 7-en delelott 11 6rakor crkezett itt meg
pUspok ur. A ket kozseg nepe, a presbiteriumok s tanit6k
a.Ital kori.ilveve.
Hetessy Zsigmo11d lelkesz mondott i.idvozletet.
,,Nern hoztunk magunkkal aranyat, ezi.istot, de
hoztunk magunkkal igaz vallasossagot, torhetetlen hithu
seget, meleg szeretetet Melt6sagod irant, rendithetlen bizal
mat fopasztori tenykedesei irant. Kerji.ik fogadja hodola
tunkat, egybe pedig azt 6hajtjuk, hogy az a rovid ido,
melyet itt tolt, legyen kellemes. KerjUk a mindenhat6
j6 Istent, hogy aldasaval vegye korUI Melt6sagodat, siker
koronazza fopasztori munkassagat. Hogy egyhazunk, val
lasunk es hazank fennalljon es viragozzon az idoknek
vegeiglen. Isten hozta ! Isten eltesse ! " (Eljenzes.)
Piispok ttr vdlasza: Tisztelendo Lelkesz Ur! Ked
velt hivei a zankai es szepezdi reform. egyhaznak. Igcn
tisztelt vendegeink ! Azon korutamban, a mclyet egyh4z
torvenyeink rendelkezese szerint, hivatalos koteless�gbol
teljesitek, most midon a veszpremi egyhazmegyc cgyhazait
meglatogatom, az en j6 lstenem kitilzott czelomhoz kepest
elvezetett engem ide ezen zankai egyhazba is es en oszintc
szivvel Odvozlom czcn egyhaznak hiveit, az apostol ama
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szavaival: ,, Kegyclcm nektck es bekesseg lstentol a mi
Atyankt61 es az Ur Jezus Krisztust61 !" Szivem erzelmei
6hajtva v{u-tak azt, hogy en itt e gyUiekezet kebeleben
megjelenjek, mert hiszen valamikor, boldog ifju koromban
nagyon sokszor vollam en itt a lelkesznek es egy uri
Jak6nak vendege, mikor ugy intezte az Isten sorsomat,
hogy ezen videken segedlelkesz lehettem. Azon korb61
ismerem en mar a zdnkai egyhaznak, hi\·einek \'allasos
eletet, vallasos buzg6sagat s az6ta is figyelemmel kisertem
cs azt )atom, hogy a buzg6sag nem hanyatlott, nem
szallott le, hanem az idovel egyUtt emelkedett. Orommel
latom itt bebizonyitasat azon orok igazsagnak: .,Keres
setek lstennek orszagat es annak igazsagat es azutan
mindenek megadatnak nektek. •· Ha meggondoljuk azt,
hogy ennek a gyUlekezetnek lakosainak nagy resze, illeto
leg az 6 osei 17:36-ban telcpedtek itt meg. Igaz, hogy a
lcgnagyobb reszt rcformatusok Yoltak, de 11e111 magyarok
es in�e itt oly hazitt talaltak, mely az o sziYUk szerinti
haza Jett. Kerestek az lstennek orszagat es megadta nekik
az edes hazitt. - De rnits teren is csak gondoljatok meg
tisztelt cs szerctett hiveim, az ember a csaladi eletben
mikor es hogyan szamithat igaz megelegedesre es bol
dogsagra? NC'm-e akkor, ha azt a ket szi\·et, a mely egy
mascrt dobog, cgyutta! a szeretct es tisztelct hatja in:
a mi a sziv nemes vonzalmanak tcljesiteset nemcsak
cmbcri osztonokrc cs n'tgyakra; de Istcn ton·enyeire
alapitja, mclyct ha ,·alaki be ncm ti..ilt, bun az es Istcn
clleni vctek. 1::s a polgi1ri elctben is nem-c azok az em
berek haladnak clore akik kercsik eloszor az lstcn orszitgitt?
Vagyis minden munkajukban az Istenhcz s6hajtanak tel:
Uram, adj nckem munki1111 uti1n iildi1st ! De epen azert
ugy is munk(tlkodnak, cgcsz nap. mint akik lsten meg
bizas:'1bol rnlo szolg:·1k. A lcgutolstl napsztimosnak is ugy
kcll munkitlkodni; de czt csak az Jstcnbc ,·ctctt eros hit
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sagat s az utan mindenek megadatnak nektek. Es ha
megis nem adatnek meg, ha nem Jenne annak kivant
eredmenye, sot talan szinten egeszen meghiusultnak is
latszik; mert jon a veszedelem, melyre nern szamitottunk,
- mint jott erre a videkre, meg akkor is az a legoko
sabb ember, ki azt mondja: ,, Uram tarts meg, mert
elveszi.ink !" Es a ki igy a vallasban keresi a megnyug
vast, az az ember bir tUrelemmel, az bir lstenben vetetl
bizalommal, az nem beketelenkedik, az nehez helyzetet,
nelki.ilozest es nyomort nem teszi meg szellemi es lelki
torodelem a.Ital is nehezebbe onmagara nezve.
Kedves Atyamfiai ! De a mindenhat6 Istennek meg
pr6baltatasa es keserUsege elleni.ink csak egy szempillan
tasig tart, az o irgalma pedig orokke val6, mely az ily
veszelyeket is elh{tritja r6lunk es azt mondjuk, sok tekin
ben javunkra forditja. Merl e nagy veszedelem is nem-e
edzette es fokozta ezen idoben a szellemi es testi eroket,
nem-e tanultak sokat abb61; nem-e Istennek koszdnhetjlik
azt, hogy az Isten adott m6dot a veszedelmek orvos
lasara? Ugy-e igaz: ., Keressetek Istcnnek orszagM es
azutan mindenek megadatnak nektek."
Hasonlatos alapon van a tarsadalmi elet is. Az
emberi esz es oszton, az embert dnzesre utalja, hogy a
maga vagyait, szenvedelyeit, kUlonoscn birvagyat clegitsc
ki masnak rovas{tra, mcgsertesere is. De az Isten azt
mondta: Szeresd felebaratodat, mint tenmagadat ! De hat
ezzel, hogy a torvenyt kovetjUk, tal{m magunk ellcn ve
tUnk? Ha az ember megtartja igazi emberiseget, talfo
felebaratunk szeretetebol reank valami hMrany szarmazik?
Nern kedves Atyamfiai ! A mi j6, az mindenkinek j6, a
mi igazan hasznos, az mindenkinck hasznos, epen azert
az ember nem onmagaert, hanern a tarsadalomcrt terem
tctt leny. Szeresd fclebaratodat, ugy mint tenmagadat !
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lyet soha se kepes es nem is erezhet az az ember, a ki
mindig csak testi oromeinek vagy bujalkodasnak, az alla
tisagnak el.
Jme kedvcs Atyamfiai ! Ebbol kovetkezik az, hogy
az emberek ezen szeretet es tisztelet a.Ital a legbensobb
egyetertesben, bekeben elhctnek felekezet ki.iliinbseg nelki.il
rang es {tllasbeli ki.ilonbseg nelki.il, s egymast mint test
vereket es a j6 atya gyermekeit ismerhetik fel. Ismet igaz
az: ,, Keressetek Istennek orszagat es annak igazsagat es
azutan mindenek megadatnak nektek !"
Es orommel jelezhetem, hogy a zciukai es s:epezdi
hivek osei mitr ezt az utat valasztottak, mikor ide teleped
tek. Csekelyen voltak, de a maguk vallasukra nez,·e
ki.ilonboztek. Egyreszi.ik luthranus, a masik reszi.ik ev.
reformatus vagy kalvinista volt. Mind a ketten gyengek,
kevesen voltak, vagyonuk sem sok volt; de azt tudtak
mitr es megertettek, hogy ha ketten testveriesen ossze
allanak, megis ketszcr erosebbek lesznek. A dunantuli
egyhazkerUletben ez az egy egylzdz volt hosszu idon ke
reszti.il q?yesiilt a ket felekezet kozott. Es megfertek egy
massal. Nern ki.ilon tartottak istenitiszteletet. Az egyik
vasitrnap az egyiknek harangoztak ugyanazon temrlomba
elobb, a masik vasarnap masiknak elobb. llyen viszony
volt itt. Bftr sok gyi.ilekezetUnk s azoknak hi\·ei es mas
felckezetck hivei igy ereznenek s ezt gyakorolnitk iranyunk
ban ; mcrl hiszen ha mi ily erzelembol lelekben egygye
leszi.ink: mennyivcl kcvcscbb lesz a teher, ha azt egyi.itt
hordozhatjuk. l\lindezek arrol szolnak, hogy a ti oseitek
csakugyan kerestek eloszor az lsten orszagitt es betelje
sedett rajtok: ,,l\lindenek megadatnak nektek.'' �[ert a ti
evangcliumi hitctck Jett alapja annak, hogy ti szorgalma
sak, mtrnk,i.sok, takarekossak lettetek, a miert is dicserlek
bcnnetckct. Ugyanazcrt a vagyoni jolet ill l,i.tszik. Es megis
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teket elbizakodottakka, kevelyekke, nem tartoztatok soha
az oly emberek koze, a kik bolcsek a maguk esze szeriul,
hanem azok koze, kik alazatosak Isten szerint. 6 neki
koszonnek mindent, o neki adhatnak halat a j6ert. Ime
igy aldatik mcg az ember, a ki feli az Urat. De meg
aldattatok mas oldalr61 is. Ime akadtak nektek partfog6i
tok. ltt egy allami iskolaban oktattatnak gyermekeitek.
Ime keressetek lstennek orszagat es annak igazsagat,
mert a ki szereti Istenet teljes szivebol es szereti felc
baratjat ugy, mint magat, a testveriseget mindeni.itt ki
mutatja, azt a j6 Isten meg{lldja. Aldjon is meg bennc
teket a j6 Isten. Konyorgi:im Jstenhez, hogy azt a testveri
egyetertest, mely ki:iztetek van_. tartsa fe1111 sokaig_, az
evangyeliurni huseget i.iltesse melyen szivetekbc ugy, hogy
az idok semmi viharja meg ne ingathassa. Adjon Jsten
e gyi.ilekezetnek mindig boles, okos lelkeszeket, kik vezes
sek ezt, mint az urnak nyajat azon biztos osvenyen, a
mely e foldi:in boldogga tesz, a mi1s eletben i.idvi:isseget
hoz. Adjon e gyUlekezetnek mindig lelkes, buzg6 elolja
r6kat, kik a ki:izj6t tekintsek iranyad6nak, hogy ki:izi.'lli:ik
senki ne nezze csak a maga hasznat, hanem mindcn
egyebeket; adjon aldast e ki:izsegre, hogy itt beke, bol
dogsag viragozzek es miutan mas hivek is vannak itt,
kik testveri szeretetben elnek_. adja meg Isten az i:irtik
bekesseget. Amen. (Eljenzes.)
Ezutan meglatogatta pUspi:ik ur az iskolat, melyet
Pelyvassy 1\-fihaly all. tanit6 vezet kitUnoen, s mert a val
lasi targyak i!-:i nagy gonddal tanittatnak, pi.ispok ur
elismeresenek adott kifejczest. Majd szigoru vizsgitlatot
tartott a zankai es szepezdi egyhazakban s o cs kiscrcte a
szeretetrernelt6 lelkesz-csalad koreben villas rcggelit koltven
el, szives bucsut vett s Ki:ivesk{tllitra men!, ho�y ott cs
Henyen egyhazvizsgalatot tartson,

Koveskalla, B.-Henye.

l'vlajus 7-en delben ert puspok ur Ko,·eskalla
hatarara, hol a kozseg cloljar6saga neveben a jegyzo
mondott ,, Is�en hozoll "-at s diszkiseret a Ital ,·ezetve
bevonult a lelkeszlak udvarara, a hol a kozseg es videk
Jakossaga es kepviselelc szep rendben elhelyezked,·e
varakozott a fopaszlorra, kit Foldes Sandor, Raksanyi
Karoly balatonhenyei Ielkesz, Czuppon Sandor ev. esperes
s a kovag6orsi izr. hilkozseg kepviseltli melegcn ud
vozoltek.
Foldes Sandor udvozlo beszede:
Fotiszteleti.i s l'vlell6s,igos Pi.ispok ur ! A ko\'es
k{lllai ref. egyhaznak oromnapja van ma, a mid6n szere
tett fop{1szloral koreben udvozolheli, ki mint a husege�
l'vlegvall6 szejjel jar, hogy az igaz vallasossagnak, a
honszerctetnek es a felebarati szereletnek nemes magvait
hintcgesse el a szivekbe. Azt kivanjuk, hogy az Isten
{1ld,1sa kiserje mtikodcset es adjon sikert szent munkajara.
Szeretetunknek es hodolatunknak kifejezcst adunk I\lelt6s,igod ir{mt; Isten hozta mi hozz,ink; arra keiji.ik, erezzf.
jol magi1t kozti.ink. lsten aldja, Isten tartsa mcg sokilig !
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beszede:
A balatonhcnyei egyhaz kepviseletebcn jelenti.ink
meg Fotiszteleti.i Plispok urunk elott, hogy h6dol6 tisz
teletUnknek es szereteti.inknek kifejczest adjunk, cgy
szersmind fop{tsztori latogatas ala bocs{tssuk magunkat.
OrUlt szivi.ink, hogy kori.inkben, mcg fog jelcnni es most
mikor van szerencsenk latni es hallani eletad6 beszedet,
felkialtunk, az Ur hozta, az lsten vczerelte kozenk. Mi
mint fopasztorsaga ala tartoz6 nyitj, meghalljuk szavat,
szivi.inkbe rejtjlik azokat es engedelmeskedi.ink es szenWI
fogadjuk, hogy a mi okos, ertelmes vallasunkhoz tan10rithatatlanul ragaszkodunk es att6I benni.inket sem elct
sem halal, sem magassag sem melyseg, sem fejedelem
segel nem szakithat. Fogadjon minket szeretettel. Isten
sokaig eltesse ! (Eljenzes.)
Czuppon Sandor ag. hitv. ev.- esperes i.idvozlo
beszede:
A kovag6orsi ev. egyhaz kepviseleteben jottOnk,
mint puritan szokas szerint tisztelet ad6k, nem ugy
jotti.ink, hanem mint hittestverekhez illik. A k6vag6orsi
egyhaz a koveskallai ref. egyhazzal osidoktol fogva a
nagy geresdi egyesseg alapjan munkalkodik es hogy
ezzel mennyire egyi.itt erezzUk magunkat, ennek tanusaga
az, hogy a kovdg6orsi ev. egyh{tz - csaknem egyetlen
- a mely nem zsinati torvenyeken, hanem a szeretet
folytan ref. va/tdsu feli.igyelot valasztott ; tehat szivsze
rinti erzelem vezerelt benni.inket. .Mi, ket hittestver, ha
multunkra visszatekinti.ink, osapainknak ki.izclelme, gyarl6saga, hogy egyck nem leheti.ink; mcrtha egyck marad
tunk volna, bizonynyal ma az a nemzetisegi valaszlal le
dolve volna es ncm uralkod6 vallitst ismerncnk, hanem
szeretettel kapcsol6dnank egym{tssal. (Helycsles.) Jgaz cz,
ha a jelent vizsg{1ljuk. Ha valaha volt a ket tcstver
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protest{u1s egyh{1znak egymashoz val6 viszonyaban szere
tctre szUkseg, ma sokszorosan van. 1\-Iert azok a jogok,
mclyek a tbrveny altal biztositva vannak, de ki viva
nincsenek; csak akkor lesznck, ha egyctertesscl azt a
szellemi lobog6t, egyUttesen eras kezzel, eras karokkal
erossen lobogtatjuk.
:Nem terjeszkedhetem ki mindenrc, de ha cnnyit
mondtam, mondtam azert, hogy minket, lu]vdgoorsieket a
tisztelet a szerctet es az Udvozlct \·czerelt, melylyel mi
Melt6s{tgodnak kivanjuk, hogy fakadjon vir:1.g nyomdokain
a merre jar, a szabadsag erzete, az Isten fiusaga magasz
tos volta, nyiljek virag, hogy munkalhassuk a Krisztus
egyhazanak boldogulasat, a nepnek szellemi joletet. Az
lsten vezerlo ald{tsa vedje fopasztori visitationalis munkit
jaban ! Istcn eltesse meltosagodat ! (f:Ijenzes.)
A kovdgoorsi izraelita hitkozseg Ud\·ozlese:
HitkozsegUnk mindenkor nagy lelkesedessel meltii.
nyolta es meltimyolja :i\leltosagos pUspok ur hazafias es
testveri szeretet es egyetertest eloidezo nagy becsil mun
kassagat. Lelkes orommel jottUnk, hogy hatii.rtalan tiszte
lcti.ink es oromUnknek kifejezest adjunk, ki\·anjuk, hogy
melt. es fot. PUspok ur szeretett hazank, egyhii.zkerUlete.
es mindnyajunk javara es oromere sokii.ig eljen. (Eljenzes.)
Piispok 11r vd!asza :
Tisztelendo Lelkesz Urak ! A kovesk,illai es henyei
ref. egyhazaknak tisztelt eloljaroi es szeretett hiveim, a
kik e kozsegbcn laktok, megkoszonom azt a szi,·es Od
vozlctet es j6ki\·{1natot, a melyet iranyomban itt kifejezni
meltoztattak.
Ha valamikor ercztcm azt az erzclmet� a mit P,il
apostol erzctt mikor azt irla: ,, Kiv{rntalak titeket hitni •·,
crzcm itt cbbcn a pillanatban, mcrt chez a ket egyh,izhoz
cngem regi fclcdhctlcn ked\·es emlekck kotnck: de erzcm
azt, ,,ha valami lelki a1'' ,indekot kozolhctnek velctek' "
9
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koveskallai egyhazban, mindazok, a rnik az egyhaz fol
viragozasara, j6Ietenek biztositasara, haladasanak elomoz
ditasara kivantatnak, legaldbb egy kis mertekben az eu
szavainmak hatcisa a/alt megtorteuheluenek.
Ez az egyhaz regi osi egyhaz, alapttottak azok
az emberek, kik az orszagnak kiveteles oszt{llya voltak,
a mely az egesz orszagban nagyon pusztul. Hogy mi az
oka ennek, azt nem kutatom. De az bizonyos, hogy ko
vetkezik a magyar termeszetbol, a melylyel sok j6 sok
kival6 tulajdonsag mellett van osszekotve egy dolog, az,
hogy konnyen Ielkesedik, de egyszersmind a sziv6sagat
megtartani nem tudja; hogy sokat bizik masban, meg
azt mondom, az isteni gondviselesben is, de maga kozo
nyosse vdlik. Oh, ha megertitek szavaimb6I: Lelekben
buzg6k legyetek, akkor nekem ez utam aldott szerencses
volna. Kerem a mindenhat6 lstent, hogy adjon nekem, c
tekintetben valami sikert, szerencset is elernem.
Es ezzel megkoszonve a j6kivanatot, lsten ald{ls{lt
kerem a gyillekezetre. (Eljenzes.)
De kerem Jsten aldasat a blre11yei egyhazra es a
kovdg oorsi ev. egyhazra. Nern csak megertellem azt, a
mit a nt. esperes ur itt kifejtett, de aterzem azt, erzi azt
az en szivem; en ifjusagomt61 fogva ebben a velemeny
ben voltam, hogy ennek a ket felekezctnek egymas ir{mti
szeretete, torelme es mindazon dolgokban, a melyek ben
nilnket dogmatikusan nem killonitenek cl, a koztarsada
lom es az egyhaz intezmenyei utjan val6 egyilttmi.iko
dese val6ban aldas; a mire nekUnk torekedni kell, hogy
elnyerhessilk.
A n.-geresdi cgyessegre melt6ztatott hivatkozni,
azok megujitasaban a legnagyobb reszt vettem, annak
intezkedeseibe az en szavaim is befolytak. Ha egym{lssal
szemben vesziti.ink, az ncm vcszteseg, csak nyereseg-, ha
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bol van. Mcrt a hol ta.vol van a lelkesz es nem resze
si.ilhetnek lelki vigasztalasban az illetok ; mi rank nezve
is elvesznck azok, ha a testver egyhaz nem segit, es ez
kolcsonos is. (Ugy van.)
Az Jsten akarja azt, hogy itt l'vlagyarorszagon a
ket egyhaz ne egyesi.iljon, ugy mint egyesi.ilt Kemet
orszagban, es pedig talan nem bolcsen tette ezt, mert
Nemetorszagban a kettobol harom lett. ?\alunk ?\Iagyar
orszagon az ag. felekezetre micsoda nagy feladat harul a
magyar nemzetiseg es nyelv megmentese tekintetebol.
(Ugy van). Es ha Ia.tom, hogy mihelyt mi egyeslilnenk
hazankban, akkor a legnagyobb ellenallast fejtenek ki a
nemzetisegek elleni.ink, azt, a mit 6 ellenok is kifejtenek.
En tehal. a legnagyobb elismeressel viseltetem az ag.
testverek irant, ha teljesitik a hazafisag a.Ital vezetve haza
fiui kotelessegi.iket. Altalunk talan nem is merlegelheto
nehezsegek ezek, mert midon nyelvi.inknek nemzetise
gi.inknek is biztositjak a hiveket, igy kalapot emeli.ink a
kovdg6orsi gyi.ilekezet elott, fogadj{1k koszonetemet a test
veri szeretetnek ily szep, onkent es \·aratlanul tortent
megnyilatkozasaert.
Vdlasz az izraelitdkuak: De fogadjak az izraelitak
is ildvozletemet. Az en testveri szeretetem nem zarkozik
el a k�resztyen felckezet korlatai koze, en a Jezus tu
domanyat olyannak ismerem, hogy az kiterjed az egesz
emberisegre, a melynek aldii.saiban az egesz emberisegnek
rcszesi.ilni kell, mcrt mcgmondotta, hogy ennek aldasa
kiterjcsztctik zsidokra closzor, azut{m a gorogokrc stb.
De tisztclcm a zsidokat azert is I mert a macTvar
b.
hazaszerctetnck, magyar nemzetisegnek az izraelit[1k kepezik azt az erejet, mely a t,.lYolban elo magyarokat egy
massal osszcki5ti. l\·likor en Shwoni{tban jarok s nem ·1u
dok beszelni n politikai hatosagokkal, mert azok n·em
9•
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tudnak magyarul, hogy kisegitsem magam, azt kerdem:
van-e itt zsid6? Mert azok Slavoniaban is magyarok es
ez nagy erdemok, hogy magyarokka lettek rovidcbb mint
fel szazad alatt. l\lidon azert az agostaiak 8 szazad alatt
sem leltek magyarokk{t, - szivembol i.idvozlom a zsid6kat
s kivanom, hogy a magyar kovd._f!oorsi izraelitak - kik
ezen a videken a kereskedelemnek fontos tenyezoi a haza javara meg soka eljenek. (Eljenzes.)
Ezutan Fdbidn Eszti egy szep viragcsokrot nyuj
tott at pi.ispok urnak, ki azt kivanta neki s tarsainak,
hogy legyen eletpalyajuk ily viragos, illatos, kedves, 6haj
tasuk, kivansaguk beteljesedjen es egykor szep lelkes
hazafiakat es honleanyokat nevelhessenek az edes magyar
hazanak. (Eljenzes.)
Majd templomba mentunk, enek LXXXI. zsoltar,
7 4. dicseret. Imadkozott a lelkesz, mely utan I'iispok ttr

moudott 1-emek beszedet,
Foldes Sandor imaja:

l\lindenhat6 Isten ! Aldunk es magasztalunk Tegedet
a test eleteert, melylyel benni.inket megajandekozlal; de
aldunk kulonosen a lelek eledeleert, melyet midon elnyc
ri.ink, orom, buzg6 lelkcsedes szallja meg szivi.inket. Oh
legy aldott szent vallasunkert, a melylyel az elet ki.izdel
meiben fentartasz, megerositesz, legy aldott szent egy
hazunk oszlopaiert, kik hiti.ikkel es lelkesedesi.ikkel ben
ni.inket erositenek es a tokeletesedes utjan elobb vinni
torekszenek. Oh legy aldott Isten, hogy ezek egyikenek
lepteit ma e szent hajlekba vezerelted, hogy a te szent
igedet hirdesse neki.ink, mcgmutassa az utat, mclyen jar
junk, hogy a te nagy neved dicsosseget buzgalommal
terjeszthessi.ik itt e foldon. Esdve keri.ink Atyank ! Adj
belenk fogekony szivet, hogy az elhintett magvak meg
teremjek benni.ink az 6hajtott gyUmolcsoket. Esdve kerUnk
Atyank ! Hallasd az iget fopasztorunk ajkair6I, fogekony
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meg Jsten es vedd kegyelmedbe, szerctetedbe a te nepe
det ! Amen!

Piispok ur beszede:

Kegyelem nektek es bekcsseg Jstentol a mi Atyank
t61 es az Ur Jezus Krisztust61 ! Ezen szavakkal i.idvozollek,
e.zen szavakkal koszontlek titeket koveskcillai es bhenyei
ref. egyhazaknak hivei, a kik megjelentetek itt ez alka
lomra, midon engem Isten ide vezerelt, hogy a ti egy
hazatoknak Ugyeit megvizsgaljam. Orommel latom itt ezen
ket 6s egyhaznak hiveit, valamint mindazokat, kik test
veri szeretetbol az 6 oromi.ikbcn reszvetel czeljab61 itt
megjelentek es flirkeszo tekintetem keresi azt, hogy ezen
osi egyhaznak hivei orokoltek-e azt a hitbuzg6sagot elo
clciktol, a melylyel azok dicsekedhettek, me1i hogy e ket
cgyhitz mindegyike a reformaczi6 koranak elejetol szar
mazott, arr61 torteneti adataink vannak. A 1 t3. szazad
clejetol a kovesluillai egyhaznak vannak emlekei, szent
cdcnyci, a blzwyei egyhaznak iromanyai. Tehat mind a ket
cgyhaz rcsztvett azon fontos nagy misszi6ban, a mely
arra a magyar ref. cgyhazra harult, reszt vett abban, hogy
mcggyokereztesse az emberek elmejeben es sziveben a
liszta evaugyelio,n la11ail, hogy eloszlassa ott azt a homalyt,
a melyct a vakhit es babona ebben az idoben terjesztett
cs minden cmbernek szivet elfoglalta; reszt \"ett abban,
hogy \·ezcsscn Istcnhez ncpet, j6 cselekedetekre igyckezot.
amcly kovcs�c a '}e:::us utasititsat : hogy az Istcn h�lck.
s akik ot imadj{tk, szi.ikscg, hogy lelckbcn cs igazsagban
im:'1dj{1k. Tch:'tt lcgycn ott olyan ncr, a mcly a ki.ilsu
pomp:'1t6! cltckint,·c ki)zvetlcni.il j:irulhasson a mennyci
Aty:ihoz; mint a gycrmck j:'trul szi.ilojchcz. ncm kercs\·e
mas gyarl6 cmbcrckbcn p,1.rtfogokat cs kozbcnj.i.rokat.
!gen a magyar honi ref. cgyhazaknak, ugy e k(!t egyluiz
nak is ez volt ds<, cs /d fcladata. De a mi clcink ncmcsak
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keresztyenek, de akartak magyarok is lenni ; azert a ref.
egyhazaknak masik nagy feladata az volt, hogy az akkor
elleni..ink toro idegen hatalom, annak idegen nyelvi..i tele
pitvenyei, zsoldosai, majd masreszrol a keletrol tamad6
veszedelem ellen megvedjek a magyar nemzetiseget. Es
a magyar ref. egyhaz dicsekedhetik azzal, hogy mindjart
kezdetben az egesz orszagban magyar nemzeti nyelven
hirdette az iget, magyar nemzeti nyelven adta kezebe a
nemzetnek Kdrolyi Gaspar bibliaforditasat, hogy abba
nemcsak igaz vallasossagot, de egyuttal magyar nemzcti
szellemet is sajatitsanak a hivek. Kezebe adta Szenczi
111olndr Albert zsoltarait, hogy a magyar nemzeti kolteszet
gyonyorkodtesse, a nemzeti szellem elessze a hazafiaknak
lelket, csuggedo szivet. Ez volt a protestans, illetoleg a
magyar ref. egyhaznak azon korban masodik nagy nem
zeti missi6ja, kuldetese Istentol. Es a harmadik, hogy
hirdesse, megerositse, ezen nemzetnek kozkincseve tegye
a lelkiis1nereti szabadsdgot, a mely minden mas szabad
sagnak alapja. Hiszen gondoljatok meg ! Az igazi sza
badsagot, alkotmanyossagot - mikor az eHcn hatalmas
erovel tortek - megvedelmezhettek volna-e azon egyhaz
hivei, kik arra tanittatnak, hogy a tekintelynek meg kell
hajolni !
Igaz, hogy azt mondjak, l<i hozza szokik az
engedelmesseghez, az Urat keres maganak mindig.
Ennek elleneben a reformalt egyhazban kimonda
tott, hogy a lelkiismereten uralkodni nem lchet, mindenki
meggyozodese szerint a Ielkiismeretebol cs Isten igcjebol
meritheti a hit szabadsagat. Tehat a magyar haza jogai,
szabadsaga es alkotmanya megvedelmezesenek nem szi.ik
seges, hogy valaki azt a hitvallast kovesse, a mely cllen
kezik lelkiismeretevel es nemzeti erzesevel. Kotheti az
embert szi..iletes, neveltetes mas vallashoz, de megis tisz
telettel el kell ismrrni, hogy czen a ltdrom tercn a magyar
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egyhazunk, tett tehat e liet egyhaz is.
Viragzott is e ket egyhaz, talan a legutobbi ido
kig. Most azonban, ha a jelenlegi helyzetet tekintem,
mintha az osok hite, erenyP., munkaereje bizonyos mer
tekben hanyatlott volna. Tehat mai nap nem volna ha
talma Jsten igejenek a szivekre, mint volt hajdan! �em!
Valami mas okanak kell Jenni. Ha nezem a hibat, talalok
ott Jezus tanitasai kozott egy helyet: ,, Valaki hallja en
tolem az iget es azt meg is tartja, hasonlit az a boles
emberhez, ki az o hazat epitette a sziklara es mikor el
jott az arviz, eljott a szelvesz, nem lett romlasa, mert
sziklan epi.ilt. Valaki pedig hallja az iget es azt meg nem
ta1tja, hasonlit a bolond emberhez, aki az o hazat epite
a homokra s mikor eljott az arviz, a szeh·esz, akkor an
nak romlasa nagy Jett." Nem kepzelhetek mast, mint azt,
hogy az cgyenckbe van a hiba, t. i. az iget nem tartjak
mcg. l\fort hiszen ez azt mondja: ,, Tiszteljed L' radat
lstenedet, teljes szivedbol, teljes lelkedbol stb ... De a :mai
kor nagyon sokakat ezzel cllenkezo iranyzatba visz, ki.i
lonosen azokat az embereket, a kik magukat okos, mu
veil embereknek akarj{1k tartani, magukat arra viszik, hogy
ne latogass{tk az Isten hazat, pedig a hit hallitsb61 vagyon.
a hallas pedig az Isten igejc altal. �incsen olyan bolcse�
scg, a melyiknek szliksege ne volna az Istenre, lelekre,
sot a szcrctetre, az cgyhi1zra, az lsten igejere s annak
hallgaV1s{m1. De az ige nem csak azt mondja: Szcresd
lstcnedet, hanem szcresd fclebariltodat, mint tcnmagadat.
Oh ezt ncmcsak hallani, hanem meg is kcll tartani. mert
hiszcn az ember termcszcttcl onzo. �lennyi az irigyseg.
kcpmutat{1s. eroszakoskod,is, onhaszonleses az emberben,
ha csak sajitt vi"1gyai uti"1n indul? Ezckct az onzo osz
tunokct, v{1gyakat, szenvcdelyeket, mi az a mi legyozi?
0
.--\z crtelcm, az okoss."tg 111ag,iba11 11Cl1\ ! Sot CZ S�ksz�r
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hanem igenis Isten igeje. Ugy cselekedjctek nu'tsokkal,
mint a mint kivanjMok, hogy ma.sol{ cselckedjenek ti
vcletek. - Oh atyamfiai ! Ezen a teren la.tom en itt a
hianyossagot sok tekintetben epcn a koveslldlla-i gyi.ilekczet
hiv_eiben, az itteni hitvallasunkat kovetokben. La.tom ugyan
az ujabb kornak egy szep tanujelet, e szep templomot,
amely Js;ten iranti szeretetbol epi.ilt; fajdalom azonban,
hogy talan epen az Istenhaza vagy ennek epitesenek
terhei hoztak elo az egyhazban a zavarokat, - nemelyek
ennek tulajdonitjak; pedig az megfoghatatlan, hogy ugy
volna, - s nemelyek szinte azert tartjak ta.vol magukat
e gyillekezettol. Hat kedves Atyamfiai ! Lehet hogy azok,
kik 1852-ben itt ezt a tervet csinaltak, ezt a gondolatot
fogam..tositottak, tevedtek. De hat ti hazafiatlansagnak
gondolnatok-e azt, ha ez esetben azt mondanatok: hogy
az egyhaz annak nem oka, ne vesszen el tehat veli.ik
egylitt o is!? Ily killso indok nem is vihet veszedelembe
egy gyillekezetet; az oknak mindig magaban kell lenni.
Igen, kedves Atyamfiai ! Barmily nagy tcher sulyosodik
is egy gyi.ilekezetre, ha meg van az egyseg, a kozos
j6akarat, azokat a terheket, veszedelmeket le lehet es le
is kell gyozni. Tanulsagul szolgal egy peldazat. Mikor
az emberek a vasat feltalaltak, a legnagyobb ijedclem
es retteges fogta cl a fakat, hogy eljott a vegso vesze
delem ideje, mert ezzel az eszkozzel, a vassal, az ember
minden fat ki fog pusztitani. A rettegesben mi lchet a
mentseg? Megszolal egy tolgy: actctig mig csak vas van 1
-oincsen rank nezve nagy veszedclcm, mert a vas maga
nem vag, nem vaghat; de ha akad fa, mely segitsegi.il
jo, akkor tit ki a veszedelem. Oh kcdves Aty{unfiai ! Ne
lcgyen koztctck aru16 ! Midon veszedelem van, ha azok,
kik hivatva vannak testvereki.il egyi.itt munkalni es ossze
allanak, valvctve emclik a terhet es ncm allanak fclrc
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van a kozOgy, felviragzik az egyhaz, felviragzik a haza !
Kcdves Atyamfiai ! Nektek, a koveskdllai egyhaz tagjainak
sz61 az intes elso sorban, hogy ne hagyjatok el a gyule
kezetet, mint szokasuk ez nemelyeknek.
Egymas terhet hordozzatok, ugy toltsetek be az
Istennck torvenyet. Hiszen egy gyOlekezetben rendet
tartani, egy gyOlekezctnek anyagi, szellcmi Ogyeit elobbrc
vinni ncm Iehet akkor, hogyha bizonyosan nem lehct
szamitani arra, hogy azok a szOkseges jo,·odelmek, a
melyek a hivektol kdveteltetnek pontosan es rendesen be
is folylyanak. A mi protestans egyhazunkban nemcsak
arra kell szamitani, bizonyosan tudni, hogy a mi mulhat
Ianul szOkseges azt biztosan mindenki beadja idoben: de
czen kivOI is meg kell cmlekeznOnk Jsten dolgair61 es a
szcntck szl.iksegeirol. Jgaz, hogy nehezek a viszonyok,
ezzel szoktunk ,·edckezni; nehezek, de hat en megis azt
latom, hogy akar egyesek haztart{tsat, akar egyesek ruhaz
kod{tsat, akar egyesck kc::1yelmi kielegiteseit vcgyOk te
kintctbe, azok mindig emelkednek es megis fedeztetnek.
Arra a czelra, a miert az ember lelkesedik, mindig ,·olt
es lesz penz, mindenkor van fedezet: csak egyedul az
cgyhaz szOksegeire nincsen, szomoruan tapasztalom, hogy
a lelki cs testi szuksegek kdzt az e�vhaz all itt e�ve:-ek
nel leghatul. Oh kedves A tyamft;i ! ha igy ;�sztck.
elegct tcsztek-e az Isten es embertarsatok ininti szeretet
kdtclcssegenek?
Az embernek legnagyobb lelki gyonydri.iseget az
Jsten szolg{tlatfiban es az Isten tisztclcte fenntartasara
rcndelt intczmcnyek partfogas,iban kcll tahilni. Hiszen
l{ttom, hogy ti eszmcilcg cs cszmekert tudtok Iclkesedni,
chhez nem kell egycbb, csak az, hogy cz allandoan mcg
marad,ion. Ti nem egycn inint, hanem intczmcm· ir{tnt
vagytok ragaszkod{tssal, a mi ncktck ,ildozataitok;tt sok-
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mit a jelenesek konyve III. r. a Sardesbeli gyUlekezetnek:
,, Tudom a te dolgaidat, mondatol elonek Jenni, holott
pedig meghalsz; azert vigyazz es ipa_rkodjal, hogy
a melyek megmenthetok megmentessenek, mert nem
talalom a te dolgaidat tokelelesnek. IntesUI adorn kedves
Atyamfiai ! Hogyha valami keresztyeni intesnek helyc van
ti bennetek, ha a szeretetnek valami dicsekedese van ti
koztetek, teljesitsetek be orommel, hogy legyetek egyetek
egymassal es egy akarattal; ne igyekezzek senki csak
maganak, hanem masoknak is hasznalni; mindenki
tekintse a kozUgyet ugy mint a magaet. Es hogy a
mindenhat6 Isten arra nektek eleg erot, tehetseget adjon,
jertek imadkozzunk.
Ezutan Veder Feren�z vendeglojeben 60 teri
teki.i diszebed volt, melyen resztvettek puspok ur es
kiserete, a ket gyulekezet presbiteriuma, a videk nota
bilitasai es tanulsagos es lelekemelo toasztok hang
zottak fel.
Ebed utan szigoru vizsgalatot tartott pilspok ur
az iskolaban, hol az indifferentismus megdobbenlo jeleivel
talalkozott. 3020 igazolatlan felnapi mulasztasl ti.intetnek
fel az anyakonyvek es egyetlen filler buntetes be nem
folyt a hanyagul iskolaztat6 szulek reszerol.
Az egyhazvizsgalat is a hitkozony szomoru jeleit
tarta fel. Megbenulva all itt a kUlonben jcles kepzcttsegu
es nemes torekvesU lclkesz, mert nem reszesul hitbuzg6
tamogatasban. De remenylUnk jobb jovot,. melyre igeretet
is teltek az egyhaz gondnoka es a kozseg biritja, kik
kijelentettek pi.ispok ur elotl, hogy jovoben minden
erovel odahatnak, hogy a tapasztalt hianyok 111egszi.in
jenek. Ezek utan pi.ispok ur kertc mindket gyi.ilekczetre
Istennek ald6 kegyelmet.

Szentantalfa, Monoszlo, Mencshely, des.

A koveskallai nemes urak csinos diszkiserettel es
20 urifogaton elhelyezkedve kisertek pUspok urat Szent
antalfara.
A kozseg hataran a jegyzo lidvozolte pUspok urat.
I'iispok ztr v,ilasza: A legoszintebb koszonettel
fogadom a rokonszenvnek azt a szcp nyilvanulasat, a
melylyel engem ide erkezesem alkalmaval - midon hi
veimet meglatogatom - elhalmozni sziveskednek. A \·allas
nak, a hitnek gyUmolcsozese, tulajdonkepen a polgari
eletben tetszik es latszik meg. Es a hitnek elso fogyU
molcse: a szeretet es bekcsseg a polgi1rok kozott. Hogy
az en hiveim lsten igeje altal vezettetnek, abbol !atom.
mill" az clso belepesem alkalmitval, hogy nemcsak onma
guk, de masfclckezetU polgarok is iranyukban szeretettel
vannak; ennek tulajdonitom ez Udvozlctet is. A keresz
tyensegnek legnagyobb vivmanya, hogy legybzze az on
zest s a kozj6 szolgillat,it ti.izze mindny,1junk czeljaul.
,,Arrol ismerik meg mindenek, hogy az en tanitd.nyaim
vagylok, ha egymitst igazan szerctitek. •· Latom, hogy
itt a kozseg lakoit a szcrctct kapcsolja ossze. Ez nyilat-
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kerem e kozsegre, ennek lak6ira, csaladjaira, hogy vira
gozzek minden idoben, haladjon, menjen elo a m(ivelo
desben es a magyar haza szereteteben.
R.dczkevi Bela i.idvozlete:
Fotiszteleti.i s Melt6sagos PUspok ur ! l\1lint a hi.i
seges gyermek, tiszta szivenek boldog oromevel varja
azt a pillanatot, a 1111!lyben a hazavagy6, szUieit Iathatja:
e gyi.ilekezetUnk, jelesen menni kesz gyermekei, osz simeon
jai, egyhaz tagjai ep oly kedves oromerzessel vartuk e napot,
melyen pi.ispoki.inket i.idvozolhetji.ik, a mel:)'en a Krisztus
neveben neki.ink hozott draga kincsekct nyerhett.ink. Al
dott a ki jott az Urnak neveben ! Nem oly rovid erteki.i
allitas ez. 244 eves multban volt e gyi.ilekezet arva, meg
fosztott szegeny bujdos6, de hiteben mcg nem tantoro
dott sohasem. S ma itt lelkesen kialtja: i'�ljen a mi val
lasunk fopapja. E kozszeretettol ekesitett fenyes utjaban,
midon hozzank jolt, h6dolatunk es tiszteleli.ink jelei.il be
mutatjuk e gyUlekezetnek veres veritekkel es takarekos
saggal szerzett epUlcteit a tUrclmi rendelet idejeben epi.ilt
toronynyal, haranggal ellatott, vallasfelekezeti korIMokat
nem ismero, bekessegre into kisded templomat.
Nem mondom azonban, hogy ne volnanak kivanni
val6k, nem mondom, hogy sarkal6 lelekrc szi.ikscg nem
volna ; de hiszem, hogy a fopasztori ige visszavarazsolja
oket. Most pedig hozzad irnadkozom Istenem, hogy a
tavolb61 is agg6d6 fopasztor oromet talalja bcnnUnk so
kaig. PUspok urat szivbol UdvozoljUk. Isten eltesse !
Egy kis leanyka szep viragcsokrot nyujtott at neki.
J->iispok ttr vdlasza: Ti�;ztelendo Lclkesz ur !
T. gyi.ilckezet ! Mint az edes atya, kinek a- sors nem en
gcdte azt mcg, hogy minderi gycnnckevel cgyi.itt, cgy
helyen Iakhassek; de a ki mindcn gycrmekevel cgyi.itt
erez: nagy oromet ercz ::ikkor, ha cgyiket, masikat mcg-
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inteseknek, mikct messzirol kUldott, mi a foganatja, es
mikor ){1tja azt, hogy gycrmekei a bccs(.ilet, a tisztesseg
utjan elore haladnak, a legbcnsobb, a legigazabh oriimet
erzi: ugy vagyok most, midon belepek idc Szeula11/al
fdra a templom udvarara. l\lidon ill !atom a szomszed
szegeny gyUlekezetek lelkeszeit is, es latom, hogy a mi
regebben szettekintve az egesz kornyezeten, lsten sege
delmevel minden jobbra valtozott.
La.tom azt, hogy az eu fiaim nem csak maguk
kozt orUlnek bekesseggel, hanem becsUletet szereznek a
a reformalt egyhaz csaladnak masok kozott is; a melynek
en jelenleg egyik szereny szolgaja, de megis szolgatarsaim
kozott az elso vagyok s elmondhatom: ,, Cram! kisebb
vagyok minden te irgalmassagaidnal es jotetemenyeidnel,
melyeket cselekedtel mi velilnk !" Ez az erzes, a mi most
athatja a szivemet, foleg azon erzelem, a melylyel kife
jezest adok koszonetemnek, ragaszkodasornnak azert is,
mert ill a lelkesz haza foldim. lstennek aldasat
kerem ezen es az ilt megjelent gyillekezetre, hogy a
mindenhat6 Isten eddig segitetle oket, legyen tov,ibbra is
az o szent {1ldasa ezeken a gyi.ilekezeten, Ielkeszeken.
eloljar6kon es az osszes hiveken. Fogadjak oszinte ko
szonetemet.
Azutan Nagy Lajos ag. hitv. ev. lelkesz a ko\·et
kezo szep verses koszontoben i.idvozolte pilspok urat:
Egy nagy fa a Jezus anyaszcmegyhaza
Szilimlan {111, biir sok vih,1r te1,te, nizta,
l(et tcst,·erhajt."1sa van ennck a fanak,
Egyszcrre sarjadtak, egy alaron illlnak.

I

:\Ii vagyunk c kct iig, rokonok, tcst,·erck,
(>sszchiznck benniink sz,iza,los cmkkek '
A szcnt cszmek tcren ma is tal.ilkozunk.
:\lidC:in a hit s haza oltill"im aldozunk.

-142Legyen a mult s jelen a jovo zaloga,
Ezt a bekes viszonyt mcg ne bontsuk soha,
Ne harczra, de arra nyujtsunk testverkezet:
Terjedjen a foklon hit, remeny s szerctet I
Szep i.innep deri.ilt ma a testver egyhazra,
Hadd ragyogjon rank is az orom sugara,
Hadd zengji.ik lelkesen, nem egyszer, de szazszor,
A.ldott, aldott, ki jott, a magas fopasztor I

Piispok ur vdlasza: Megvagyok hatva azokt61 a
szep szavakt61, a melyekben az ag. h. ev. egyhaz erzel
meinek, irantam val6 ragaszkodasanak kifejezest adni
melt6ztatott, helyezkedve a testveriseg alapjara.
Val6ban mi, a ket ifjabb testver a keresztyen
egyhazban egymasra vagyunk utalva, egy helyen nyu
godott a mi bolcsonk. Azzal a szellemmel, gondolattal
bocsattattu11k szet, hogy hirdessUk es epitsOk a Krisztus
anyaszentegyhazat e draga hazaban ; hirdessUk az Isten
lelekben es igazsagban val6 tiszteletet. Mikor ezt tettOk
sajat kotelessegOnk erzetebol, egyuttal sohasem kart,
hanem mindig hasznot tettOnk ezzel a magyar hazanak
es nemzetnek. A testveri kapocs neha lazabb volt, neha
erosebb; de akkor, mikor akar a mi jogaink, akar a haza
jogai veszelyeztetve voltak, szorosan alltunk mi egymas
mellett, nem valasztott el bennOnket egymast61 semmi.
TegyUk ezt tovabbra is, mindket egyhaznak szUk
sege van cgym{lS tamogatasara; es ha ezt tesszUk, a
kozmuvelodesnek a magyar hazanak es nemzetisegnek
oly szolgalatot, ,�ielyet lehetet!en, lzogy c lzaza el ne ismer
jen es ne meltdnyoljdk a mi fdradozds1mlwt : amzyira,
hogy az oszto igazsdg szerint jutalmunkat 1,ekii11k is
megadja. Aldja meg ezt az Jsten ! Egyetertes, era, kol
csonos bizodlllom a haladasnak alapja. En ezt a szerete
tet, egyetertest, bizodalmat hozom es nyujtom at ebben
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viragoztassa fel Ist_en, eltesse es tartsa meg igen soka.
Lelkesz imaja a templomban:
Im bejotH.ink nagy orornmel Felseges Isten, a te
szentidnek gyUlekezeteibe, a te templomodba, Felseges
atya Isten. Leborulunk zsamolyod elott, aldva emlegetjUk
j6sagodat, aldva hogy e napot is rnegengedted ernUnk;
s a mi eletUnket ezer veszelyek kozott megtartottad. De
mi e gyUlekezet kimagasl6 Unnepen, szent ahitatunknak
ez orom 6rajan ott latjuk a Te segito jobbodat egesz
munkankban. Te adtal kegyelmedbol kezdetben termo
foldeket a szivekben, hogy a mi vallasunk befogadtassek.
Te adtal buzg6 lelkeket es Te cselekszed, hogy a fa
arnyaban szabadon pihenjUnk, midon johetUnk a temp
lomba es elmondhatjuk enekeinkben, imainkban orome
inket, fajdalmainkat, hallgatjuk eletad6 igedet. Oh Atyank !
.Midon hitunknek fajat az emberi szenvedely kiirtani, le
torni akarta, a midon pedig kozelebbrol a termeszeti
csapasok megsemmisiteni latszottak, a midon egyhazunk
haj6ja meri.iloben volt s igy kialtottunk: ,, Uram tarts
meg minket mert elveszUnk. Te vigasztaltak l\Iit feltek
ti kicsinyhitUek. Es mi az atyai hangot megismerti.ik.
6 altala hittUnk, biztunk, remeltUnk o benne. Es mi
hitUnkben meg nem csalatkoztunk. A multhan meglagyi
tad az emberek szivet es ok minket testvereki.il fogadtak;
jelenben pedig felebresztetted haz{mk fiaiban a gondos
kod6 szeretetet es o altaluk testi aldasodat adtad neki.ink.
Bizony mi csak imi1dni tudunk tegedet. l\Ieg mi ma
bckesen cs a j6tetemeny remenyeben es v.'i.rasaban dol
gozhatunk az Urnak szolojeben, e� hogy mi a szoloben
vesszosz{tlak legyUnk, mi dolgozunk.
i\lindezekert tied a dicseret, dicsoseg es halaadas,
mert toled sz{tll ala minden j6 ado1m1ny es tokeletes
aj{rndek, onnan fcli.il a menybol. Te viscled gondunkat.
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Yezereljenek a te orszagodban. Ime most is Tc ki.ilded
el a fopasztort, hogy az altala hirdetett igeben vilagosan
meglassuk a te orszagodat. Oh Isten, ismerji.ik gyar16sagainkat; mert erezzi.ik, tudjuk, hogy sokszor hidegek,
halatlanok ,·agyunk te hozzad ; mert lekot benni.inket a
test, szivi.inket a vilag hiabaval6saga foglalja el; azt a
koteleket pedig, a szeretet koteleket hanyszor szakitjuk el.
De az Isten irgalma nagyobb minden mi emberi bi.ine
inknel es ha megteri.ink nem vetsz el orczad elol. Azert
buzg6n enekelji.ink: Nincsen mas senki csak a Krisztus,
kiben kell bizni. Minden bolcsesseg kezdete egyedi.il csak
az Urnak felelme. Aid meg a te nepedet boles tanacso
sokkal, lelkipasztorokkal, tanit6kkal, boles fopasztorokkal,
hogy mindenek ekesen es szep renddel menjenek vegbe.
Hazankat nepet szereto uralkod6val, edes hazankat az
aldasok es szeretet bosegevel. Egykor pedig boldog lako
sai lehessi.ink az egnek. Amen.
Pu.spoil tW templonii beszede :
Kegyelem nektek es bekesseg az Istentol es a mi
Atyankt61 es az Ur Jezus Krisztust6I. Ezen szavakkal
koszontelek benneteket szentantalfai, monoszl6i, ocsi es
mencshelyi reformalt egyhazunk hivei, a kik szep szam. ban idejottetek; ezzel koszontelek benneteket mas feleke
zeti.i vereink is, kik epen a testveri egyetertes megmuta
tasara megjelentetek itt, hogy e gyi.ilekezetek oromeben
reszt vegyetek.
Koszontlek benneteket, hogy a mindcnhat6
Isten alkalmatossagot adott nekem, ide vezerelt, hogy
titeket lathassalak es alkalmatossagot adott, hogy e !Mo
gatasom mar oly idoben tortenjek, a mikor lstcn scgit
segenek, a ti szorgalmatoknak, turesteknek es kitarti1so
toknak nemi eredmenye latszik a tckintetbol, hogy az en
szivcmet nehez aggodalmak nem nyomjak.

-145Mert ha tekintem ez egyhazaknak tortenetet, sok
aggodalomra volt az en szivemnek oka; sot a multakra
tekintve sokszor - oszinten mondva - konnyeket is
hullattam ertetek. Ti mindnyajan, annak a dics6 magyar
nemzetnek, mely e foldet ezer evvel ezelott elfoglalta,
melt6 tagjai voltatok. A ti oseitek Iegtobbnyire ahoz az
osztalyhoz tartoztak, - a mcly e nernzetnek derekat
kepezte, a mely ennek az erejet a harczban - es befo
lyasat a polgari elet teren kiti.inoen kepviselte; azert igen
koran, a mint a reformaczi6 tiszta evangyelioma es szabad
szelleme ez orszagban megfogamzani kezdett, a ti oseitek
sziveben ezen igek es szabadsagra \·ezeto e!Yek, nagyon
alkalmatos talajra talaltak.
A 17. szazad elejen meg voltak itt ezek az egy
hazak. Nern j61 mondom, hanem. mellettok mas, a maiak
nal erosebb cgyhazak; mert hiszen Csicso es 'Jakabfa is
igen eros ref. egyhazak voltak. Azonban ktszett az Isten
nek olyan kart hozni, erre a mi cdes magyar hazankra,
a mikor a szellemi eletnek mindazon csirai, a melyek
szabadsagot leheltek, melyek a nemzet 6na.116sagat fenn
tartani kivantak, i.ildozesnek, bantalmazasnak, kiirtasnak
lettrk targyaiva. Ez altalanos baj, altalanos csaras volt
egesz edes hazimkra. Azt mondhatom, hogy azert nem
tudott ez a nemzet az elnyomatasb61, jogainak letiprasabol
annyi sok klizdelem a.ran sem szabadulni ; n:ert a honfiak
nem tudtak testverilcg egyeterteni. :Nagy baj. nagy atok ,·olt
ez az egyenetlenseg az orszagra. De ez az {ttok jobban
nyomott titeket, mint masokat. - Ked\·es .\ty[unfiai !
Nezzetck meg az embereket. Vall�is tekinteteben az embc
rcknck kct oszt{tlya van.
Az clso kcpczi azt az oszt,'tb·t. a melv rao-aszkodik
a maga val!{ts{thoz, de a m{tset nem b{mtja.
A mdsodik, a 111cly ragaszkodik a mag{tehoz_. de
czt az {lltal akarja kimutatni, hogy a m(tset b(mtja. Vagyi
s
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vannak oly emberek, kik rosszabbak, mint azok az intez
menyek, a melynek szolgalnak, vagy jobbak, mint azon
intezmenyek, a melyeknek szolgalnak. Talalhattok mind
egyikre peldakat. Ezeknek a gylilekezeteknek, melyeknek
hivei itt megjelentek s azoknak a gyUlekezeleknek, melyck
csak voltak, s melyeknek fajdalom ma nincscnek hivci,
olyan cmberek jutottak hajdari fclsobbscgi.il, a kik rosz
szabbak voltak mint azon intezmcnyek, a mclynek szol
g,iltak.
Ezek az emberek ,·oltak Biro Mdrlou veszprcmi
pi.ispok es D6czi Ferencz tapolczai f/:ibir6. Sotet vonalkcnt
huz6dik ezen egyhazak tdrtencteben ennek a ket nevnek
nyoma. Mert eroszakkal, edcsgetessel, fondorkodiLssal vittck
odaig a dolgot, hogy ezen egyhazaknak bekovetkezett oly
allapotuk, hogy az 175-!-. evtol 1782-ig mint �l'Y!Ls!J�ez..?J{Lk
cmlegettetnek; oly cgyhazakkcpen, kiknek nem volt szabad
lelkeszt, ta1i1t6t tartani, nyilvanos istcnitisztcletet gyakorolni.
Kedves Atyiunfiai ! l'vleg hogy a sok csapas ugy
sz6lvan serelmesebb legyen, a mi szivlinkrc a kik jelenben
a multra gondolunk, megtorlent, hogy a csics6i egyhaz
pusztulasa utan a hivck a templomot, annak kulcsat on
kent adtak at es ezutan Biro Marton azt mondotta: Ti
csak arendasok vagylok s kifizette nckik a kartcritest s
a vilagga tizottek idejottek Aulalfara s itten alapitottak
eklezsiat. Azonban Antalfan az clso beavatkozasra okot
adott a kct protestirns felekezctnek egymassal val6 viszal
kodasa. ltt volt gyengcn, szegcnycn c kct fclckczet cs
az i1gostai testverck ide tanit6t hozvan, a reform. tanit6
foldebol elvettek cgy bizonyos darahot es ebbcn a porbcn
hivtitk fel itelobir6nak azt az oroszlant, a mcly mindcnre
azt mondta, az elso resz az cnycm. Jme ncmcsak fiLjdal
mas, de tanulsagos is ez, hogy ha mi magunk ncm
tartunk cgyi..itt, hogyan kivanjuk hogy m{Lsok bcnniinkct
szerctcttel tamogassanak?
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legnagyobb aggodalmat az okozta, - mert mai nap mar
Istennek ha.la, a vallast szabadon gyakorolhajuk, - Isten
igejet szabadon hirdethetjClk, hogy az egyhazi terheknek
hordoz{1sa oly sulyosan nehezedik hi\·eink vallaira, hogy
igen sokan e miatt meginogtak az cgyhazhoz rnl6 ragasz
kodasban; tovabba, hogy a kozgazdasagnak egy nagy
jelentosegi.i aga, mely itt elohb viragzott, most mar egy
csapas folytan mcgszi.int es elvagta a gyarapodas, a j61et
li.ikteto eret. Kedves Atyamfiai ! ?\emcsak ti agg6dtatok
e miatt, agg6dott czert cs miattatok az egesz magyar
honi ref. egyhaz, agg6dott erte es miattatok a magyar
nemzetnek minden hazajat szereto fia.
Mas Yeszedelem is van es volt, a mi fcnyegette
itt legalabb egy nemely gyUlekezetnck eletet. Es ez az
ugynevezett 11azare11iznws, az a vallasfclekezet, a mely
megbenitotta ?vlonoszl6n es Ko\·eskitllan s ezek \"ideken
a reform. egyhaznak cgyseget. I\lert hiszen, meg talan
indokoltabb lehetne az ilyeten kini.las, hogyha abbol a
felekczctbol tortenik, a mely a szellem szabadsagat, az
egyenek teljes lelkiismereti szabadsaganak biztositas,it
nem hirdeti; a hol tchat ez egyes egyen, lelkiismercti
meggy6z6dese a hivatalos egyhazzal nagyon konnyen
osszci.itkozesbc jo; de mi nalunk, kiknek alape!Yc ez :
,,l\Iindencket megpr6b{1ljatok s a mi j6, azt megtarts[ttok "' ;
kik senkinck hitet ncm sertji.ik, ncm b[rntjuk; mcrt azt
tartjuk, hogy tudja Istcn kik az o\·ei: 6k lclki nyugalmat
cs lelki bekct nyerhetnek. Hiszen az igaz cgyh,1.z ncm a
ki.ilso, hancm a belso l,ithatatlan cgyh,i.z; lstcnnek azon
hivci, kik kivalasztattak ;·11tab. t-:s mcgis a mi egyhnzun
kat tamadja cz az egyh.iz.
l�s ha nczcm nz idvk halad{tsat.- nczcm a b1razda"
s11gi korUlmenyck halad,i.s,i.t cs a hitbuzgos(1got, bcti..>lt\·c
littom az istcni szc.')zat {tld,i.s."1t: ,, Hivj segits�gtil Enge met
10•
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Igen, mintha a mindenhat6 Jsten ezt mondotta volna,
hogy batorsagot, biztatast adjon a nagy veszedelem kozt
es jott segitsegre azzal, hogy megvaltoztatta ezen nemzet
tubbsegenek kozvelemenyet; utat engedett a felvilagoso
dasnak es testveri szeretetnek a szivekhez; megengedte,
hogy a nemzet torvenyeben, alkotm{rnyaban megnyilat
kozzek az igaz magyar nemzeti szellem es nem az, mely
idegenbol mint ti.irelmetlenseg szelleme i.iltettetett ide. A
magyar nemzet mindig turelmes volt. Eur6pitnak egy
orszaga sines, a melyben a vallasfelekezeteknek egyen
jogusaga oly koran kimondatott volna, mint Erdelyben.
A vallasegyenloseg r6m. kath.-ok, gorog-keletiek, pro
testansok, unitariusok, minden vallasfelekezetbeliek sza
mara biztositva volt itt. �em is lehet szabadsagra melt6
nemzet az, mely a meggyozodest a lelkiismereti szabad
sagot i.ildozi. A magyar nemzet szabadsagra hivatott es
Jsten altal szabadsagra teremtetett nemzet !
Ime, igy segitett Isten: ,, Hivj segitsegUI Engemct
a te nyomorusagodnak idejen es en megsegitlek Tegedet."
Segitettek masok is nagy bajunkban es aggodalmunkban;
mert felhivtak a magyar allam figyelmet a bal�tonparti
kozsegekre, hogy segelyben res.lesitse oket. Es az isteni
gondviscles felhivta az orszagos i.igyeket vezeto ferfiak
figyelmet a nepre, hogy itt az egyhaz mento munkajat
tamogassak.
Illik nektek tudni, hogy az a nagy j6akarnt
a protestans egyhaz irany{tban az allamkormany reszcrol,
tulajdonkepcn nem az egyh{tz, hanem a nep idmti j6akarat; mert lathatjatok, hogy az egyh{tzaknak adott
segelyen a nep maga tanulja mcg szakertolcg a maga
j61etenek alapjat megvetni. Ime igy tortenik azutan, hogy
Istennek ha.la, mai nap mar a litfe11tarldsi alapnk annyira
gyLimolcsoznek es kezdcnek gyUmolcsozni, hogy nagy
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nem lehct okunk.
Arna vcszedelemrc, a nazarenizmusra azt mondom
Nathanacllcl: Hogyha ncm lstcntol van e dolog, akkor
magitt61 tonkre mcgy." Embcri gyarl6 eszszel hogyan
avatkozhatnam en bele meg csak a tUzetes taglalasaba is
e kerdesnek. De megis azt mondom, hogy Peter apostol
nak a predikaczi6jara harem ezercn tertek meg egy napon
cs megalapitottak a jeruzsalemi gyulekezetet; Istennek
kegyelmcbol 37 esztendeje annak, hogy en mint az Urnak
cgyszeri.i szolgaja segedlelkeszkep m(ikodtem }.fonoszl6n
es azt latom, hogy ennek a felekezetnek hivei azon id6
6ta nagyon csekelylyel szaporodtak.
Ez tehat biztatas arra nezve, hogy ennek az irany
zatnak a mi egyhazunk kebeleben nincsen igazi alapja;
mert cz iranyzat nem igaz keresztyeni iranyzat. A keresz
tyensegnek jellem vonasa a szivbeli aldzatossdg, a naza
rcnizmusnak jcllemvonasa a lelki kcve(vseg, masoknak
lcnczcsc. En tudom, hogy ismerik a nazarenusok a bibliat,
olvass{tk cl a peldazatot. Az Ur Jezus azt mondta: ,,Ket
ember ment fcl a templomba imadkozni, egy farizeus,
vagy kcpmutat6, es egy publikanus, vagy megvettetett
als6bb os7,t{tlybcli. .'\ fari7,cus igy imadkozott: Ha.la legyen
nckcd en lstcncm, hogy ncm vagyok olyan, mint m{ts:
kclszcr bojtolok hetenkent, iga7,an mcgfizetcm a dezsm,it,
ncm vagyok tolvaj, ragadozo, rossz crkolcsi..i ; utolj,ira
azt monclta: h{tl{tt adok, Istencm, hogy nem ,·agyok olyan
rnint e111c publikanus ... A szcgcny publik<'mus Yagy
v{unszcdo pcdig mcg{tll,·,·111 a templom egy felrc e::;o zu
g(1ban, me!.!:al(1zta
nwi.!::'tt
s i�,·
Isten �
�
_.
...,.1.,. konyor!!e
...
'-"' ma�aban:
Lcgy irgalmas nckcm szcgcny bUnosnck. :\lomfa az Cr
Jczus: Bizony{tra az a publik1111us sokkal mcgigazultabhan
tcrt mcg a m:iga h(1zahoz, minbcm a farizeus.•· Ez jut
nckcm mindig cszcmbc 1 mikor \"alaki mag{tl igaz hivonek,
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de valak i azt mondja, bi.in nincsen mi benni.ink, ha7.udik
az. Hiszen mikor Jezust megkerdezte amaz evangyeliomi
i(ju: ,,J6 lV[esterem m i t cselekedjem, hogy az orok eletct
vegyem !?" Azt monda Jezus: ,,Miert mondas7. engem
j6nak, nincsen senki mas j6 az egy igaz Jstenen
kivi.il !" Ime, ez a lelk i kevelyseg nem illik a kcresztyen
seghez, a protestantizmushoz, de nem ill i k okos ember
hez sem. Kedves Atyamfiai ! �agyon sok ember van, a
ki mast61 ajandekozott vagyonnal dicsekszik, hogy o
gazdagabb, mint mas. Ime egy mese. Az i::iki::irszem azt
mondja, hogy magasabban es jobban repUI, m i nt a sas,
mert annak a szarny{tba kapaszkodva, m i kor az hasitotta
a levegot, o meg egy labbal magasabban repUI. Hat a
nazarenusoknak azt a tudomanyt, hogy ok olvasni 'ludjak
a bibliat, ki adta nekik? Nem-e az az egyhaz, a mely
oket neveltc. De hogy a biblia a nep kezebe kerliljon,
mennyi okos embernek okozott az fejtorest. f:s ok azt
hiszik, hogy ez ugy terem keszen? 1-liszen lehet olcs6n
fentartani egy egyhazat, lehet elUkre allitani cmbereket
mi.lveltseg nelki.11; de valakinek ossze kellett gyi.ijten i
azokat a kincseket. 1'v1indenkinek lehet kUli::in vallasa e
foldi::in, de vallasbeli egyesi.ilesben, mert az ncm csup,in
hittani tetelekben all, hanem az emberiscg haladas,inak
muvelodesenek osszessegebol all. Egyes tetclcket a bibli{t
b61 nagyon felre lehet erten i ; de a fo a tisztelet, s7.eretet,
lelk i alazatossag egymas idrnt. De m i Jenne a vil{1gb6I,
ha valakinek elveszik fclso kabMj{tt s a7. odaadnit a7.
a!s6t is; m i Jenne a vilagb61, ha haz{rnkat meg nem ve
delmeznok eletUnk es verUnk a.ran is; hiszen akkor m i l
li6kat rabolna ki egy nehany elvetemedett ember. llyet
csak az akar, kinek nincsen szeles, tudomanyos latkorc.
Ha egy kozseg romlott es ossze{tll J 0-15 ember, oly
czelb61, hogy azt a ki::izscget meg vcdjck, lcgyen az1 k i
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lcnUI ketclkcdcm annak az cmbernek erkolcsi magas jel
lcmebe, a ki evtizedeken keresztUI tud elni, olvassa az iget
Iegyetek tokcletesek, mint a ti mennyei Atyatok tokeletes,
es nem erti ezt meg; hanem azt mondja: mostant61
fogva megjavultam, de nem akarom toletck hallgatni
azt az iget, a melyet titoletek tanultam es a melynek
a)apjan megtertem !
En bizom a j6 Jstenben, ki azt mondotta: .,Hivj
scgitsegUI engemet a te nyomorusagodnak idejen es en
megsegitlek tegedet," hogy ettol a bajt61 is megfogja
lassankint szabaditani a mi protest{ms egyhazunkat.
De kedves Atyamfiai ! Hogy e bajokt6l, \·e'.;zedel
mektol megszabaduljunk, magunknak is buzg6n meg kell
tcnni.ink mindcnt, a mit lehet. Ha megszabadultunk a
vallas i.ildozescktol, clso es fo kotelessegUnk az igaz test
vcri szcrctet, igaz bccsi.ilest, tiszteletet kimutatni mas
vall{1sfclckczctU tcstvcrcink iranyaban.
Kcd\'cs Atyamfiai ! En vclctek cgyi.itt hittel, meg
gyozodcsscl vallom, hogy a mi cgyhazunk tanai felelnek
mcg Iegjobban mind az okossagnak, mind a szentirasnak.
Ha czt nem hinnem, ha ezt nem vallanam, nem czt a
vall{tst kovetncm. De arra ncm vagyok bUszke es ke,·ely.
oly ertclembcn, hogy m{ts az o vallas{1t, 111elybcn szLilctctt
cs ncvclkcclctt ncm szcrcthctnc ugy, mint en a magamct:
cs hogy cz erdcm nem volna.
.-\zcrt tcivol Icgycn tolctck mindcn oly cmbcri
bolcscsscg. a mely boles a maga csze szcrint s talan
bclca\'atkoznck Isten dolgaiha is, ho�:y micrt cngcdi az
lstcn, hogy mindny:'tjan ncm vagyunk cgy ,·all."tson cs
pcclig a mi vall,isunkon.
Az lstcnnck sok gyermckci ,·annak. sot az ember
tokclctcscdcscrc a mcggyoz6dcsck ki.ilombfclcsc�c tarto
zik; cbbul ,ill clu a lcgtcljescbb osszhang. Ti teh�tt a
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maset.
Legyetek halasak azok irant, kik veletek jot
tesznek; tehat az egyhazi fohatos{tg id1nt, a magyar
allam kormanya irant, miodenek felett edcs magyar
hazanknak legyetek mindig tantorithatatlan hit nai. Ha a
haza i.igyeben jartok, nemuljon el mindennemO onczel,
csak a haza czelja lebegjen elottetek.
Es en j6 remenyseggel is vagyok e tekintetben
feloletek. Latom, hogy a vallasos hit apolasa kello gon
dozasban reszesUI es ti magatok is igyekeztek az isteni
tiszteleteken reszt venni. Istent tisztelitek, imadjatok,
gyermekeiteket istenfelelmeben neveltetitck, kelloleg ok
tattatjatok. Ezek nagy oromomre szolgalnak. Latom, hogy
ti nalatok a j6zan gondolkozas, ertelem, ki.ilso kepzettseg
is szep es magas fokon all. Kedves Atyamfiai ! Csak
egy tevedesbe ne essetek. Hogy az igaz m(iveltseg, a
kepzettseg, a szellemi muvelodes, magaval hozza a feny
Uzest, a kevelyseget, a masok fele emclkedni vagyast.
l'vlert epen a videki ertelmisegnel vagy nagyobb kepzett
segnel ez a veszedelem szokta a kozi.igyet, t{trsadalmi
eletet bekes egyi.itt elesben veszelyeztctni; hogy mindenki
ruhazatban, elelemben, butorzatban fellil akarja mulni a
masikat. Nagy hiba ez. Az ertelmisegct abban kell kercsni,
abban kell megmutatni, hogy j6izlesscl parosulva mine!
egyszerubbek vagyunk. Elfogulva allok mcg azon nagy
cmbereknek emlektargyai elott, a kiket mcsszirol lii.tvan,
nagyon tisztelni tanultam munkaik· ut{m. Ha megnezitek
a magyar nemzeti muzeumban cgy Dedk Ferencznek,
J6zsef Nadornak hagyomanyait; azt fogjatok latni, hogy
mi nalunk csaknem a napszamos embernek is vannak ily
targyai, ily dolgai. Jme a nagysag. Az cgyszeri.iscgben
voltak 6k nagyok. Halhatatlan kincscsel birtak es leny
lettek : a tiszta, az igaz hazaszcrctcttcl.
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hiusagt61 mentek legyetek.
De meg kell hivatkoznom egy oly dologra is, a
mely fitjdalom, mi nalunk nagyon sokszor meg szokott
tortenni, hogy mikor jobb napjaink vannak, a rosszab
bakra nem igen gondolunk cs keszti!Unk. Azt hissztik,
hogy a mi jovodelmtink van, az orokre biztositva van;
pcdig az idok mutatjak, hogy a j61etnck legdusabb
forrasai egyszer elapadhatnak. Tehat a jobb napokban
mindig gondolni kcll a kevesbbe j6kra. A takarekossag
az embernek egy oly fo crenye, mint a munka. A mun
kitssag nektek nagy erenyetek. l\fonkatlan hanyag cmbert
koztetck alig lchet talitlni. De ezzel a j61et, meg magaban
ncm emelkedik. Nincsen az a 4 okros szeker, a 1nclyen a
gazda a hazhoz annyit bcvihct, 111int a mennyit a kotenyben
ki lchet hordani. A takarekossagot ajanlom. Es hogy a j6
lsten az en egyszcri..i, de szivbol szarmaz6 sza\·aimnak
adjon nemi sikcrt a ti sziveitckben, jertck im{tdkozzunk.
Tcmplom uUU1 a lclkcszlakon bar{ttsagos es gazdag
cbedbcn reszesi.ilti..ink. Szentantalfa, ::\lonosz16, \Iencs
hcly es Ocs cgyhazai fclctt tartott szigoru vizsgalat al
kalmitrnl kifcjcztc pi.ispok ur, hogy az egyh{tzak el61jar6s{tgai az cgyluizak i.igyeit kcllo gondossitggal es
lclkiismcrctcsseggcl vczetik es rcmcnynycl vchct bu.:sut
cs tavozik toli.ik; mcrt azt hiszi, hogy ez egyh,"tzak
anyagi i.igyci szep \·iragzasnak neznck elebc es ezt az
egyhaz bclso cleterc, hitcletcrc is fel fogj,'.tk hasznitlni.
Az cgyhazi ad6 ki\·eteseben erelyesen si.irgettc a melta
nyossitgot. A szentantalfai iskolat megvizsg..ilta, itt min
den felckczcti.i no\·cndck tanul, a tanit1is credmenyc
jelcs es a gycrmekck hazafias szellemben ne\·eltetnek.
Tanit6juk S06s Lajos. Pi.ispok ur mcgdi�scr'c a kcd,·es
gyermekckct. Isten kcgyclmebc ajanlotta okct, szi.ileikct
cs tanit6jukat,

Nemes- es Nagy-Pecsely, Magyar-Barnag, Vaszoly.

Antalfar61, nagy keri.ilovel, vissza B.-Fi.ired fele,
Picscly-re mcnt pi.ispok ur. Rekkcno hoscgbcn erti.ink a
pccselyi erdobc 6s hatarba ct. u. 4 6rakor, hol az cnyhct
ad6 fak arnyaban elhelyczkcdve diszbc oltozott bandcristi1k
\"emes- es Nagypecsely kozseg killdottsege es a Wzol6k
diszben varakoztak a fopasztorra, kit a kozseg ncveben
Csery M6ricz jegyzo igen szivescn i.idvozolt, mit pi.ispok
ur viszonozva, megindult a festoi mcnct, ncmzeti lobog6
alatt s i.idv Iovesck cs a ncp eljcnzcsei kozt bcvonult a
titgas lclkeszlak udvarara. - Elbajol6 kep tiirult itt clcnk.
Csodaszep, cgeszseges hajadonok, egyforma, izlescs feller
ruhakban. szep korhen, sorakoztak pi.ispok ur Odvozlctcrc
es ertckcs viragcsokrot s arany serlegct nyujtottak ftt ncki,
melyen ez cmleksorok olvashat6k: ,, Fotisztcl.:!nco Antal
Gabor pi.ispok Urnak. Emleki.il a nemcs- es nagypecsclyi
nok. HJ03. maj. 8." Azutan Nagy Beno lclkesz es Ti111c✓.:os Gyula barangi lclkesz Udvozoltek pi.ispok urat bcnso
scgteljes orommcl.
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Mcltosagos es FotiszteletU Pi.ispok ur ! A nemes
es nagy-pecselyi egyes(ilt cv. ref. egyhaz presbiteriumaval
cgyhazunk neveben, szivi.ink melyebol, ha.la es szeretet
crzelmcivcl Odvozoljlik PUspok ui·at cz Onncpelyes alka
lommal. UdvozlesUnk utan elso kutclcssegemnck tartom
kifcjezni halankat, koszonctlinkct azon atyai gondosko
dasert, hogy midon egyhazunk haj6ja az anyagi terhek
miatt mar-mar sUlycdezctt, l\Jelt6sagod \'Olt az, ki sza
munkra oly segelyforrast eszkozolt ki; hogyha Isten
aldasa, lsten segitsege velUnk lesz, minden nagyobb
anyagi gondok nclkUJ haladhatunk czelunk fele. Hala\·al,
szerctcttel, koszoncttcl tartozunk l\leltosagodnak ezert a
j6sagert, czert a szivessegert, hogy itt koztOnk, hi\·ei
kozt megjclent es ill fop{tsztori ajkair61 halljuk azokat a
szavakat, a mclyck intcnck, lelkcsitcnek, buzditanak, hogy
cgyh{tzunk Ugycit mind az anyagi. mind a szellcmi tcrcn.
ezuti111 meg nagyobb crclylycl cs buzg6s[1ggal \·cgezzUk.
Mi husegi.inkrol, szcrcteti.inkrol s valli1sunk irimti ragasz
kodi1sunkr6! biztosit,iuk l\lelt6sagodat, hogy chhez mindig
ragaszkodni fogunk. Egyszcrsmind igerji.ik, hogy azokat
a hianyokat, fogyatkoz{1sokat, a melyeket meg most Pi.isrok
ur tapasztalni fog, tcljcs erovcl, szivvcl cs lelekkel igyc
kczi.ink megszi.intctni. Kcrji.ik l\leltosagodat, hogy a nagy
i.igy munkitj,i.ban, az lstcn anyaszcntcgyh:izanak cpitese
bcn, mikcnt cddig, ugy czutim is lclkesibcn, buzditson,
vczereljcn bcnni.inket; cs ha ki\·,i.natos. intsen es fe ..idjcn.
Ali1zaltal csedczi.ink l\lelt6si1godhoz, aj,indekozzon meg
bcnni.inket tov{1bbra is j6indulat,i.val es szerctctevcl. lstcn
hozta kori.inkbc. (f:ljcnzcs.)
Td11c:::os Gyu!a mbarnagi lclkesz beszedc:
Fotiszt. Pi.ispok ur ! tn pcdig a m.-barnagi ref.
cgyh{1;,: ncvcbcn vagyok szcrencscs a legnagyobb orummel,
szcrctcttcl Od\'ozolni t.[cltos,"tgodat. I.;:icsim·
c mi Ow
o·vi.ilcw
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kezeti.ink, alig-alig csak egy maroknyi; de ez nem zarJa
ki, hogy mi is nem lcnnenk a hitben erossek es szere
tetben nagyok, mint az eras gyi.ilekezetck. f:s hogy nern
voltunk h(itlenek soha, de igazi a mi szcretetUnk, vizs
g{tljon mcg, pr6baljon mcg minket is es ha ncm olyannak
talal, forditson, vezesscn a j6 utra. lsten hozta ! (Eljenzes.)
Piispok 1w vdlasza : Tisztelendo lelkesz ur !
Tisztelt gyi.ilekezet ! Va!amint mindazon szeretett testve
reink, a kik itt e· mai i.innepelyes alkalomra megjclenni
szivesek voltak, i.idvozlom Onoket es oszinten koszone
temet nyilvanitom ezert a megtisztelesert. Ktilonosen a
magam 3 gytilckezete reszerol ; mert hiszen azokat, mint
az egyhaznak kormanyz6ja magamenak mondhatom, azon
szeretetnel fogva, a melylyel hozzajuk atyai szivvel ragasz
kodom, - ktilonosen nagyra becstilom.
A mi magyar ref. egyhazunkra a z isteni gond
viseles nagyon sok draga kincset bizott; crre bizta a
magyar nyelv es nemzetiseg orzeset, a tiszta ev. tanoknak
fentartasat es terjeszteset, erre bizta a nemzeti szabadsag
nak vedelmet es orzeset, a mely szabadsag nemcsak a
mi kincsilnk, az kozos kincse az emberisegnek, mindcn
vallasfelekezetnek. Jgyekszi.ink mi ezt megvedeni, mindcn
egy-egy gytilekezettink a vedelmi rendszernek cgy-cgy
erode. Lehetnek azok kiscbbek, lehetnek azok nagyobbak,
de a mi egyhazi eletUnkre egyirant jclentekcnyek cs
fontosak.
Maguk a vedmuvek keveset ernck akkor. ha
nincsen bator, lelkes csapat, a mely kesz fcl�\ldozni
nyugalmat, munkacrejet, szellemi kepzettsegct azcrt, hogy
a tiszta evangyeliom minel inkabb terjesztessck.
Jstennek hala, ugy ismerem mindezeket a gy(ilc
kezeteket, hogy ezek oly erodok, hogy e7,cknek lcgeny
segc, katonai, lclki ertelemben teljesitik kotclesscgiikct
szellemi es anyagi tcljesseg szerint.
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zeteket, vedelmezze, vezerelje, az o atyai kegyelmevel,
hogy ezek soka lehessenek meg ezen a helyen, ezen a
videken az evangyeliomi hitnek, tcstveri szeretetnek, mint
a magyar hazaszeretetnek kepviseloi.
De ki kell fejeznem koszonetemet azert a szi\·es
meglepetesert, a melyben engem az ifju holgyek resze
sitettek akkor, mikor e csokrot atadtak. E csokor jelkepezi
azt a szelletni szepseget, a mely az o kebeli.ikben lakik.
Adja Isten, hogy mindnyajan legyenek boldogok; teljesi.il
jenek legszebb almaik es kivansagaik. Legyenek derek
leanyok, kesobb derek magyar asszonyok, anyak, kik
igaz honfiakat es honleanyokat neYeljenek a hazanak.
Eljenek !

Piispok ur beszede a templombau:

Atyank, lsteni.ink ! Teged keresnek a mi indulataink,
Te hozzad kivankoznak emelkedni a mi erzelmeink; mert
ha te vilagositod meg, akkor leheti.ink boldogok, akkor
tolthetji.ik be rendeltetesi.inket. .-\dd neki.ink a Te szent
lelkcdnek vilagossagat es a Te menyei kegyelmedet. Amen.
Kegyelem nektek es bekesseg Istentol a mi .-\tyank
tol es az Ur Jezus Krisztust61. Ezen szarnkkal Ud\·ozollek
benneteket, atyafias erzelemmel itt osszegyi.ilekezett hi\·ei
a mi ref. egyhazunknak es egyszersmind szeretett vende
geink, kik ez Isten hazaban a teszt\·eri szeretet megbizo
nyit{tsara megjelentetek. Kegyelmet es beket kininok Isten
tol czcn ket gyillckczetnek, a mely a mult idoben annyi
sok hitborgattat{tson ment kcrcsztUI. De hitet mindig meg
tartotta, sot a tiunod,isokat, az ellcne toro Yiharokat di
csoscgcscn lcgyozte. Ebbcn a nepbcn, mely e kozsegben
tclepi.ilt, mcg volt a magyar szi\·�ss{tg. 2\likor I{ttta azt,
hogy ncm a torn�ny neveben, es a ti:>n-eny erejcvel,
meg ha a7. a ton-cny igazs{tgtalan lett \"olna is, tornck
dt, h,'mem eroszakkal, ellent ,'tllt, . a maga crejcre hi\·at:-
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ben, hogy a nagy- es nemespecselyi ref. egyhaz hivei
akkor, mikor itt nagy sereggel tortek be, hogy templo
mukat elfoglaljak, sot mitr a paplakot el is vettek a lel
kesztol, mint legdragi1bb kincset 1 bibliajat keritettek kezre:
oda allottak az egyhazi epi.iletek es lelkesz vedelmere,
ugy hogy azon a helyen, a lelkeszlakot, leveleket es
bibliat visszaadtak. �emcsak hogy magukra nezve tudtak
megvedelmezni itt a szabad vallasgyakorlatot, a legnehe
zcbb idoben ezen egyhaznak hivci; hanem szivesen fogad
titk a videkrol, az arva eklezsiab6I ide jovo hittestestvere
ket is, kik itt dicsertek Istent ebben az idoben, midon
Magyarorszag sok helyen el volt tiltva az, hogy az lstent
lelekben es igazsagban tiszteljek. Kesobb is e gyi.ilekezet
megmutatta mindig a maga hitbuzg6sagat, vallasossitgat,
egyhazhoz val6 ragaszkodasat. Hiszen ha en nem sz61nek
is, beszelne maga e diszes templom, a mely itt - cse
kelyebb mervi.i gyillekezethez kepest - mutatja azt az
erzest, a melylyel birtak Isten szentsege es a vallas irant
azok, a kik ezt epitettek; mutatjak az egyhazi epi.iletek;
de azonkivill a gyi.ilekezetnek tortenete is mutatja. Mert
a mi dunantuli keri.ileti.inkben nem volt oly nevezetes
mozgalom, es kozerdek, a minek elomozditasara a nemes
es nagypecseyi egyhaz meg ne hozta volna a maga tamoga
tasat. Most tehat, midon az Jsten cngem . idevezerclt,
midon meg,ielentem itt; mert kivantalak titeket latni, a
mi egyhazunk szeretctt hiveit, ha valami lelki ajandekot
kozolhctnek veletek, micsoda intest, figyelmeztetest adjak
nektek? Kedvcs Atyamfiai ! Nalatok intesre, figyclmczte
tesrc nincscn szi.ikseg, csakis a buzdititsra, a mcly alapul
a multon, a multnak tortencten. Legy lliv 1uindlwldlig s
nelud adom az ilet koroudjdt ! )gen a huscgre kerlck,
buzditalak bennetcket; a h(isegre cgyh{1ztok idmt. A ref.
egyhaz tagjainak clso es fo kotclesscgc az cgyhitz idmti
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huseg. Tudni kell azt minden magyar ref. egyhaztagnak,
hogy micsoda nagy, rontos erdekek azok, a melyeket a
rcfonnaczi6 ezen mi edes hazankban apolt es apol ma is.
Hogy abban az idoben, midon e hazara az ellenseg ket
oldalon tort, nyugotr61 es delrol; a 16. szazadban, a 111i
kor nemzetisegtink forgutt koczkan, sot fajunknak a lete,
ha az Istcn ncm adja a ncmzetbe azt az erkolcsi ercit,
a mely a tiszta cvangyeliomi tanokban fogamzott meg,
ma mar a nemzet ki volna torolve a nemzetek sorabol.
De a tiszta evangyeliomi tan minden cgyes embert kepesse
tett, sot kotelezett arra, hogy a maga meggy6z6dese, a
maga jogai mcllett, meg ha egyedi.il marad is, megalljon,
meg a felsobb hatalom, a nagy tekintely elleneben is.
i\lasreszrol a r6m. kath. egyhaz a maga nagy hatalmaval,
a protestans egyhazban tal{llt ellenallast; mert ez soha
odaviheto nem volt, hogy akar a lelkiismereti szabads,ig
nagy Ligyet, akar a haza fliggetlensegenek, alkotmany{mak
tigyet elejtse.
Imc kedves Atyamfiai ! :\lar a multban, mikor
a rcformi1czi6 keletkezctt, ily nagy s;-:erepe volt a
mi ref. egyhi1zunkban a nemzet megtartasaban. Es ked
vcs Aty{unfiai ! e fontos feladat nem csokkent, azota nem
lett semmive; mert csak gondoljatok meg, hogy ill, nem
mondom a kuzdelem, de a verseny teren, ellentinkbe all
folytonosan cgy oly nagy hatalom, a melynek szi,·e, koz
pontja nem c hazi1ban van; hanem idcgen foldi.)n . .-\ melY
ncm nemzeti, hancm nemzctkozi . .-\ mcllctt a hatalom
mellctt hogyne volna szukscg c hazi1ban arra az cgy
hi1zra, a mcly szivvcl, lclckkcl magyar, nemzeti es a maga
letalapjat ne111 talitlja schol czcn cdcs haz,in ki\'i.il. Legy
tchat hu mindhal,tlig s nckcd adorn az elctnck koron,ijat !
Legy hu C7.Cll cgyhi1z mcllctl, a mcly a klkiismcreti
szabadsi1gnak az c,·. tanoknak 0s a haza szabads,iganak,
alkot1111iny1inak cgyik biztositeka.

-160De legyetek hivek kedves Atyamfiai a csaladi
eletben. A csalad az egesz tarsadalomnak alapja. Egesz
seges verkeringes az egesz tarsadalomban csak ugy lehet,
ha a csalad szelleme tiszta ; ha ott a csaladfok, illetoleg
a szi.ilok a legoszintebb szeretettel, ragaszkodassal, tiszte
lettel viseltetnek egymas irant, ha tiszteletben tartjak
mindenek felett a hazassagi kotelmeket; ha a szi.ilek
eletfeladatukka teszik, hogy gyermekeiket szellemi kepzes
ben reszesitsek, azokat erkolcsileg, jellemileg kifejtsek es
magasra emeljek, gyermekeik j61eteert minden aldozatra
keszek legyenek. Viszont, hogy a gyermekek szi.ileik ira11t
tisztelettel engedelmesseggel viseltessenek, hogy betoltsek
a parancsolatot: Tiszteljed a te atyadat es anyadat, hogy
hosszu ideig elj a foldon, melyet a te Urad Istened ad
te neked. Higyjetek el kedves Atyamfiai ! a tarsadalomban
a j6 rendnek, onzetlensegnek, meltanyossagnak, ig::izsag
nak alapjai mind a csaladban mind az erkolcsos csaladi
eletben, a csaladi elet szeretetteljes melegsegeben vet
tetnek meg.
Azert mindnyajan kovessetek azt a huseget, a
melyre a mi oseink neki.ink peidat adtak, kik mind ere
nyesek, tisztak voltak a csaladi szentelyben. Kizartak
onnan minden idegen erzelmet. Az 6 hazuk, az 6 varuk
volt, a melyben uralkodtak vallassal, hittel es tiszta
jellemmel.
De legyetek hivek edes hazatokhoz is, mely neki.ink
szabadsagot, haladast, lelvilagosodast biztosit, a mely
eltet es hantjaval eltakar. Ezt neki.ink magyar reformalt
egyhaztagoknak nem is kell mondani. Inkabb azt kell
mondani, hogy a haza iranti huseg miben hat{troz6dik
es nyilatkozik. Mert kedves Atyamfiai ! ezt szi.ikseges es
czelszerU j61 megerteni. Sokan azt gondoljak, hogy a
haza iranti huseg nem all egyebbol, mint eletc.ink cs
verUnknek a haza irant mindenkor kesz felaldozas{tb6I.
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l)cdig kcdves Atyamfiai, nem ugy van. l�Ietet a hazaert
csak egyszcr, vagyont igaz hogy aldozunk ti:ibbszor. Ha
elcti.inket a hazaert aldozzuk, az nem bizonyos, hogy
mindig a haza javara, elonyere szolgal-e. Az igaz haza
szeretct nyilatkozik abban, hogy huscggel e!Unk es
munkalkodunk, {tldozunk folytonosan a hazaert. Barki,
tartozzek bannely vallasfelekezethez ha abban a feladat
ban, a mi neki a haza munkateren osztalyreszUI jutott,
Ielkiismeretcscn munkalkodik, a haza jad.ra dolgozik;
legyen ez bitrki, az a hazanak szolg{tl. Elji.ink tehat es
munkalkodjunk a hazaert. A haza azonban csak elvont
fogalom, egy darab fold magitban; hazava azt a nepes
seg teszi, a mely azon el, a mely azon, kozos tortenet,
kozos czelok, kozos lelkesedes altal ossze ,·an kotve. Tehat nagyon fontos, tal{m legfontosabb kotelesseg, hogy
csaladunkban nevelji.ink derek es hasznos fiakat a haza
nak. Azok szolgaljak a hazat, kik derek es j6 fiakat
nevelnek. Intesem ez. A pecselyi nemes es fenyes gyi.ile
kezet, fenyes j61ete, ertelmisege, magyar jelleme a.Ital es
mind az altal a tulajdonok altal, a melyek a magyar
jellemehez hozza tartoznak. Egyik fo,·onasa az oszinte
vendegszeretet. De kcdves Atyamfiai ! E fenyes gyi.ilekezet,
gondoljatok meg, hogy 177-1-ben tobb lelket sz,imhilt.
mint a mennyit sz{unIAI ma. Gondoljatok meg. hogy ezen
gyUlckezct lelcksz{una e\Tol-enc csokken, a helyett bogy
emelkednck. Hat ncm valami atok ez az lstentol? :\Iert
ha cz igy lcsz, lassu kihal{tssal lesz e ncmes faj k.'trhoz
tatva. :\lire nezvc nemcsak azt ki,·(mom: Gyi.imolcsozzc
tek, sokasodjatok, toltsetek be e foldet; de azt, hogy meg
mas foldct is foglaljatok cl cs hogy ez a ncmes faj tc
nyeszszek. lme lassu sorvad{ts_. a szi'.1 eszi mcg azt a fat,
a mcly lrntalmas {tgakat ncvelt eddig. ?\agy bi.intctese,
nagy {ttka cz Istennek. 1::s hi�yjetck cl, hogy az Isten
csak a b(int hi.intcti. Ennek alapj:tnak valami btinnck kell
11
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lstennek torvenyebe, de bi.in az eszkoz, bun a fajfenn
tartasat61 va16 felelem, hogy ez bajt, nehezseget okoz,
bi.in ez, mert a hazaszeretettel ellenkezik.
Azert mindazon akadalyok, melyeket lattok, igye
kezzetek megszi.intetni. Azzal mutassatok meg hazaAsag
tokat, hogy azt a vedo kart, a melyre szi.iksege van a
haz{mak, szaporitani noveszteni igyekeztek.
De ezentul a hazaszeretetre tartozik, hogy a nemzeti
m{1veltseget mine! inkitbb terjesszi.ik. Tehat hogy az ifju
sagnak helyes, okos neveleserol kelloen gondoskodjunk.
Meg vagyok gyozodve, hogy ti kcllo gondot fordittok
erre, meg vagyok gyozodve, hogy nagy hianyokat nem
fogok talalni, de megis felemlitem, mert epen ezen gyu
lekezet az, a melynek muveltsege a regi idoben mindig
magas fokon allott. E tekintetben a veszpremi egyhaz
megyeben a nemes- es nagypecseli gyUlekezet egyik leg
kival6bb egyhiiz es reszesi.il tiszteletben a tobbi egyhi1zak
reszerol. A mit oseitek e tercn nektek szereztek es ratok
hagyomanyul hagytak, azt nc tekozoljatok el, hanern
fokozzatok, emeljetck, gyarapitsatok. Az iskola es egyh{tz
nagy aldozatot ki,·{m. Az aldozatkeszseg kimutatitsa a mi
szereteti.inknek valami targyhoz vagy intezmenyhez val6
ragaszkodasnak. A mi egyhitzunk nem rcndelkezik nagy
vagyonnal.
Abban az idoben, mikor kivalt a kath. egyhitz
b61, ott hagyta a mit akar az itllam, kozt{1rsadalom, aki1r
a fcjcdclmek, akar cgyesek j6tckonys{1ga adott. Egy kin
cset hozott magaval: a valldsos l,ebel d/dozat!.:eszsigd. Ezt
nevezzl.ik mi a magyar ref. egyhaz kiapadhatatlan segcly
forras{mak. Ne duguljon ez be n{tlatok soha. Valahanyszor
az egyha.7-, az iskola hiv, hogy hozzatok meg az {tldozatot,
nem csak abban, a mi egyh{tzi ad6kepen kivettetik, a mil
lstentol nycrtetck es erotok fclett nem all, a kotelczetteken
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a ti oseitek, ugy lctt csak az cgyhaz viragz6va.
Mindezek alapja azonban a vallasos hit. A hit
hallasbol vagyon, a hallas pedig lsten igeje altal. Hiaba
beszelUnk nagy eszmckrol, azok konnyen elrepUlnek; de
Jstcn igejet lelkeszctek hctenkint hirdeti, azert ha igaz
hivei vagytok ez cgyhaznak, !dtogassdtok szorgalmasan
Istennek hazat, latogass,itok orommel, kedn·el, hogy erez
zetck szivetekbcn mikor belcptek: .,6rUI a mi szi\·Unk,
mikor ezt halljuk, a templomba megyi.ink stb." lgenis,
ugy mutassatok ki Isten iranti szereteteteket es felelmeteket;
mert mindcn bolcsesseg kezdete az Istennek felelme. Xe
higyjctek azt, hogy az Cr hazimak Iatogatasa, annak
igejenek hallgatasa a muvcltseggel, a szellemi kepzettseg
gel ellenkeznek. Talim a magasabb ertelmiseget azzal mu
tatja meg az. ember, hogy a templomot kerUli? Xem,
mind czelra, mind munkitssagra, mind eredmenyre nez\·e
a hit a tudomanynyal, a mu\·eltseg a vallitssal teljesen
osszhangzik; nemcsak ellentelben nincsenek, de egymast
kolcsonosen elosegitik .. :-\z az igaz tudomimy, mely Isten
hez vezet; mcly ncm vezet Istenhez, az az emberi esz
nek elbizakodottsaga. A legnagyobb tudos, ha vizsgalja
az eg csillagait, rngy a tenger es banyak melyseget,
utoljara megakad, mcglitkozik cszc egy koben, melyet
Isten mint cgy z{ut tett oda, hogy ember ne to\·,1bb, csak
eddig. Ott ezcn tul a hit vili1ga kezdodik es az az em
ber lcgycn b{mnily tudos, kinck szi\·eben hit nem el. az
a vil.'tg villtozi1sai kozt biztos sohasem lchct. Ezert kerlek
mutass(tlok ki vall(tslokat cs mti\·cltscgtcket azzal, hogy
lstcn igcjct hallgatj,'ttok i azzal, hogy a szentegyh�·tzat hol az ember szi\'e, lclke magasan cmelkcdik btenhez
fol - !(ttogatj(1tok, ebbcn taJ;.tljon lclkctck gyonyc'irUseget.
Hogy pcdig mindcz r(ttok cs szerctteitckrc bctcljcscdjek.
imitdkozzunk.

-164A CXXlI. S. 3. versenek eneklese utan kivonul
tunk a templombol, a mikor egyhaz es iskolavizsgillat
tartatott s a pOspok ur ugy az egyhazban, mint az isko
laban mindeneket ekesen es szep rendben talalt. Azutan
tisztelegtek pOspok ur elott a kozseg kepviselete Marlon
biro vezetese mellett, a tOzolto-egylet Fejes Aladar p�rancs
nok altal vezetve, kiknek pOspok ur meleg es tanuls{1gos
valaszban mondott koszonetet.
Majd a lelkeszlakon, a kedves lelkesz-csalad sze
retetremelto tarsasagaban, a vendegkoszoru altal kori.il
veve, vacsorahoz Olt\Jnk, mit a legjobb hangulatban kol
tottOnk el.

T6tvazsony, Nagyvazsony, Leanyfalu.
ivlajus 9-en reggel 9 6rakor esos idoben erkezett
pi.ispok ur T6tvazsony hataniba, hol a kozseg lakossaga
kocsikon varakozott s a nep neveben a jegyzo mondott
lelkes ,,Isten hozott "-at. Azutan szep diszkiserettel be\'O
nultunk a tagas lelkeszlak udvarara, ho! Bartlzalos Dezso
lclkesz i.idvozolte pi.ispok urat:
Fotiszteleti.i s Meltosagos Pi.ispok ur ! A midon
tudomast nyerti.ink arrol, hogy l\leltosagod mar regebben
tervezett latogat{1sat megtartja, mi is. mint a veszpremi
cgyhazmegye egyik egyh:12anak tagjai, orommel ni.rtuk
a napot, a melyen megjelenik. \"egig rezgett lelki.inkon:
kerlek titcket Atyamfiai, hogy becsi.ilitek meg azokat,
a kik jarnak ti elotettck stb. l\lelt6st"1gos Uram! Ezeknck
az igeknck hatt"1sa alatt ,illunk itt e gyi.ilckezet kicsinyc
nagyja. Az eloljt1r6k es kozrendcn le,·ok letettek a munka
es.zkozeit, hogy felcdhetctlenne tegyek e napot_. ugy ma
gukra, mint az egyhazra nez,·e. ltt ,·agyunk, hogy le
tcgyi.ik az oszinte ti�ztelet es szerctct adoj,it. Kifejezzi.ik
igaz Hzivb61 jott erzelmeinket, fogadja tchat Pi.bpok ur,
cz alkalommal tiszteleti.ink, s.zcrctcti.ink, ragaszkodasunk
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kifejezese mcllclt oszintc i.idvozlcli.inkct. lslen hozla, az
isteni gondvisclcs fot. Pi.ispok ural meg hosszu cletcn at
a dunant(1Ii egyhazkeri.iletnek, ref. egyh{1zunknak cs mindcn
igaz tiszteloinek orornere - eltcsse !
Szalwnyi ]£bs!f 11.-vazsonyi lelkesz bcszcdc (Ic{rny
falui): Eljotti..ink l\lelt6sagos es Fotisztclcti.i Pi.ispok ur,
hogy kifejezest adjunk mely tisztcleli.inknck magas sze
melye irant, hogy magunkat pClspoki vizsgalat{rnak ala
bocsassuk. Cdvozolji.ik szereteti.ink egcsz mclegevel.
Elmondjuk, nagy a mi oromi.ink es dicsckedesi.ink; mert
az, a ki igerte hogy megjelenik, itt van es pi.ispoki.inket
szinrol-szinre !{tthatjuk es tisztelhetji.ik; de meg nagyobb
volna oromi.ink, ha e szerencse otthonunkban, sajat kis
egyhazunkban er bennUnket, a ho! mi is bebizonyithattuk
volna, hogy a felekezetekkel, egymassal cgyctertesben
eli..ink, kik szinten szeretettcl varti1k volna pi.ispoki.inkct.
EljottUnk l'vlelt6sagos Urunk, hogy vizsg{Llata al{1 bocsassuk,
hogy megtetti.ik kotelessegi.inket, kik is egyeb irant azt
kivanjuk, hogy ugy az egyes, mint egyctemes egyhazunkra
nezve, pi..ispoklatogatasa legyen kihat6, boldogit6 es Md{1st
hoz6. Az Isten haza:ik, vallasunk Udvcrc, hasznarn, kcdves
oveinek oromere soka tartsa meg ! (ltljenzes.)
Egy Ids leany viragcsokrot nyujtott at.
Piispolz ur vd!asza:
Orommel gondoltam crre a jelcn pillanatra, a midon
nckem a mindenhat6 Isten alkalmat ad arra, hogy czen,
a veszpremi cgyhazmegyeben regi osi ket egyh{1zat, de
a melyek az idok folyam{m a viharok, vcszek, nchez
kori.ilmenyek kozott sok tekintetben alasz{Lllottak a virag
zasban - meglatogassam es ennek hivcit szinrol-szinrc
lathassam. Kivantam ezt azert, hogy egyreszrol vigasz
talast, batoritast nyujthassak azoknak a hiveknck, a kik
itt a mi egyhazunk szcrtartasa szerint tisztclik az Jstent.
Masreszrol talan intcst, utbaigazit{1st adjak arra nczvc,

-- ln7 az cvangyeliom igejebol_. hogy mi az a czcl, a mely fclc
futnunk kell, a mil nem szabad szcm cl61 te\·cszteni, ha
azt akarjuk, hogy a mi magyar ref. cgyhazunk es annak
cgyes gyulekezctci szilardan mcgalljanak. 1\Jert hiszcn
tudom en azt a torckvest, a mit mindcn egyhaz kifejt,
l{tlom az cgyhazi epulctekrol; meg ott is �agyvazsonyban,
tudom, hogy mily szep diszes tcmplomot epitettek; de
azert ismerem a hianyokat is, a melyck fennforognak,
melyek vegzetesek a gyulekezetekre. i\Jost atyai j6indu
lattal i.idvozlom mindnyajukat es kivanom, hogy a j6
Jstcn kegyclme adja meg a kinint sikereket. Kerem a ket
gyulekezelre a j6 Istcn ald,isat, {tlljanak fenn es viragoz
zanak. (l�ljenzes.)
Majd templomba mentunk s a XC. Zsoltar es 37.
dicseret eneklese utan puspok ur megtartotta nagyaranyu
fopasztori beszedet.
Kcgyelem ncktek es bekesscg az Istentol, a mi
Atyilllkt61 es az Ur Jezus Krisztust61 ., ezcn sza\·akkal
koszontlck es i.id,·ozollek benetekct t6t,·itzsonyi es nagy
vitzsonyi ref. cgyhiizunknak ide e szent h{tzba osszc
gyi.ilckczett hivci, czcn szavakkal i.id,·ozollek bcnnetekct
is szeretett mits vallasu, mas felekez,!thcz tartoz6 tcst
vercink, a kik tcstvcri szcretctetck kimutatasitra mcgjelcn
tclck itt az Urnak h{tzi1ban, hog:y vcllink egyi.itt Onnc
pcljclck. Kcgyclcm ncktek es bekcsscg ! Bizony. ha czen
ill hivci sziun:iban megjelent
kct e\·. ref. '-g\·Olckczctrc
.... ...
....
gondolok, annak vi::.zonyait, helyzctct, multj,it, jclenct.
jo,·e11dojcl szcmcm clc vctcm: akkor az istcni kcgyc
lcmhcz kcll fordulnom. hogy az jojjon czcknck a gyiilc
kczctcknck mindcn torckvcsi.ikbcn scgclycrc. Litom a
ki.ilsoscgckct, l,itom a tcmplomnak, az egyhaznak az
cg_\·h{t.zi epi.ilctcknek jokarban tart.isi1t. l,itom a nemrcg
idc fcl{tllilott orgon,it; mind a hivck buzg6s.igi1b6! cs
kuzadako;dtsitbol. I k ha kcrcscm azokat, va6y a.zoknak
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egyhaznak fenyei, diszei, kiva.16 vilagit6 faklyai voltak,
a kik a dunantuli keri.iletnek kozUgycire iranyad6 be
folyassal voltak: a Kazaialw.t, Oroszialwt, So11to/;)'iakat
es sok szamosakat, a kik ennek az cgyhaznak tortenctct
evszazadokba viszik vissza, es cvszazadokon kereszti.il a
tiszta felvilagosodasnak, a testveri szeretetnek, az cgyhaz
feldragoztatasanak nemcsak j6tekony partfog6i, de egy
uttal szellemi tenyezoi is voltak; azok a vilagi elokelo
segek, a kik mindig odatorekedtek, hogy e kozsegbe a
legtud6sabb, legkepzettebb papok keri.iljenek es csak azcrt,
hogy velok a hit, a bolcseszet es mas tudomanyokb61
mindig osszekottetesbe teve folyton erintkezzenek es vclok
a legszebb ossze:,ottetes talaljak fel meg a templomon
kivi.il is ebben a bolcsessegben, a melynek kezdete az
Istennek felelme.
Ho! vannak ezek ! Ho! vannak ezeknek ut6daik !
Ezek kegyeletes emlekezetben ott vannak a dunantuli
ken1let es a papai ref. foiskola diszcsarnokaban; mert ott
vannak arczkepeik, a melyekre a keso nemzedek mindig
ithitattal tekint mint peldanyaira az igaz magyar kalvini
gondolkozasnak, jellemnek. Ott nyugszanak testileg a
foldben, ezen kozseg temetojeben. Alctott Iegyen meg a
testoknek is emlekezete, csendes legycn az a nyugalom,
nc haborittassek meg az en beszedem it.Ital most, a midon
en itt az o ut6daikat kerescm. Bizony, meg ha nem a
nagyokra gondolok is, de gondolok ref. egyhitzunknak
egyszeril hiveire, azok kozill a tehetosebb, jobb m6du
akra, kik az egyhaznak itt nagy sz{unban terheit hordoz
tak, diszet emeltek, meg akkor is azt kell mondanom :
,,A dicso nep, mely tanult izzadni, izzadits kozt hosi
bert aratni, nevben el csak s tobbe nines jelcn". Ugy
hogy kedves Atyamfiai ! a gyi..ilckezethez midon szolok,
midon meggondolom, hogy ki.ilonosen ezcn a hclycn,
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magyar ref. kis gyi.ilekezetUnknek, ezen a helyen, a hol
eredetelol fogva tobb vallasfelekezet cit meglehetos bekes
scgben egyi.itt, a ho! hazanknak idegen, nem magyar
nyelvi.i polgarai telepedtek meg nagy mennyiscgben; de
de a kik magok is igaz magyar honpolgarok, magyar
szcllemi.i hazafiak akarnak Jenni; hogy itt most jelento
scge, befolyitsa, feladata van a ref. magyar gyi.ilekezetnck,
ezt mcgerteni mindenkinek konnyen lehct. Tehitt midon
en crre es egyszersmind a viszonyok, a helyzetre gon
dolok, az evangyelium amaz 1ge1 jutnak eszembe:
,, Ti vagytok a _foldnek savai, ha a s6 megizefleuiil, mivel
sozallatik meg?" Nem j6 azutan semmire, hanem hogy
kivettessek es megtapodtassek mindenektol. Igen,. ezt az
evangyeliomi s6t, ezt keresem en es akarom bennetek
latni, sot ezt akarom nektek az en beszedemben intescm
itlt�l mintegy aj{mdekul adni, hogy ez tegye izesse a ti
eltetek taplalekat, hogy ez 6vja meg azt, a mi bennetek
rothadasnak indul. Igenis, ez az crnngyeliomi s6 szi.ikseg.
hogy mcgl,issek a ti vallasos eltetckben. Ked\·es .-\tyam
fiai ! ..\1tali1ban a reformati6rol, annak terjedeserol sok
ki.ilonfele velemcnyek vannak es lehetnek,. de az ketseg
tclcn, hogy nitlunk i\Iagyaro1szagon a reformati6 azert
terjedt el oly hamar t. i. a l G. szitzad masodik f eleh�n�
azert vette azt fel az egesz nemzetnek minden retcge.
mcrt az az egyszeri.i tiszta C\". tan. a mcly ezen alar•szik:
,,Az Istcn lelck, a kik ot imadj,ik, kell hogy lelekben cs
igazsagban imitdjitk ! " nagyon osszhangzott a magyar
nep jozan, felvil,igosodott gondolkoz,is,irnl. Tovablxi. azert,
mert az ev. hit alapj{tn'i tcttc a lelkiismeret szabadsag{tt.
a mely szcrint ember, 111{1s cmbernek a lclkiismcreti dol
gaiba eroszakkal bcfoly(tst ncm gyakorolhat. Ez a lelkiis
mcrcti szabads,ig alapja lc\'cn a polg,·1ri szabads,ignak. a vele
mcnyszabadsitgnak, a magyar nep, a mcly i1wi.dta a szabad-
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h6dolt meg azon tanoknak, a melyck ezt hirdettek az
embereknek.
De ezenkivi.il a magyar nep bevette a reformaczi6t,
mert abban latta a magyar nemzctiscgnek tiunaszat. A
mi egyhazunk magyar nyelvi.i cgyhitz, egyszeri.i lclkcszc,
tanit6ja, pi.ispoke, soha mas nyelven, mint magyarul, nem
tanil, kozvetlen szivbol szivhez, esztol eszhez beszel. 1::s
abban az idoben, midon az allam meg a magyar nemzcli
nyelvre oly keves sulyt fcktetett; mikor a testvcr felekc
zetek reszint mint a melyekben sok idegen nyelvU volt,
rcszint mert altalanos vilitgnyelvet hasznal ma is hivatalos
nyelvi.il, ketsegteleni.il a magyar nemzetnek oly tamaszul,
mint a tiszta magyar ref. egyhaz, ncm szolgalhatott mas.
Kedves Atyamfiai ! Meg van-e itt nitlatok ez az
evangyeliomi s6? Ragaszkodtok-e ahhoz a tiszta felvilitgo
sodott hithez, a mely egyedUI kepes az emberi kebclt
boldogilani, minden tettetekct, gondolatotokataz evangyelium
szerint intezitck-e? Igyekeztek-e a nemzeli muvelodest
terjeszteni, mindezen szolgitlatokat meglartjittok-e? Oh ha
a s6 megizetleni.il, mi tortenik akkor, ha megrcndi.ilnc a
ti tiszta evangyeliomi hitetek, a mcly osszefi.igg mind
ezekkel a nagy fontossagu elvekkcl? ! Tehat egyrcszrol a
felvilagosodas terjesztese, a nemzeti nyclv tcrjcsztesc c
kis korben, a testvcri szeretet gyakorlasa a lclkiismcreti
szabadsag oly elismerese, hogy ha ti az evangyeliumi
ref. egyhaz tanait valljatok, ez ne szi.iljon bcnnctek lclki
kcvelyseget, mas vallasu tcstvereitekct ne tartsatok solct
seg fiainak, vagy babonaban eloknek.
Azt kivanja az eva11gyeliom, hogy a s6 mcg nc
izetleni.iljon. Hitetekhez ragaszkodjatok szivcsen, lclkesc
dcssel; mert az a tietek es a ti oseitcknck nagy kincsok
volt es ha ncm lett volna, talan ti scm lchctnctck itt
magyarok.
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magyar nyelv terjedjcn, ti vagylok az clsoszUlottek, de
nincsen elojogotok; mcrt mindnyajan cgycnlo polgarai
vagytok e hazanak, hogy azt partoljuk, ahhoz ragasz
kocljunk. De nein s1.abad 111egizetlcnUlni annak az c\·.
s6nak a ti csalddi elletekbw sem.
Mindcnnck alapjat a tiszta csaladi clct kepezi. Az
a csaladi elct, a mclyben a hazassag mar alapjaban ncm
onerclckbol, hanem tiszta igaz szcretetbol k0ttetik. A ho!
mindegyik fel kimelettel, elozekenyseggel, igaz odaadassal
viseltetik a masik irant. A ho! semmi sem tortenik egy
akaratab61, hanem mindig, minden tortenik kozos akarat
b61; lcgyen az gyennek nevelesi, \"agyoni, barmifelc ker
des, a hol cnnelfognt a gyerrnekck latnin a szUlok szc
retetct, mindegyik iranyaban egycnloen tisztclcttel, ragasz
kodassal, cngedclmesseggel viseltetnek. ts a mely csaladi
cletbcn a szi.ilok erzik azt, hogy lsten adomim�·ai a
gycrmekck, hogy az igaz ember azzal jutalmaztatik meg,
azon betelik a szent enek aldasa: l\feglatod gyermekidet,
le asztalod kori.il, renddel, mint olaj,·csszot_. kikben szi
ved ori.il. Oh kedves Atyamfiai ! Meg ,·an-e nalatok, meg
van-e koztetck, a ti csaladi eltetekben ez az evangyeliomi
s6? �cm izetlcnUlt-e rneg?
:\em tudok errol sokat mondani. Ti magatok jol�
ban tudjatok. De jelensegek, azok nagyon szomoruan
ti'trulnak elem az iritsokbol. Gondoljatok meg ked,·es
.:\tyiunflai ! hogy cnnck a ll1tvd::sv11yi cgyh,iznak 177-1-bcn
tch."tt ezelott 129 e,·,·cl 510 Yolt hi,·einek sz;'una. l 8'.2tl-ban
l>50-re cmrlkedett, es az6ta fajdalom kimondani is, oly
i'tlok nehezcdctt c gylilckczctre, ho�y folyton apad es apad
es jclcnlcg 2.�)0; alig I Ill resze a kozseg lakoinak, pcdig
clobb \"alamikor tobbscgben \"olt itt.
!me kcdvcs :\tyiuntiai ! cz rettcnto ,itok. a mcly
czt a Ids szigctct nyomja, a n.cly szil<ird \"Oil clobb 1 mint
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az aradat mossa es 111ossa; pedig minel kisebb lesz,
annal jobban elborittatik az ellenkezo aradat a.Ital.
Nern az az en szivem fajdalma, hogy mas fele
kczct is szaporodik, en annak is ori.ilok; mert oly nagy
szi.ikseg van a magyarra, hogy meg az apagyilkosnak is
mcg kellene bocsatani - Szechenyikent --- hogy nc
fogyjon a nemzet ; de hogy epen a legmagyarabb nep,
az az osi nep, a mely e foldet megszallta, a melynek ez
tulajdonul adatott, hogy ez fogy, ez az en szivem fajdalma.
De meg kell latszani annak az evangyeliomi s6nak
es nem szabad megromlani annak, a ti gazdasdgi iltetek
ben is. ltt is ti tudjatok azt, hogy mi okb61, de en elibem
csak az irasokban nagyon szomoru kep tarul.
Csodalatos egy kerdes, felteszern magamnak, hogy
cbben a kozsegben a fold, a mibol eH.ink, csaladjainkal
fentartjuk, a reformatus embernek nem er annyil, mint
mas vallasfelekezeti.i testvereinknek, nem becsi.ili annyira,
mint becsilli az, a• ki csak most jut hozza eloszor. Nem
gondol csaladjara, jovojere; pedig az, a ki haza neperol
gondot nem visel, az a hitet megtagadta es a hitetlcnnel
alabbval6. Hiszen a magyar nepnek az a jellege, hogy
ugy hivtak, hogy: foldehes; a1-ert vandorol ki, hogy nincsen
elegendo foldje es nektek adott lsten es ncm ragaszkodtok
ahoz, hogyha kieresztitek kezeitekbol. Kedves Atyamfiai !
A ki a foldet szereti, az szcreti a hazat is. Megemlilem,
hogy jelenleg 7 5 ref. csalad van ilt es abb61 13-14-nck
nincsen ut6dja, ugy hogy ha meghalnak a szi.ilok, ncm
marad utanok senki, ki nevoket viselnc es ez egyhaznal
helyokbe alljon. Es ha erre gondolok, ha oly konnyen
kieresztilek a vagyonl, ti cseledek, napszamosok lesztek
azon a foldon, a mely elobb a tietek volt. Nem fajhat-c
szivem, hogy ncm mondhatom: Ti vagytok c foldnck
savai stb. S mit tcsz az, hogy kivcltctlck, mcglapostatlok?
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felekezetek elott; mert azt mondjak, hogy ime ily eletre
keptelen az os eredeti magyar faj. CJh kedvcs Atyamfiai !
Ne izetlenedjek meg amaz evangyeliomi s6 ti kuztetek,
hanem igenis, elkezdve ott, hogy gyermekeiteket nevei
jetek lsten felelmeben, de egyuttal oly ismeretekben, hogy
az eletben rnegallhassanak. Legyetek munkasok, faradha
tatlanok a munkaban. Legyetek takarekosak; mert nem
a munkaban gyoznek le masok titeket, nem, hanem a
takarekossagban; miutan nalunk meg a szegeny is ereje
fclett igyekszik az eletm6dban, ruhaban koltekezni; s
a mit megkeres nagy faradalommal, azt nem epen nelki.i
Wzhetetlen dologra konnyen kiadja. Magatok is tudjatok
ezt. Lehet e rossz szokasnak is kovetkezmenye a szeszes
italok mertekletlen hasznalata. Megmondatott, hogy a dor
bezol6 szegenynye leszen. Ne nezd a bort stb. gyalazatot
hoz fcjedre, elveszi vagyonodat.
Szoktassatok gyermekeiteket munkara, takarekos
sagra. Azon kivi.il ne legyenek ti koztetck semmifele
hasonlasok, mert ha egymassal egyetertetek, baratsagba.
bekessegbe vagytok, egymast atyafisagosan segititek, tanacs
csal, munkaval, azzal, a mivel az ember tartozik egymas
nak; akkor a nemzetnek pusztulasa nem ko,·etkezik be,
mig a viszaly pusztulast es nyomort szi.il.
A j6 Isten segitsen meg titeket, hogy evangyeliomi
hiteteket es a mi annak koYetkezmenye az evangyeliom
szerinti erkolcsi clctet ujra e gyi.ilckezetben es gyi.ileke
zctekben fcllenditsetek, atyafiui szcretetben lehessetek egy
mas irant; ne avatkozzatok oly dolgokba melyen, a melyek
csak veszedelmet szi.ilnek. egyenetlenscget ideznek elo
testver-testver, gyermek es apa ki.'izt. Hanem egy akarattal
legyetek es az Urnak szolgaljatok. Hogy az Istcn erre
kcgyelmet cs crot adjon nektek. jertek i1rnidkozzunk.
I 79. dies. I 0. v.
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kath. iskolaszek es a kozseg, a plebanos ur \'ezetese
mellett, mit a fopasztor szivelyesen vi5zonzott.
Templom utan szigoru vizsgalatot tartott' a ket
egyhazban, s megadta fopasztori utasitasait. l\ifegvizsg{tlta
az iskolat is s a lelkesznek, tanit6nak s presbiteriumnak
szeretettel lelklikre kototte, ezen hajdan nagy tekintelyi.i
eklezsianak huseges vezeteset, gondozas{tt. Vegi.il mind
nyajukat Isten kegyelmebe ajanlva, a nep eljenzese s Udv
lo\'esek kozott Vamosra tavozott.

Vamos.
A vamosi hatarban a kozsegi kepviselotesti.ilet elen
a jegyzo Udvozolte pUspok urat s ezutan a kozsegbc
vonulva, a lelkeszlak elott, a lelkesedessel i.inneplo nagy·
kozonseg altal korUlveve, Szdz Kd!mdu lelkesz mondott
i.idvozlo bcszedet.
Fotiszteleti.i es meltosagos Pi.ispok Cr! Eletemben
egyik lcgkedvesebb pillanat ez, melyben gyi.ilekezetUnk
minden tagja neveben szivbol i.idvozolhetem l\leltosago
dat. A benso megindulasnak es forro ha.Janak erzelmetol
athatva all itt gyi.ilekczetUnk. Tiszteleti.ink, szereteti.ink,
hodolatunk, ragaszkodi1sunk oly oszinte es igaz.. a mily
parntlan pi.ispok ur lclki gondoz(1sa es ebersege, melylyel
az egyhazak egyetcmct minden idoben es kori.ilmenyek
kozott kori.ilvcszi. Szavakat en az oromnek kifejezesere
nem tal{1Jok, mclyet gyi.ilekezeti.ink minden tagja erez a
felett, hogy szinrol-szinre J.ithatjuk. lsten hozta l\Ieltosa
godat. Aj,indekozzon meg benni.inket lelkiajandekkal, hogy
lcgycn ma a mi lclki.inknck t,irl(lleka egy kanai menyegzo,
a mclybol a lelkioromn\!k, bekenek, tud.isnak edes erze-

-176-

setol athatva terjen meg ki-ki hajlekaba. Isten hozta.
Isten eltesse pi.ispok urat !
Egy Ids leany a Pi.ispok urnak viragcsokrot
nyujtott at.
Piispok u r ·vdlasza :
T. Lelkesz ur ! T. gyi.ilekezet ! Kedves Vendegck !
Fogadjak oszinte koszonetemet es i.idvozletemet. A leg
nagyobb orom hatja at szivemet, nemcsak azert, hogy
ezen osi egyhaz hiveit ma ez alkalommal szinrol-szinre
lathatom ; hanem azert is, hogy az osok hitbuzgalmanak
oly sok szep tanujelet tapasztalom itt, a melyek lehetet
len, hogy elismerest ne keltsenek atyai szivemben. Az
Iste11t kerem, hogy e gyillekezet buzg6sagat, igyekezetet
vegye a szentlelek partfog{tsa ala; hogy az a buzg6sag
teremjen meg sok hasznos, aldasos gyi.imolcsoket, egy
hazara, novendekeire, hiveire, hogy viragozzek az Isten
es felebarati szeretet. Adja a.Ida.sat Isten a vamosi ref.
egyhazra.
Azutan a szeretetremelt6 papne szilletett Soros
Lenke urno ildvozolte es fogadta pilspok urat es kisere
tet s az asztalhoz illtette az egesz tarsasagot, melyen mar
a kivanatos eledelek hivogat6lag intettek felenk.
A val6di magyaros ebed elkoltese utan a temp
lomba mentilnk, hol pilspok ur a buzg6 es nagyszamu
hivekhez, a multat es jelent osszehasonlit6, lelkesito,
ertelemfejto es batorit6 fopasztori beszedet mondott.
Kegyelem nektek es bekcsseg a mi Atyankt61 es
es az Ur Jezus Krisztust6I. Ezcn szavakkal i.idvozollck
benneteket vdmosi ref. egyhazunknak tagjai, eloljar6i,
hivei es mindnyajatokat, kik ha mas felekezethcz tartoztok
is, itt megjelentetek ezen testveri ilnnepely alkalm{tVal e
szentegyhazban. Odvozollek benneteket, mint ezen osi
egyhaznak tagjait, a mely egyh{1z megalakult mar a refor
maczi6 kezdo idejeben, akkor, mikor az clso reformatorok
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a tiszta evangyeliomi tudomanyt. 1\lcgalakult, mert a ti
apaitoknak szivet ezen evangyeliomi tanhoz vonzotta
egyreszrol a magyar nemzethez val6 szeretet, hogy edes
magyar nyelvunkon hallgathassitk Isten igejet, magyarok
nak nevelhessck gyermekeiket; ezen tanhoz Yonzotta a
szabadsaghoz val6 szeretet es azert \'al6 rajongas; mert
az ev. tan hirdette a lelkiismereti szabadsagot, a mely
alapja minden mas szabadsagnak. De nem csak annak,
de alapja az igaz testveri szeretctnek. 1\lert ha · nem
vagyunk kepesek elturni egymasnak kulonbozo hitbeli
velemenyeit es meggyozodeset, akkor · a legnagyobb ero
szakot gyakoroljuk, akkor uralkodni akarunk masoknak
nemcsak tettein, de meg gondolkozasim is. Cgyanazert
ezP.n gyulekezetben megalakult a 1 G. szazadban a ref.
egyhaz, es lsten segitsege\·el fentartotta magat a mai
napig, nem haborgattatva, i.ildoztct\·e senkitol. Sot inkabb
kcdves Atyamfiai ! ez lehet dicsekedestek, hogy sok a
kornyeken haborgatott es uldoztetett egyhaznak, - melyek
arvakka lettek, mert ezekben a tiszta e\·. tannak hirdetese
eltiltatott, a nyilv,inos istenitisztelettol elzarattak, lelkeszek,
tanit6k eluzettek - e gyi.ilekezet adott hitbeli \"igasztalast.
A hosszu idokon {it arva vcs::premi egyh,iz hiYei is itt
kerestek hitbeli vigasztal{tst ti koztetek; ide jottek, hogy
lelekben vigasztalast, megnyugvast talaljanak. Eros \"Olt
hilt itt a ref. egyhaz alland6an es mindig. Es meg1s a
mits felekezet iranti szeretctnek talitn sehol sem \"Olt oly
peldaja, mint epen ebben a gyi.ilekezetben.
Ti tal{m mar nem emlekezhcttek ra, hogy 17 'i 5-ben
a kidtlyi parancsolat alapjan allapittatott meg e kozsegben
az, hogy a kozscg eloljaros[tga \"egyesen reformatusok es
katholikusok kozi.il alkottassck. Kezdetben a kir.ilyi hat,i
rozat ugy szolott, hogy cgyenl6 ar[111yban. Bel[ttta azon
ban. a kisebb fel azt, hogy cgycnlo ar[tm·ban nem kep12
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viselheti magat es kijelentette, hogy miutan n{tluk annyi
birtokos ember, hogy kepviselo lehetne, nincsen; csak :J
taggal kivan reszt venni a kozseg eloljar6sagaban.
Hogy ily ki.izdclem, egyetertes, osszhangzat volt
e gyi.ilekezetben, talan annak lehet tulajdonitani, hogy
epen ennek az egyhaznak Jett lelkeszeve az a nagy tudo
manyu ember, a ki egesz :Magyarorszagon a felekezeti
egyetertest a legnagyobb mertekben hirdette es valositotta.
A ki nem csak azt hirdettc, hogy a ket protestans felc
kezet egygye lehet a szcretet altal, hanem azt is. hogy
a r6m. kath. egyhazzal a hazafisag tekinteteben egygye
lehetne; s e nezete szinte gyanusitasba juttatta. Nem is
szUkseges e nagy embernek nevet emliteni, Papp Istvan
szemelyeben, a kit ennek a kozsegnek nagy dicsosegere
vdmosi Papp lstvd,mak neveztek el az egyh{tz es a ma
gyar irodalom torteneteben. Ime kcdves Atyamfiai ! ilyen
volt ennek az egyhaznak multja, telve dicsoseggel, telve
felekezeti egyetertessel, egymas iranti tisztelettel. Azonban
fajdalom, erre a gylilekezetre is nagyon szomoru napok
kovetkeztek.
Nem az i.ildoztetes miatt, nem vallasok aka
dalyoztatasa miatt, hanem egyreszrol a nagy elcmi csap{ts
miatt, az 18-! 1-iki nagy ti.izvesz ez, a melynek nyomait
ma is l{ttjuk meg, mert a gyi.ilekezet nem jutott annyi
erore, hogy ezt elenyesztethette volna. Ez az cgyhaz is
csaknem rncgscmmisi.ilt. l'vfert a hol a hivek szegenyek,
ott szegeny az egyhaz is.
De ezt nyomon kovette egy masik csap{ts. Az
1848. evi esemenyek egy nagy atalakul{tst hoztak letre
ennek a nemzetnek eleteben, a mely Malakulas1 epen a
leghatranyosabb volt erre az osztalyra, a mely osztalyb61
allottak ennek a gyUlekezetnck tagjai, a koznemesi osz
talvra. Mert hiszen minden elojogait elvesztette, megszi.int
tehermentessegc, de nem kapott semmi ellenerteket a
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rendje kapott.
Ezen nagy atalakulas folytan a nemzeti, tarsadalmi
eletnek egeszen mas torvenyei lettek, mint a melyek \'Oitak
elobb es en sajnalattal lattam fiatalabb eveimben, hogy
mindazon kozsegek kozt, a melyeket e csapas ert, epen
V{unos kozseg lakosai, egyhaztagjai tudtak legkevesbe
alkalmazkodni az ujonnan alakult viszonyokhoz. Oh kedves
Atyamfiai ! hany embert, hany csaladot soport el akkor az
alkalmazkodni nem tudas ti kozottetek. Hanyan lettek
szegenyekke, foldon fut6kk{1; mert mind a multban
remenykedtek, de a mult csak nem jott vissza. :i\leg \·olt
nagyobb hiba.
Az a nagy remenyseg, a mely a felre,·ezetesnek
oly konnyen ad hitelt, sehol sem tal{1lt ugy talajra, mint
Va.mason. Ez az a mi ennek a kozsegnek, egyhaznak
j61etet megrazta ; mert az az ember, a ki a maga dolgai
val nines rendbe, az a koz dolgaival sem tud foglalkozni.
Kozonyos Jett az egyhaz eloljar6saga. :'.\em karhoztatom
oket, hiszen ok nem okoz6i voltak a bajnak. Es most,
midon oszi.ilo fejjel ideterek hozzatok, kedve.;; Atyamfiai !
megvallom es orommcl vallom meg, hogy nagyon ked
vezo ki.ilonbseget, megorvendezteto valtozast latok nalatok.
Hiszen mindent nem tettetek az 6ta, de megis hi.tom,
hogy sokat tettetek. .i'vlit sz6Ijak tehat, mit mondjak nektek
midon szinrol-szinre latlak titeket, az en vereimet, roko
naimat fclekezet ki.ilonbseg nelki.il? Azt mondom: A me
lyek luitatok mq.:ett l'a1111ak, a::okal t:Ui:lcd1-•d11, ig) ·eke::::t:td
azokra, a 111d)'ek chittch'k va11m1k, Jitlt•du a c::el fdi.
lgenis, vetkezzetek le minden olyan abrandokat.
a melyek bennetcket azzal kecsegtetnenek, hogy a regi
idok m6dja szcrint meg lehet elni, a regi id6k modja
szerint fcl lehet vini.gozni, cgyh{tzi tekintetbcn feledjetek
el a kozunyossegct.
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csak egy epi..iletet, ha az mitr roskadozik, azt ideig-6raig
t{unasztekokkal fenn lehet tartani, de az sohasem Ml 111{1r
erosen. Annak az alapj{1ra kell szilardan cpiteni. Ez az
alap a hithGseg, az {tldozatkeszseg, a kozonyossegnek
levetkozese. Ezt pcdig el lehet sajatitani azzal, ha gycr
mekeiteket abban neveltetitek. Az Istent feljed, az o paran
csolatait megtartsad ! Tehitt ha mar ott kezditek megvetni
az alapot. Mindenki, a gyermekek pedig mindenkor jelen
jenek meg rtz Isten hazaban, hallgassak Jsten igejet, a
mi Istennek hatalma minden hivek i.idvossegere. Azonkivi.il
szi.ikseges, hogy elfelejtsetek azokat, a midon mindenki
az egyhazi terheket magara nezve a legutolsonak tartotta;
elobb val6 volt minden, hogy ereje felett ruhazkodjek,
hogy tal{111 mertekletlen dorbezoljon, mulatsagokat rendez
zen; igyekezzetek az aldozatkeszseget egyhazatoknak min
den egyes tagjaban kifejteni. EzenkivLil kedves Atyamfiai
szi..iseges, hogy elfelejtkezzetek a gazdaszati tercn is azok
r61 a dolgokr61, a melyeket regebben tettetek, a midi.in
azt tartottatok, hogy csakis a fold az, a mi adhat vala
mit, a magunk szorgalmab61 nem sokat kell ahoz te1ini.
?\em ugy Atyamfiai ! �ezzetek a czelt, a mi elottetek van;
ha ezt nezitek, akkor igenis johet kedvezo vagy kedve
zotlenebb ido; de az igaz szorgalomnak es igaz igyeke
zetnek, ha az okossaggal van parosulva, annak meg van
.a maga eredmenye. Azt a kozonyosseget, a mit az egy
haz vagyoni i.igyeinek kezeleseben tal{m clobb tanusilot
tak, vetk6z,,etek le es torckedjctek arra, hogy cgyhitzatok
vagyoni i.igycit rendezzetek.
Ennek az egyhaznak mai nap mintegy 11 ezer
korona adossaga van. Magatokra -v {tllalt:itok, 6 ezer koro
.nat ki is vetettetek. Ez a c7-eJ. a mire torekcdtctck, hogy
az · egyl1azatok vallairol a tcrhct lecmeljelck. Kcdvcs
·Atyamfiai ! A mil Istcnnck adsz, adjad azt orommel es
•. l
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clfelcdven, torckedjetck az e16ttetck levokre, hogy senki
ne vonogassa magat abban, a mire magat elhatarozta;
mert mindenki lclkiismcretesen, szivbeli buzgosaggal,
egyhitz iranti aldozatkeszsegbol tegye meg kotelesseget.
Kcdves Atyamfiai ! Ti meg arra is lathattok peldat,
hogy oly ernberek is hoznak aldozatot a ti neveles-Ogye
tek, egyhazatok es templomotokert, a kik ne111 felekeze
ti.inkhoz tartoznak. Ha tehat azok ezt teljesitik szeretet
bol, miert ne tennetek ti meg azt, a mit nerncsak szcre
tethol, de kotelessegbol is teljesiteni kell.
Kedves Atyamfiai ! Igyekezzetek. ezeket az el\•eket,
ezeket a j6 szandekokat val6sitani. Erosodjetek meg azzal,
hogy lsten hazat latogatjatok, Isten igejet hallgatjatok,
a gyermekek nevelesere kello gondot fordittatok, a gazda
sagi elet teren magatokat lchctoleg tokeletf.sititek, a mai
kor szellemehez, igenyeihez, erdekcihez mindenekben alkal
mazkodtok; hogy j6 rend legyen cselekedeteitekben. Vagyoni tekintctbcn a munkass{1ggal az igazi takarekossagot
cgycsititek; mcrt hiszcn a ,·agyoni j61et alapjcit nemcsak
a 111unldtss{1g teszi -- es tal,111 c tekintciben nemcsak e
kozsegben, de sok hclycn Jrttom, hogy a mag}·ar . ember
bitrkivel kiallja a ,·ersenyt - es megis tekintsctek itt egy
kis falura, azok tobbre mennck mint ti. Pedig ti a magyar
vcndcgszerctctct mennyire gyakorol_j{1tok. ;i. [ennyi,·eI cli;bbre
vol11{1tok vagyonilag, ha bar{tts{1gert csak fclenyit aldoz
rn'ttok. �cvcljctck a gycrmckcket Istcn szcnt felel111Jben.
Azon tul vigy{1zzatok a csalcidi clet tisztas,ig{1ra. Tiszte
lctcs _mindenck fclctt a h,'1zass{1g. Tarb{llok tisztclctben
czt. Es pcdig azt csak ugy tchetitek, ha a kgbcns<'.lbb
szcrctct, ban'tts:1g cl azok kozott, kik cgygye Icsznck egy
cgcsz clctre.
Csak ugy nc,·cltcthdnck a gycrmckck a szi.ilck
ir{mti ti�ztclctbcn, cngcdclmcs::;cgbcn, csak ugy ti..irtcnhetik
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szeretik; mert azok is tisztelik, szeretik egymast. Ha ezekct
megteszitek, akkor teljesititek a haza iranti kotelcssegei
tcket is, mert a haza iranti szeretct nemcsak az elet fen
tartasaban all, nem, hanem a hazaert folytatott munkaban,
melybol a nemzeti j6let es az cmberi tarsadalom java
sarjadozik ki. A j6 lstent arra kerem, hogy adjon nektek
kegyelmet ahhoz, hogy mindezeket egyhazatok javara,
de sajat boldogsagtokra is megtegyetek es kerlek, ti is
jaruljatok a mindenhat6 Istenhez konyorgestekkel. 37.
dies. XX.VIII. Zsolt. 4. v.

Presbiteri gyiiles.

A vamosi ref. egyhazat midon meglatogatom,
egyuttal az egyhaznak helyzeterol, anyagi, vallasi es
iskolai tekintetben is ertesillest szerzek. Az iskolakat meg
vizsgaltuk, a korillmenyek irant nagyobbreszt tajckozva
vagyunk. A jegyzokonyvet fel fogja venni a jegyzo ur,
minden kerdesre feleljcnek meg a val6sagnak megfeleloleg.
4 par torvenytelen egyiltt elo. Magtar van. Tartozas
11 ezer korona. 1901. marcz. 16-an tartott presbiteri
gyi.ilesben - kivetettek magukra 6000. koronat torlcsz
tesre. 1902. ev vegen tartozas 8035 kor. A fizetendoket
pontosan fizetik. 202 kor. hatralek van. Az ad6rendszer
szemely es vagyon utani ad6zas.
Nagyon tisztesseges itt a szi.Hetes es az iskol(1sok
szama. Nem fogyott a let-szam. Eze1 t megdicserem a
vamosiakat, elismeresemet nyilvanitom; mert nem fclhe
ti.ink att61, hogy ennek a kalvini jellege elvcsz. Szentg{1I
mar nem kalvinista, B.-Filreden is nagyon hanyatlanak
a reformatusok, T6tvazsonyban 1400 kath. es 296 ref.
van. Latjak t. presbiter urak, hogy mi ezen videken
pusztulunk, veszilnk; annyival inkabb virulni kell ennek
az egyhaznak, a mely nepesedes, gazdasagi viszony tekin
tcteben is kedvezobb itt; iparkodjanak, hogy a ncpck
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a nok a gyermekektol ne feljenek ; mert a gyermekek
nagy gazdagsag es kines. Megkoszonom a szivesseget es
magamat aj{tnlom. Isten aldja meg a presbiter urakat es
kedves csaladjaikat.
Ezutan bucsut veve a kedves lelkesz- es tanit6csaladt61, a szelid alkony Udito levegojetol ovezve, pUspok
ur kiseretevel bevonull Veszprembe, ho! Koller Sandor
varmegyei fojegyzo es magas muveltsegU neje szUletett
gencsi Gencsy Leontina urno adtak fenyes es gazdag
vacsorat pUspok ur tiszteletere.

Liter, Szent-Istvan.
1903. majus 10-ike nevezetes emleknap les7, a Iiteri
egyhaz torteneteben azert, mert forr6n szeretett fopaszto
runk e napon, 61-ik evi szi.iletese napjan tartotta itt
meg pi.ispoki latogatasat es ez a.Ital is fokozta az erdek
Iodest es tette emlekezetesse az egyhazlatogatast. Vesz
prem felol reggel 9 6rakor ert Liter hat{U"{tba, a hol a
kozseg kepviselotesti.ilete es diszkiserete elen a jegyzo
meleghangu ildvfo:lettel fogadta. l\fajd a kozsegbe bevo
nulva, az egesz lakossag sorfala kozt es lelkes eljenei
altal s a harangok hivogat6 hangjait61 koszontve ert az
espereslelkesz lakasa ele, ahol a literi es szentistvani
eloljar6sag, az iskolas gyermekek, ifjak, hajadonok elen
Nyikos Kalman lelkesz az 6 szokott oszintc magyar
szivelyessegevel Udvozolte es fogadta pi.ispok urat es
kiseretet s kifejezte, hogy mi6ta megvalasztottuk fotisz
teleti.i pilspok urat magas allasara, az6ta jellemszilardsa
gaval, egyszerilsegevcl, Jezusi banasm6djaval, sz6val
egesz mukodesevel teljes biztositekat nyujtotta annak,
hogy egyhazaink vezetese udla a legjobb kczckben van
Jeteve. Isten eltesse es tartsa meg e magas allasaban a
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szivcs valaszaban kifejtctte, hogy azt az utat, mely ot a
mai nap Liter es Szent-Jstvan gyUlekezeteinek meglato
galasara vezette - b{tr sok faradsaggal es toredelemmel
jitr - nem sajnalja. Halat ad Istennek� hogy megsegi
tette s ide vezerelte. Otthon erzi magat a literiek es szent
istvaniak kozott, mert itt nincsen is - ugy sz6Ivan mas felekezethez tartozo es itt a kozscgi kozigazgatasra,
az em�crek gondolkozasmodjara, a mi vallasunknak ,·an
befolyasa. Gyonyorkodom abban - ugymond - hogy
itt a vallasossag kello szamu jeleit szemlelhetem. Cd\•oz
lom a megjelenteket, nagytiszteletU urat, mint ennek az
egyhazmegyenek espereset, akihez nem lehetett szeren
csenk eddig utunkban, akadalyoztatasa miatt; de akihez
szivi.ink kivankozott, Isten ald{tsa legycn nagylisztelelilse
gcden s e gyUlekezeteken.
Ezutan nyo111b�n iskolavizsgalatot tartott, az iskola
udvaron nagyszerU meglepetesben reszesi.iltUnk a szent
istvani dal{trda kenessei A·euessey Jsl'i·ti11 vezetcse mellett
a I-Iymnuszt es a Szozatol_ enckelte . s ennek lelkesito
hatitsa alatt menti.ink az iskolaba,. mely Erdilyi L1jos
vczctese alatt all es a�t kiti.inonek talaltuk: :\lajd szigo
ruan megvizsgalta az egyhitz i.igyeit. Hatalyosan rneg
hagyta, hogy legalabb addig. mig az iskol.is gyern1ekek
bkolaba jarnak, a templomba mindcnnap be kell menni
es istenitiszteletct tartani. A szentistvani egyh,iz jelcn
hclyzete mely szomorusi1ggal toltottc el sziv�t. :\lajd az
cgvhazi
fohatos,1!! fu!! az o i.i!!:vi.ikben hat{1rozni · de ak(tr..._J
mikeppcn hat{troz, csakis az c�vhtiz irtf 11/i hi;�/1..1. az, ami
megmc1tlhcti e::I az cgl'hti::al. ;\lert ha sz,izadokon at fcnn
tudta magat az cgyh,iz tartani, az idok ma sem nehe
zebbek, mint vollak. Azt az on·o::,;s;'1got b lehct talalni.
hogy a lelkcszi fizctcs cgy rcszc a kongruabol is p6tol
hat6. --- 1\-lcrt ha kimutatjuk, hogy a nepesseg sz(unanak
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-186kevesbbedesevel az egyhaz jovedelmc csokkent, ezt talan
az all am fedezi. De ebben csak akkor reszesi.ilhetnck, ha
az allam az elobbihez viszonyitva, Iatja, hogy nagy terhet
hordoznak. - Tehat nem ugy, hogy sokaljitk a keveset
is lizetni valahol. ltt meglehetos szazalekot fizetnek es
nagy baj, hogy az egyhaznak semmi vagyona nincsen.
Tehat azt akarom lelki.ikre kotni, hogy akar lesz lelkesz
szi..inet, akar nem, azt a lelkeszi javadalmat, ami felsza
badul, ugy kell kezelni, hogy abb61 egy filler el ne ma
radjon, mert a kozmunkat is meg kell tartani az egyhaz
javitra. S az eloljar6k mindenert felelosek.
Egyhazvizsgalat utan templomba mentilnk, melyet
mar mcgtoltott a hivok serege. A rendes islcnitisztelet
utan - melyet imaval s Aposl. Csel. 24. r. 24--25.
ven;e alapjan mondoll bcszeddel Dcmjen Marton veszpremi
lelkesz vegzelt, - pi..ispok ur ment a sz6szekbe es fo
pasztori beszedct intezett az ahilalos hallgat6saghoz.
Kegyelem nektek az Istentol, a mi Atyankt61 es
az Ur Jezus Krisztust61 ! Ezen szavakkal i.idvozollek ben
neteket literi es szentistvdui ev. ref. egyhazunknak hivei,
a kiket, hogy szinrol-szinre itt lathatlak e tcmplomban, a
mindenhat6 Isten megadta nekem azt a szerencset, a kik
nek kivanok minden j6kat.
Ezen ket egyhaznak hiveit a veszpremi ev. ref.
cgyhazmegyenkben a Iegujabb idoig hitht'.isegi..ikrol, cgy
haz iranti buzg6sagukr61 ismerti..ik; a miben kovellek az
6 oseiket es a rniben igyekezlek oket mas gyi.ilckczclck
is tamogatni. A mult tanusagot tesz ezen cgyhazak
hiveinek igaz hitbuzg6sagar61, evangyeliomi vallitsunkhoz
val6 ragaszkodasar61. A literi ref. cgyhaz hiveinek osci
val6ban mintegy Isten akarala altal zarattak ide errc a
helyre, a melyet megszalllak; mert inkabb ott hagytak a
regebbi osi hazajukat, minlscm clti.irlek volna a lclki
isrneret szabadsaganak korlatozasal. Nern oly reg idcjc,
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atjottek es pedig a fennmaradt irasok szerint Ledlly
falub6l. Vezetojuk volt nekik az akkori ref. egyhaz
nak ottani tanit6ja; mert az ottani foldes urak altal, kik
a piaristdk voltak, birtokukb61 kibecsultettek, miufan
cvangyeliomi hiti.ikrol Iemondani nem akartak. Es miutan
ezen helysegek urai protestansok, a mezofoldrol szarmaz6
S::cnlgyorgyiek voltak, szivesen fogadtak oket, templomot
epitettek es istcnitiszteletet rendeztek. Igaz, hogy anya
egyhazza csak kesobb Jett, a mcgpr6baltatasok utan; rnert
az Oldozo kez, a mely a tiszta evangyeliom ,·ilagat kiol
tani akarta, utanuk nyult itt is az 1752. e,·ben; tehat
20 evre idetelcpedesuk utan a veszpremi puspok, Biro
Marton a megye erejet felhasznalva, kijott ide es betil
totta az istenitisztelet tartasat. 30 evig arm ,·olt e gyule
kezet. De 1783-ban azonnal, a mint II. J6zsef tUrelmi
parancsa megjelent, s a vall{ts szabad gyakorlasra mindenutt
a hol legalitbb szaz csalad volt, engedelyt adott, a lileri
egyhaz ujra megalakult es akkor lelkeszt hozott magin·aI
es att6Ifogva, bar az egyhaz ncm nagy, lelekszama ke,·es
es fajdalom, folytonosan fogy, ( 17 i-l--ben 400, az6ta foly
ton alabb szallott,) megis vallasos hitet, egyhazhoz rnl6
ragaszkodasat, Istenben val6 bizalmat nem vesztette el,
(erejehez kepest talim alig elhordozhat6 megprobc.iltati1sokon
szerencsesen is ment keresztul) legalabb templo111{1.t renJbe
tudta hozni aldozatokkal, koltscggel iskoh'tjat is mcglehc
tos karban tudta tartani, bar sok ki,·rtnni valot lehct ta
lalni az egyhazi epi..ilctekben.
Sze11t-lsi1Hi11 sokkal rcgibb cgyh,tz. 17, 4-ben \·an
irva, hogy tobb mint szaz csztcndeje, hogy ott mindig
reformatusok laktak. Tekintettcl kcll arra Jenni, hogy ezen
a videkcn nagy volt a torok duli1s, 111crt Szekcsfehen·i1.r
t6I itt vonult el a torok sercg; es igy azert is kcves a
gyi.ilckczetek sr.ama, mert mcncki.iltck. l l)8o-ban ki,·ertek
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az egyhazaknak; mert magukra mindig ugy hivatkoztak,
hogy ok mar . templomot epitettek, iskolajuk volt, tehat
a vallast szabadon gyakoroltak a torok dulas elott is.
Ez adott nekik okot, hogy nem mint ujak a kath. egyhaz
serelmere alakultak meg. Szent-Istvan tehat azok koze
tartozott, a melyek a torok elott mar viragz6 gyiilekeze
tek voltak. Sot azt is erdemes megemliteni, · hogy Szent
Istvan ugy emlekszik a maga foldes urair61, mint a kik
a ref. vallasu hivek irant - bar maguk nem voltak refor
matusok - mindig nagy j6akarattal es tamogatassal
viseltettek. Mikor talan ep ugy iildoztetni akartak ott, mint
a literiek; ott a foldes urak jobban tudtitk nekik partjukat
fogni, mint a lilerieknek. De azert Szent-Jstv{rn mindig
kicsi, mindig gyenge egyhaz volt azert, mert maganak
semmi fekvo vagyona, semmi anyagi letalapja nem volt.
Ennelfogva az egyhaz szliksegeinek fedezese mindig azon
maroknyi nepre harult. Ezert nem a vcletlen szillemenye
az, hogy Szcnt-Istvan, mikor szcp templomat epitelle,
valamennyi videki gyillekezet kozremukodott arra, hogy
segitsenek a szentistvani hiveken, kik kevcs szamuk miatt
a kozterheket hordozni meg sem birlak. A szentgitliak
hordtak a fat, nagyreszben az osszes allasokat. Jgy cit c
ket gyUlekezet, igy tartotta fenn magat a hit erejevel.
Megmutattak azt, hogy a hit egyreszrol a polgari ti1rsa
sagnak, masr�szrol a vagyoni j61etnek is alapjat kepezi.
Mert meg volt az osszetartozas erzese mind a kct koz
segben a Iakosok kozott. Mi tette oket erosse? A hit es
\'alias, a mely tan es tudomany a vallas gondollrnzf1s{1val
annyira osszhangzasban van; ugy hogy a magyar ncp
nem tudott megbaratkozni oly vallassal, a mely felletlen
megh6dolitst, a tekintely elotti megalazkodast es a7, cgyeni
mcggyozodesnek a s.iabad vizsgal6dasnak mcgtagadasal
kivanja.
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bcjottek e kozsegckbe, ezek bcolvadtak a reformatusok
kuze; ugy hogy e szellcmi beolvasztas tekinteteben mind
Liternek, mind Szent-Istvannak nagy erejet latjuk. Ezert
betolt itt az · irasnak szava: Keressetek eloszor Iste11nek
orszagat es annak igazsagat es mindenek megadatnak
nektek. A polgari meglehetos j61et a minek reszesei
lettetek mindket kozsegnek Jak6i az Jsten igejeb61 az
Isten igazsagab61 szarmazott. Azert tehat dicserlek tite
kct, hogy szorgalmatoknak sok jelet adjatok, es a
gyarapodas Istentol van koztetek. Azt is tudom, hogy
a csaladi elet nalatok tiszteletben tartatik, folytattatik.
Az erkolcsi torvenyek merteket lsten a szi\'ekre nez\·e
l'elallitotta, a mikor az els6 emberpart megteremt\·en,
egymasnak segitsegi.il rendele, a szeretet, szelidseg, kol
csonos tamogatas a.Ital. Azonban egyhazi elteteknel az
ujabb idoben megis mutatkoznak nemely oly hianyok, a
mikre ez alkalo111mal, midon szinr61-szinre latlak benne
teket, fel kell hivnom figyelmeteket. A legnagyobb baj
ketsegtelen, az egyhazi elet teren a ko::011yosseg, ennek
tobbfele okai, tobbfele alapja lehet. Kagyon sokszor a
kozonyosseg szannazik a terhektol val6 felelemb6I. Azt
hiszi sok ember, hogyha nem gondol az egyhaz dolgai
rnl, hog:yha mint a strucz madar a fejet a homokba
dugja, s a mi tortenik kiv(.ile azt nem tudja; akkor nem
kovctkezik be a veszedelem. De nem ugy van, a \·e:.-ze
dclem beko\'etkezik. A veszedclem elharit,is,ira inkabb a
legelescbb littas, a Iegcr6sebb igyekezet kinintatik. Es az
.ily bajok . nap-nap ut,in, ev-ev ut{m sulyosbodnak. Kem
kcll cgyebb · �sak az, hogy uz eh'..,Jjifros,ig csak egy hben
mulassza el, hogy a mit leroni kell, nem teljesiti; akkor
mar kovetkez6 evben ket evrol kell eleget tenni. En laton1
hogy az ily rossz pelda, oly rossz · hat:issal nchezedett
a gyi.ilekczctrc, hogy itllami adl'ik, · 'jfrrnndosagok evek es
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a ki felall, es nem a felett, topreng, hogy mi ezt ncm
tudjuk fizetni, hanem azt mondja, hogyha az egyhaznak
hu fiai akarunk Jenni es meg akarjuk tartani ezt az
egyhazat, mindenki menjen elo j6 peldaval: akkor a nagy
romlas, a veszedelem nern kovetkezett volna be. A kozo
nyossegnek a vailas irilllt _ lehet alapja ez, a vagyoni
nyomaszt6 allapot. lJe a kozonyossegnek alapja az Iste11
·i.f{�jenek, az /stm /Jdzd1lak ke'vesre becsiilese. Ez a kevesre
becsi.iles nyilatkozik abban is, hogy nemelyek nem lato
gatjak Istenhazat, legal{lbb nem oly szorgalmasan a mint
azt lehet es kell littogatni. Az istenigejenek nincsen meg
rajoknezve kello vonz6 hatasa. Jtt e ket gyi.ilekezetben
szemmel lathat6 jelei vannak ennek, miert is a vasarnapi
istenitiszteleteken alig jelenik meg valaki, hetkoznapokon
pedig ritkasag szamba megy az istenitisztelettarias. Pedig
az igaz keresztyen szivnek mindennap j61esik lstenhez
emelkedni, Istentol aldast kerni, Istennek azokert a j6kert
halak�t adni, a miket veli.in� es a mi csaladunkkal kozol.
Az oregeknek azert, hogy tovabb-tovabb nyujtsa eletoket,
adjon napjaikhoz napokat, esztendeikhez esztendoket. De
meg t3.lan nemelyek az Ur hazanak latogatasaban nagyon
hanyagok.
Pedig az Ur Jezus Krisztus egyik peldazata
ban igy tan it: (Mate 7. 24-27.) Valaki azert hallja en
tolern e beszedeket es azokat megtartja: hasonlitom azt
a boles emberhez, ki az o hazat epitette a kosziklan.
Mert eljott az eso, eljott az arviz es eljottek a szelek,
megi.itkoztek a hazba: de nem romlott el, mert kosziklan
epittetett. Es valaki hallja en tolem e beszedeket es azo
kat meg nern tartja: hasonlatos leszen a bolond ember
hez, ki az o hazat epitette fovenyen. Mert eljott az eso,
eljott az arviz, eljottek a szelek, megi.itkoztek a hazba,
es elrornlott; es annak roml{tsa Jett nagy.
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ztk. Kedves Atyamfiai ! hogy nalatok is az a haz inog,
hogy nem tudjatok tobbe feltartani, ncm tudjatok azokat
a hianyokat, a mclyeket rnutat, kiigazitani, ennek a kovet
kezmenyc, hogy a kozonyosseg folytan felszaporodtak a
bajok es a bajok felszaporodi1sa folytan inog az egy
hazi elet.
l'vlagatoknak kell legjobban megfontolni azokat a
teendoket, a melyeknek segelyevel ezekbol a bajokb6l
szabadulhattok; de a felsobb egyhazi hat6sag is minden
esetre kiterjeszti reatok gondjait. Azonban semmifele mas
segitseg alaposan nern hasznal, mint csak az, a mit az
iras mond: ,,Keressetek eloszor az Istennek igejet es
azutan minden egyebek megadatnak nektek !" Tehat el
kezdve a g:ycrmektol fogva, a szivekben kell erositeni a
vallast; az lehet csak az az eros szikla, az a biztos
talaj, a melyen az epi.ilet allhat es tovabb fejlodhet. Hogy
pedig a 111indenhat6 Isten ti nektek erre erot es kegyelmet
adjon.. s hogy azokat, kik ti elottetek jarnak mint egy
hazi eloljar6k, szi11lja meg a szentlelek fel\·ilagosit6 es
erosito ereje, hogy az egyhaz eletet abb61 az on·enybol a
melybe sUlyedt, kiemelhessek, jertek imadkozzunk !
Templomb61 kijove Xyikos J{dlmcfo kierdemUlt
esperes ur vendegszereto hajlekaban ebedhez i..ilti.ink es
oszinte · ordmmel, lelkesedessel i.lnnepelti.ik pi.ispok urunk
61-ik evi szi.iletesnapjat, szivbol i.idvozolti.ik ot, ki viszont
szereteterol biztositott benni.lnket.

Papkeszi,· Vilonya. -·
1'\'lajus 10-en delutan 4 6rakor ert puspok ur es
kiserete Papkeszi hataraba, ho! rendkivi.ii" lelkes fogadta
tasban reszesult.. Nagyszamu lovas diszkiseret, a kozseg
kepviselotestulete 1.idvozletet Tatay Samuel jegyzo tolma
csolta, mire puspok ur meleg szavakban valaszolt. A
kozsegben nz egesz lakossag unnepi diszben a templom
kornyeken gylilt ossze es itt Sze11ess lmre nagy megha
tottsaggal koszontotte a fopasztort, ki szives szavakban
valaszolt es hangsulyozta, hogy nagy oromet okoz szive
nek e talalkozas s a papkesziekben elo ama nemes on
tudat, hogy mi ·egyek vagyunk azzal a nagy, eras magyar
reformatus egyhazzal, a mely 2· milli6 400 ezer lellcet
szamlal es a melylyel kell, hogy mindnyajunk igazan,
bensoleg osszeforrva erezzlik es tudjuk magunkat. Az
Isten a.Ida.sat kerte az egyhazra. Ivlajd Bak6 J6zsef kenesei
Jelkesz es orsz. kepviselo, egyhaza prcsbitereitol kori.ilvevc
szivrehat6an tisztelgett pi.ispcik ur elott, mire o igy vala
szolt: Tisztelendo Lclkesz Ur! Kedves .Aty{m1fiai! Nagy
az a kiti.intetes, amiben cngem a kene�ei ref. egyhitz
elolj:'tr6saga reszcsit azzal, hogy nem hivatalosan, hanem
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onkent, szive erzelmei altal vezctve, megjelent itt, midon
en az o kozelebcn \'agyok, kierzi azt a szeretetet, amcly
lyel en viseltetem egyhazkeri..iletUnk minden egyhaza irant
es irne azt ily bosegesen jutalmazza. f..:n sem gondolkozas
modomat tekintvc, de meg hivatalos allasomat tekint\·e
scm emelkedem feli.il a tobbi lelkeszti1rsaim fele. E=-i csak
elsonek tekintetem a kozbizalom a.Ital, amelyet nyujtottak
nekem Ielkesztarsaim, az egyi1azak bizalma. Es ha \'alamit
tehetek az egyhazakert, csak a hala az. �em kininok en
epen azert meg szellemi ertelemben sem kincseket, hogy
ajandckozzanak. Amit nekem adhatnak, adjak azt az egy
haznak es en :izt az en nyeresegemnek tekintem. :\Iert
egyeduli feladatom, hogy az egyhilz \·iragozzek. .:\lost
tehat, midon ill !atom az egyhitzhoz \'alo ragaszkodas
ily szep megnyilvanulasitt a tesl\'eri, barati erzi.iletben,
fogadjak koszonetemet, hogy neke1 n ez orornet szereztek.
A jo Isten pedig, ki hatalmas, adja a szent gyi.ilekezetre
cs eloljarosagara a maga szent aldasat �
Ezutan nyomban a diszes templomba menti.ink,
hol a gyi.ilekezet buzgo eneklese utan pi.ispok ur a szo
szekbi.51 epito, emclkedett szellemli es tanulsagos fopasztori
beszedet intezett a hallgatokhoz, - melybol itt feljegyez
zi.ik a kovetkezokct. l'd\'ozol\·en a hi\'eket, gazdag szine
zessel ecscteli az egyhitz reformal;_isanak tortenetet. Es a
lVlindenhato lstcn az o ked.\'ezo kegyelmeb�il meg(t!Jotta.
mcgszentcltc az osok torekveseit; mert itt a szabad \"allas
gyakorlat az eroszak, vagy az cmberek rosszakarata altal
soha 11e111 zavartatott. lit a foldcsurak - b(tr magok nem
tartoztak a protcst{ms fclekezcthcz - mcgis a n11l{1s
gyakorlat�i.t ncm akad,'tlyoztitk.
i'�s czt ma is szcmlel\·e. azt mondhatjuk: �ektek
nagy oromrc \'an okotok. Boldog nep az, a mely 0ri.il
az Urban, oromet talalja az o btcncbcn. �cktek tchitt
ori..ilnotok kcll a 111ult ut(m a jelcnbcn is cs oromotoknek
IJ
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csekesztek, orUltok, abban meglassek az Urnak felelme.
Az Urban val6 oromet pedig azzal mutatjMok meg, ha
vallasosak lesztek, erkolcsosek lesztek, szeretettel teljesek
mindig. Ezutan lelkokre koti az Isten igejenek tanulma
nyozasat, mely a reformatus ernbernek elso kotelessege.
Majd szeretettel figyelmezteti oket gyarl6sagaikra s keri,
ne Iegyenek hutlenek a gyi.ilekezet irant. Aki Isterit hiszi
es ismeri, az ugy tekinti e foldi eletct, mint elokeszUletet
egy tokeletesebb eletre. Testet ugy tekinti, mint a Szent
Ielek templomat s meg6vja azt minden tisztatalansagt61,
mertektelensegtol es csaladjaban a tiszta erkolcsot tovabb
fejleszti. Gondot visel az 6 haza neperol. Igy mutatja mcg
szeretet es tisztasag altal, hogy ori.il az Urban.
Az egyhazi ad6zas teren szivszerint ajanlja a ke
resztyeni meltanyossagot, a szegenyebbek vedelmet. Ha
ily iranyban haladtok, akkor betoltitek az en oromomet.
Ha lesztek egyezo akarattal, ha nem nezi kiki csak a
maga hasznat, hanem egyebeknek a hasznat is, akkor
toltitek be az Istennek parancsolatait.
Azutan megvizsgalta az egyhazat es iskolat. Az
egyhazi ad6zas rendszerenek atalakitasara vonatkoz6Iag,
mely Papkeszin tervbe van veve, figyelmeztetett pi.ispok
ur, hogy ez nagy munka, kozoljek vele es kozre fog
ebben velok munkalni. Az ad6kulcsnak nagyon igazs{t
gosnak kell Jenni. bromet es koszonetet fejezte ki a
presbiterium elott a felett, hogy a templon�epitesi Ugyeket
rendeztek, torlesztettek es a hianyokat csokkentcttek.
Isten atyai kegyelmeben ajanlotl.a a presbitereket es min
den szeretteiket. Azutan a kedves lelkesz csalad koreben
mintegy 30-an vacsorahoz i.iltUnk s elvezti.ik a magyar
vendegszeretet draga gyi.imolcseit. A kozsegben pedig nep
Unnep volt. Majus 11-en reggel 8 6rakor Vilonydra ment
pi.ispok ur, hol a lelkeszlak clott felallitott cliadaliv alatt,
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Bela Jelkesz udvozolt az egesz gyulekczet altal korulveve.
Aldott a ki jott az Urnak neveben !
Piispok ur vdlasza:
Szeretetl hiveim ! �em ismeretlenul jo\·ok ide a
vilonyai cgyhazba ; mert hiszen \'Olt alkalmam itt ifju
koromban tobbszor megfordulni. Hirdettem itt Isten szent
igejet a templomban, ugyis mint unnepi kovet, ugyis
mint natal tam'tr, meglatogatvan itt az en boldogult elo
domet. En mindig magas velemenynyel \'Oltam a \'ilonyai
egyhaz hiveinek hithusegerol, \'all{lsossagar61; mert ez az
egyhaz regi osi egyhaz, mely a dunantuli keruletben a
a veszpremi ref. egyhazmegye, dicsekedesenek egyik
tiirgya. Ezen egyhaz hivei, Isten kegyelmebol, \·allasukat,
hituket, istentiszteletuket szabadon gyakorolhattak szaza
dokon keresztul; nemcsak, hanem a szomszed i.ildozott,
arva eklezsiaknak, Solynak, Hajmaskernek :ez az egyhaz
adott, mint legkozelebbi menedeket.
Az ujabb korban is sok szep jelet mutatta a gyule
kezet a vallasos buzg6sagnak, mindaddig. mig egy sze
rcncsetlen viszalykodas nem utott ki az egyhaz hivei
kozt es be nem tolt fajdalom az. amit a kolto a hazitrol
mond: ,,Nezd a kevely tolgy, mel:,·et az eszaki szel\·esz
le nem dont, benne termo fergek eros gyokerit megorlik.
S egy gyenge szeltol foldre terittetik... lstennck hala ez
nem kovctkczett be, de megis sok erot \·esztctt �lindig
azon jajgatunk, hogy a rcformitczi6 kezdeten miert niltak
el egym{1st6I a protestans fclekezetek es mi megis kicsi
nycskedesbol, vagy valami kis tcher miatt mcghasonlunk
egy111{1ssal. Azcrt kerlck az apostol sza\·aival: Egymast
mcgbecsuljetck, lstcn es cmbcrszcretctere magatokat fel
indits{1tok cs ne hagyj,itok cl a gyulekezetct. mint szokasa
CZ ncmclyeknck. A ti osdtek C fuldon munkas, szorgal
mas, tcstveri szcrctctben elo embcrck \·oltak s csak ugy
l:J •
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lehetett nekik ez egyhazat fenntartaniok. 1\Iicsoda ut6dok
azok, kik nem Iepnek a tisztes osok szent nyomdokaiba?
A ti oseitek az Atya, Fiu, Szentlelek egy lsten neveben
talaltak meg erossegi.iket es ezen sziklar61 nem mozdullak
el; mert ez a magy"ar hazafisag, nemzetiseg, felvilagosodas
draga kincset orz�tte. Mi pedig megoszoljunk ?_ �em
At.yamfiai ! Az ember tartozik oly kotelezettseggel, amit
a torveny vegre ne!ll hajt, a bir6sag szamon nem ker,
de a melyeket megis ha valaki elmulaszt, lehetetlen, hogy
Ielke nyugodt legyep. Mily szornyi.i dolgot kovet-.az el,
ki arra gondol, hogy ezt a templomot megtagadjam_,_ van-e
benne jussom - e� abban a lelki i.idvossegben, amelyet
ott kell keresnem? Kedves Atyamfiai ! Jobban szeretnem,
ha titeket egybc Iatnalak, mint a Krisztus testet. Ha a
keresztyeni intesnek valami helye van bennetek,, ha a
szenteknek valami . kozossege, a Szentleleknek valami
gyonyorilsege : fogadjatok be az intest, hogy egyiitt, cgy
.._. alwrattal legyetek. Ne cselekedjetek semmit hiaba val6
versenges vagy emberi hiusag a.Ital. Cselekedjek mindenki
az Isten es az 6 Fianak a Jezus Krisztusnak tudomanya
szerint. Ha ezt teszitek, ismet viragzasba jon a ti egy
hazatok, elfoglalja azt a helyet, melyet atyaitok koraban
elfoglalt. Es ha szi.ilt pi.ispokot e haz, megszi.iletik szivei
tekben is az Ur Jezus Krisztus, ami i.idvosseg es aldas
lesz a ti kozsegetekre, egyhazatokra nezve.
Ezutan buzgo imat mondott pi.ispok ur a szabad
eg alatt a gyi.ilekezet egyeterteseert, felviragzasitert, a
kiralyert es hazaert. Azutan egyhazvizsgalatot tartott. Az
unitarizmus itt 1882-ben lepett fel. A szegcnycbb osztaly
nal az ado kevesebbre szallitasat hangoztallak. Egy mag
tart akartak csinalni es tobb ad6l akartak kivetni a vagyo
nosabbakra. Ez ellen ifj. Puskas J6zsef partot csinitlt es
az unitarius egyhazba ment. Nagy baj a szegenyseg. A
fold rossz termo, CZ okozza az altalanos szegenyseget.
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mondjak, tovabb megyek. Pedig e nepnek van munkas
hite. Templom, lelkeszlak, iskola, tanit61ak stb. j6karban
vannak, gondoztatnak. Az iskolas gyermekek szekfonasban
tanittatnak es szep eredmenyt mutatnak fel.
Ezutan pilspok ur es kiserete a kedves lelkeszne
meghivasara villas reggelit koltott el, mely ido alatt Sziics
fren es Jo!cin kisasszonyok szep czimbalom jatekukkal s
Keuessey Jstvcin11e urno gyonyoril enekevel tettek igen
kellemesse es emlekezetesse a rovid 6rat.

Hajmasker, S6ly, Rat6t.

Hajmdskerre indult pi.ispok ur. Ez utjaban S6lyon
kiszallt, megtekintettc az epitcndo tcmplomot, illetvc
tornyot. Tanacsot es utbaigazitast adott a solyiaknak a
teendokre nezve es Isten aldasat kerte a gyi.ilekezet hit
buzg6 torekvesere.
A hatarban a kozseg kepviselotcsti.ilctc clen Balassa
Gabor tanit6 i.idvozolte pi.ispok urat.
Szivilnkbol 6hajtjuk, hogy az Isten az 6 veghetct
lcn kegyelmet adja es szcntlclkevel rncgvili1gositsa folyto
nosan bolcsessegevel elmejet, az 6 nagy ercjevcl crositsc
erejet, hogy a vallasos erkolcsi elctct fejlcszthesse. Hogy
a Krisztus igazi egyhazat igazan te1jcszthessc. Ugy vitez
kcdjek, hogy ezen vilagossag ellensegei, a sotetscg liai
soha diadalrnat ne vehessenck. Tartsa mcg Isten clctct
az anyaszentegyhaz, a haza felviragoztatasara s altalunk
is igen rnelyen tisztelt csaladja boldogitasara.
I'uspok ur vdlasza:
:N'agyon koszonom azokat a szivcs szavakat, a
melyeket Hajmasker kozseg hatarim a hajmitskeri cgyhitr.
nevcben iranyomban kinyilatkoztattak. Oszintc :;zcrctcl,
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vonzalom hozoll engem ide, nemcsak a tekintetbol, mint
az egyhazak fofeli.igyelo puspoke, gondot viseljek az en
hiveimrol; hanem azert is, men a hajmaskeri egyhaz sok
nehez ki.izdelmen kereszti.il ment multjat es jelenleg nehez
helyzetet ismerve, a j6akarat vezerelt engem, hogy velok
az egyhaz Ligyei felett tanacskozzam, hogy a jovo czel
fele biztosabban haladhassanak. Rajtam nem fog mulni
semmi, hogy ez az egyhaz folviragozzek. Fogadjak ko
szonetemet, atyai aldasomat. Kerem Istent, aldja meg e
gyLilek('zetet, annak minden egyes tagj:iit kedves csalad
jaikkal egyi.itt.
Hajmaskeri lelkeszlak udvaran Jdkoy Pal lelkesz
mondott Lidvozlo beszedet: - Fotiszteleti.i s melt6sagos
Pi.ispok ur ! A hajmaskeri, s61yi es rat6ti gyi.ilekezet
neveben, mely tisztelet1el tidvozlom ez i.innepelyes alka
lommal. A mi szivi.ink valami ki.ilon.os orommel, lelki.ink
valami szokatlan erzessel, lelkesedessel van eltelve ez
i.innepelyes perczben. Nemcsak azert, mert �lelt6sagodat,
mint fopaszto11, ilyen hivatalos alkalomb61 most eloszor
van alkalmunk es szerencsenk gyi.ilekezeti.inkben fogadni,
hanem azert is, mert mi e li1togatast6l sokat ,·arunk,
sokat remenyli.ink. Szabadjon elore bocsatani, hogy mi
nem ringatjuk magunkat hiu vagyakban: nem foldieket.
ncm anyagiakat, hanem szellemieket, lelkieket v,irunk mi
e magas megjelenestol. \i,1.runk meg pi.ispok urt61 vigasz
ta16 beszedet, buzdit6, lelkesito szavakat: vi1rjuk azt, hogy
a mi gyi.ilekezeti.ink lelki elete, val1(1sos buzg6s."1ga, a mcly
cddig scm maradt hatterbe a tobbek kozott, e magas
megjclcnes altal meg inldtbb emeltetik es fokoztatik. Es
igy a mint mi a lelkieket nirjuk, (1gy a mi fogad,1.sunk
is inkitbb a lelekbol all.
Mi nem allitottunk diadalkaput, nem fcjtetti.ink ki
f0nyt, ncm croszakoltunk semmi pomp(11. A mi el,·i.ink,
1111.:ggyuzod�sOnk az, hugy mincl cgyszcri.ibbcn ki.ibolcg,
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midon mindeni.itt nyog, s6hajt az emberiseg a ra nehe
zedo es mar-mar elviselhetetlen terhek sulya alatt; tudjuk,
hogy ily kori.ilrnenyek kozott ketcs fenyt es pornpat ld
fcjteni nem volna egyeb a mi reszi.inkrol, mint {tlarcz es
nem csal6dom, ha azt mondom, hogy sok helyen, a feny
a pornpa nem egyeb, mint takar6ja a belso bajnak vagy
anyagi nyomorusagnak.
Fotiszteleti.i Pi.ispok ur ! ;\,li nem erezziik magun
kat lelki.inkben annyira romlottaknak, hogy a ki.ilso fenyre
volna szi.iksegi.ink, hogy azt eltakargassuk. Hogy szege
nyek vagyunk, azt nern 6hajtjuk eltakarni. Bemutaljuk
mi magunkat l'.1gy, a mint vagyunk, olyanoknak, a milyc
nek vagyunk, egyszeri.ien, de igazan es teljes oszinteseg
gel. Egyet azonban meg cngedjcn meg Melt6sagod, hogy
kijclcntsi.ink, azt nevczetesen, hogy van azert mi neki.ink
gazdagsagunk is. Gazdagnak erezzi.ik magunlrnt szivi.ink
ben, lelkunkben; mert a mi szivi.ink es lclkunk nern oly
i.ires es meztelen mint a milyennck littszik a ki.ilso fogad
tatas. Szivunk lelki.ink feloltozott a mai napon i.innepi
oltozctbe, rnegraktuk gazdagon mindcnfele dritga kincsek
kel. ?vlegraktuk jelcsen oszinteseggcl, onzetlenseggcl, hu
seggel, :\Ielt6s{1god irant va16 rendi.ilellcn bizalommal,
buzg6saggal, lelkcseclessel, ori:imi:ikkcl es mindenckfclctt
szerctet!el, meg pedig oly szerctctlcl, a mcly le van irva
Pal apostol korinthusi levelebcn : ,,mcly mindeneket rc
mel, cs soha el nem fogy". Ezzcl a vegtclcn szcrctettel
fogadjuk Fotisztclcti.i Pi.ispok urat cs cttol lclkesitvc, {tt
batva mondjuk: Isten hozta Melt6sagodat.
Piispoli ur vdlasza:
Tisztclendo lelkesz ur ! Igen tisztclt clolj(tr6i a
hajmaskeri, s6lyi es rat6ti re[ egyhazaknak, szerctctl
hiveim, kik itt mcgjelcntctek. Koszonettcl fogaclom azokal
a szivcs i.idvozlo szavakat, a mclyckct az cgyh{1zak ncvc-
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en azon egyhazfoi kotclessegemet teljesitem, hogy gyi.ile
kezetcimet, kozelebb a veszprcmi cgyhazmegyebe tartoz6kat, meglatogatom, hogy annak eloljaroit, hiveit szinrol
szinrc lathassam: val6ban ta.vol all tolcm minden hiu
Unnepeltetes. Az apostol szerint: ,, Kivantalak benneteket
l{ttni" stb.
A hitct kcresem hat es ann3.k gyl.imolcscit az
egyhitzi eletben, a csalitdban, a kozsegben, a felekezetek
kozt, hogy j6 egeszsegben es egyetertesben vannak-e. ts
az en allasomhoz az en szemelyemhez viszonyitva,
kon'rntsem szegenyes, korirntsem kicsinycs meg az a ki.llso
fogadtatas scm, a miben itt reszesUltem. �lerthiszen
minden arczb61, mindcn szembol !atom az oromet� tisz
teletet, vonzalmat, a mcly kif"ejezesre jut az en szeme
lyem irant ugyan, de koZ\"Ctve az irant az egyhaz irant
a magyar ref. cgyhi1z inint, a rnelynek en szereny szol
gaja vagyok. iVlcg- vagyok gyozod\·e. hogy CZ az cgyhaz
a hitnek_. szeretetnck dri1ga gyUmolcscit (minLi a kettot
megtcrmcttc) de mcgtcrmcttc a tiirdc:111, £1lli.:,1toss.ig
gyUmolcseit. l\lcrt valamint az cgyes ember szerencseje_.
boldogs{1ga ncm abban \"an, hogy vcszcdelem, megrrobal
tati1s nem eri, hancm abban, hogyha a bajokat Istcnbcn
vctctt bizodalommal, nyugodtan, lclkiismcrctcbcn tiszt,in
tudja ti.irni. Ezck az cgyh(1zak eddig mindig cnnek
tanujclct adt{1k es nyujtott{1k a multb,:n b. csakugy
111int a jclenbcn, 1nindon clmondhatjuk, lw�y az id(•k
gonoszak. De ha szcgcny az egyh.i.z. gazdag a j6 Istcn.
ki illd,isait sokszor szinte csod:1.s modon adja azoknak.
kik azt kcrik cs mcgcrden1lik: kercm az lstent, hogy
ugy a hajmitskcri, solyi. r,it6ti cgyh,izakra aras:sza ki
kcgyclJJ1cit, nc csak anyagi, hanc111 lclki ian1kban cs
kincsckbcn, a mi itllal hl)ldog cs mcgch\:,c�ictt lchct es
orok i.idvossegd nycrhct. Ezckct az ,ildasukat kercm a
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j6 Istentol, most midon koszonetet mondok az oszintc
szives fogadtatasert.
Ezutan templomba mentunk, hol a helyi lelkesz
gyonyori.i imaja utan, pi.ispok ur tartotta meg hatalmas
beszedet, mely behatott a szivekbe es kitor(ilhctetlen
nyomokat hagyott azokban.
Elobb rajzolta c nepnek, mint a tiszta magyar fajnak
hosies ki.izdelmeit a torok es nemet cllen s torhetlen hit
huseget a lelkiismeret szabadsag vedelmeben. S azon
szomoru idokre, mikor oly egyenek i.iltek a fopapi szeken
lVlagyarorszagon, kik azt tartottiik s ki is mondottak, hogy
pusztuljon el inkabb az orszag, legyenek a falvak r6kiik
es farkasok barlangjaiva, mintsem �retnekek a.Ital fortoz
tessenek meg. E nyilt Istenkaroml{1s, e haza elleni vetek
nyomaban a hajmitskeri egyhazra is romlits, pusztulas
vart. A hajmaskeri tcmplom, mely ma a r6m. katholiku
soke, 17-!6-ban vetetett el Biro l\farton vcszpremi pi.ispok
{tltal. Arva Jett e gyi.ilckczct, valfimint S61y es Ra.tot is.
De e szomoru id6k megvitltoztak, sot ill cgy kesobbi
pi.ispok 3/-1 telket adott a ref. egyh{1z fenntartasfoak alap
jaul, a mely ma is a lelkesz es tanit6 hasznalataban van.
A rat6ti templom epitesehez is a legnagyobb osszeggel
most azok jarultak, a kik azt egykor clpusztitani
akarlak. Igaz tehat az ige: Hivj segitsegi.il engemet a te
nyomorusagodnak idejen es en megsegitlck tegedct. Ez
utan megdicserte hitbuzg6sagukat s buzg6 i111i1ban kertc
Istent, hogy minden kcgyclmet kozolje a gyi.ilekczctckkcl.
A szigoru egyhaz es iskolavizsgalat utan a prcsbiterium
nak a hitbuzg6sagert, a tanit6nak a jeles iskol{1ert koszo
netet mondott pi.ispok ur.
A lelkeszlakon 30 teritekU ebed volt pi.ispok ur
tiszteletere, melyen resztvettek a hajmaskeri cs rat6thi r. k.
plebanosok, a tU,,:ertisztek, cir. Vcghely K. cs dr. Vadnay
Szilard a varmegye kepviseleteben, Fodor Gyula i.igycsz
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legjobban erintette szivi.inket pi.ispok urc, ki a kegyes
lelkO hazigazditra, a j6 papra es peldaszeri.i apara, Ji1k6y
Pa.Ira, kedves nejere szi.iletett Tatay Juliska asszonyra es
szeretteikre emelte poharat. Ezutan \'arpalotara ment
pi.ispok ur, ho! d. u. 4 6rakor erkezett meg es varako
zason feli.il fenyes es rnegtisztelo fogadtatasban reszesi.ilt.

Varpalota.

A hataron Varpalota intclligentiaja s kepviselo
lesli.ilete elen Berky Jozsef jegyzo melegen i.idvozolle
pi.ispok urat, a varos szelen pedig szep diadaliv alatl
Magyari Gabor bir6 mondott i.idvozletet s a nepek ezrei
eljenzese harsogtatta a levegot. Pi.ispok ur az i.idvozle
sekre meghatottan valaszolt. Majd a lelkeszlakon Csajtay
?vlate inotai lelkesz - ki akkor Palolat gondozla fogadta a fopasztort s Csorgei Mariska szep viragcsokrot
adott at neki. A lelkeszlak tagas udvaran, teljes diszben
zasz16juk alatt megjelentek a ti.izolt6k is, kiknek elen
foparancsnokuk gr6f Zichy Vladimir szep i.idvozlo szava
kat intezett pi.ispok urhoz, ki mclegen valaszolt. Ezulan
templomba mentek, hol Makay Zoltan tanit6 m(iveszi
orgonakiserete mellett szarnyal6 enekles ut{111 pi.ispok ur
rneglarlotta i'opasztori beszedet a hit, remeny es sze
retetrol.
Teged keres a mi lelklink, Te hozzitcl vi1gy6dik a
mi szivi.ink j6 Atyank Jsteni.ink ! Oh merl csak ha _te
vilagositod meg gondolatunkat, ertclmi.inkel, Tc szcntcled
meg szivi.ink er✓,elmeit, akkor lchel neki.ink cpitcni.ink a
Te orsz,igodat, akkor Iehet hazank jav{1t cs i.idvossegct
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most is ezen szandekunkban a tc szent Fiadert, a
Jezusert. Amen.
Kegyelem nektek es bekesseg az Istentol a mi
Atyankt61 es• az Ur Jezus Krisztust6I. Ezen szavakkal
Odvozollek benneteket varpalotai egyhazunk hivei, ezen
szavakkal Odvozollek benneteket is, kik nem a reformalt
felekezethez tartoztok, de megis testveri szeretetetek kimu
tatasara megjelentetek ezen alkalommal, a midon a minden
hat6 Isten ide vezerelt engemet, hogy lathassam szinrol
szinre az en itt lak6 hiveimet. Kivimtalak titeket latni,
hogy keressem itt nyomait azon regi dicso multnak, az
erenyeknek, a melyeket az osok itt apoltak; mert a \·ar
palotai egyhaz egyike a mi ref. egyhazaink legregibbjei
nek. �agyon koran, a reformaczi6 hajnalan beveitek az
ideval6 hivek az evangyeliomi tudomanyt, hogy eleget
tegyenek egyreszrol keresztyen erzelrneiknek; amely szerint
Istent igazsagban es lelekben kivimtitk tisztelni; el\·etni
es mellozni kivantak minden oly ktilsosegeket, a rnelyek
csak az erzest, az erzekct foglalkoztatjak, a sziv melyere
a lelekhez pedig nem szolnak. De inditattak arra hazafias
elhatarozasuk aital is. i\Iert hiszen egy oldalr61 a magyar
nemzeti nyelv es m(i,·elodes csak azon uton haladhatott
elore, hogyha a ncp a maga Istenet sajat anyanyel\·en
tisztelheti es imadhatja. Azert. mert a protestantizmus,
mert a ref. cgyhaz a nemzeti magyar nyel\·,�n hirJette
mindig Istcn igejet. Ezen a nyelven adta hiveinek kezebe
a bibli,it, hogy ebbol vegycnek lelki epi.ilest. ::,..;-emzeti
nyelven szolaltattc'tk meg az erzelmcket enekeikben. Ezert
mindentitt, a hol tiszta magyars{1g elt e hazaban, m:u
csak a nemzeti nyelv irAnti tckintetbol is \"onz6dott az uj
egyluiz tanaihoz. De nemcsak a ncmzetiseg, a nemzeti
szabadsitg- erJeke is egyestilt a protest.'intizmus erdeke,·el
c haz,ihan. :\lcrt hiszcn, a mely nep mint a mao-var
b..
'
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vert; annak az egyh{tznak tanait, a mely a szabadsag
kozi.il a Iegelso alapot a lelkiismereti szabadsagot vette
vedelme ala, szivcsen partolta. A protest{ms egyh{tz abb61
indul ki, hogy embernek nincsen joga arra, hogy mas
ember lelkiismereti szabadsag{tba beavatkozzek. Ketsegtelen,
hogy az igaz magyar lelekre ennek az egyhaznak, tanai
nak nagy vonz6 erovel kellett birnia. Es kedves Atyam
fiai ! Ugy is all a dolog, amint az Sze11tii1d11yi Mdrtou
irja a 16. szazad vegerol, hogy 50 ev alatt a reformaczi6
kezdetetol szamitrn, Magyarorszagon csak 3 fonemes
csalad volt, a koznemesek kozi.il pedig egy sem, mely
nem a reformaczi6 hive lett volna. Ime igy terjedt el az
a tan, a mely egyezett a magyar nemzeti szellem a sza
badsag vedelmevel e hazaban. Es ez a tan, a mely ellen
tetben allt mindazon kiserteseknek, hogy a magyar nemzet
kitoroltessek a nemzetek sorab61, hogy ez csak egy tar
tomany Iegyen, egy nagy allam-tombben. El kell ezt
ismerni ma, midon a felekezetek kozotti valaszfalak nem
jelentenek semmit, minden a tortenelmet targyilagosan
ismero elemnek. A vdrpalotaiak elsok kozott voltak, kik
ezen eszmehez ragaszkodtak es soha eras i.ildoztetesnek
nem voltak kiteve. Kedves Atyamfiai ! Higyjetek el, nagyon
erdekes tanulmanyozni a multat. A midon itt az a szo
moru ido bekovetkezett, hogy a protcstansok, azok jogai,
szabad alkotmanyos szervezete, Uldozes targyav{t tetetett
a felsobb hatalmak altal, a mikor a vall{tst, az erkolcsot,
annak szabad gyakorlatat nem vedelmezte az allam tor
venye; mert az onkeny kijatszotta azt; akkor is a var
palotai egyhaz nyugalomban es bekeben volt. Merl foldes
urai, a kikkel ezen kozseg lakossaga, a regi · okmanyok
tanusaga szerint arendasi viszonyban volt, mindig ti.irel
mesek voltak azon idoben. - Kedves Atyamliai ! Jtt
Veszpremmegyeben Jatjuk, hogy epcn a tUrelmcs, j6indu-
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cllentetes hatalommal az egyhazi hatalommal. Aho! az
egyik ronlott, a mitsik epitett; ahol az egyik bepecsetel
tette a reform{ttusok es evangelikusok templomait, a masik
lcszedette a pecseteket. Jme, a mindenhat6 Isten, ily killo
nosen munkalkodik. Az Uldozes, a szen\'edes idcjeben ha
tlmasztott mas felekezetek kozill ha nem \·edoket, part
fog6kat, de tilrelmes segitokct, ezekre megemlekezve
kedves Atyamfiai ! Ugyan mi volna az, mit en nektek
szivetekre kothetnek. �em lehet az mas, mint az, hogy
a keresztyenseg a lcgnagyobb ereny, a keresztyensegnek
harom fo e1-euyet emliti az apostol. Hit, remilzy es sze
rclel, le1511agyobb a sze1·e/el.
A szeretetet magasztalja az apostol midon azt
mondja: Ha embereknek vagy .-\ngyaloknak nyelveken
sz61anek is, a szeretet pedig nincsen en bennem, olylya
lettem, mint a zengo ercz es pengo czimbalom. Es ha
jovendot tudnck is mondani, s minden titkokat es minden
bolcses:;eget tudnek is; es ha egesz hitem \·olna is. ugy
annyira, hogy a hegyeket eldnnem helyilkrol, ha szeretet
nincsen en bennem, sen11ni vagyok. -- Tehat az igaz
kercsztyen hit a szeretetben all.
De ncm abban a szerctetben, a melyet az embe
rek sokszor nyelvi.ikon hordoznak, azert, hogy a tudatla
nabbakat, az artatlanokat megejtsck; nem abban, a mely
a maga erdekeit keresi, nem, hanem az, ami a szi,·ek
ben szekel, a mely azt cselekszi, azt eszkozli, hogy nem
tudja a tc jobbkezed, a mit csclckszik a te balkezed;
a mely ncm akarja mindj{u-t el\·enni a jutalmilt annak.
a mit mascrt vag;y a kozi.igyfat tesz. Sot meg toY.'tbb
mcgy az apostol s azt mondja: ha testcmet a ti.izre
adnarn is, ha szeretet nincsen bennem, semmit az nem
haszn[tl nekem. ltt az apostol czeloz arra, hogy voltak az
cls<'.i keresztycnyck kozott olyanok, kik a Jezusert mindcn
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megis a szeretet volt az igazi hit, illetoleg a hitnek gyi.i
molcse. Mert minden aldozatnal tobbet er a sziv nemes
vonzalma, az igaz szeretet. Azert kedves Atyamfiai !
nektek is ezt a szeretetet kotom szivetekre. A szeretet
elso sorban lsten irant. Szeresd Istent teljes szivcdbol,
teljes lelkedbol, teljes elmedbol es minden erodbol. De nem
csak szajjal dicserd otet, nem ki.ilsosegekben, nem sza
vaknak hangjaihan, nem vallasi szertarl{lsokban, hanem
szived belso sohajtasaiban, a mely emelkedik szived buz
gosagatol eltelve. Ha ily szeretet az, akkor a j6 lsten
nekunk mint :;zereto atyank, azt javunkra szamitja, azt
szivesen veszi toH.ink. Ezt a szerctetet mutassatok ki egy
reszrol az Isten hazanak latogatasaban, de nemcsak ebben,
hanem abban is, hogy protestans erzelmi.inket, szivi.inket,
gondollrnzasunkat, oda haza taplaljuk Isten igejevel, a
biblianak olvasasaval, a mi szep egyhazi enekeinknek
csaladjainkban val6 terjesztesevel, hogy legyen minden
csaladapa a szeretet vallasanak papja.
Tovabba mutassuk meg szeretetlinket a csaladban,
hogy a csalad tagjai a legbensobb vonzalommal, ossze
kottetessel legyenek egymits irant. 1vlindegyik kesz legyen
a csalad tagjai kozlil a masikcrt a Iegnagyobb aldozatra.
Kesz legyen lemondani oly elvezetekrol, melyek nincsenek
a csaladnak elonyere: mert ha valaki az o haza neperol
gondot nem visel, az a hitet megtagadta, es a hitetlennel
is alabb valo.
Alapul e vallas abban a szerctetbcn, mclyet cmber
tarsaink iranti szcrctetnck mondunk. Ez az, mely letcsiti
a beket a ki.ilonbozo valli1sfelekezetek kozt. Oh, CZ az
orszag, ez a nemzct annyit szenvedctl mar a miatt, mert
klilonbozo vallasu polgarai nem tudtak megerteni egymi1st,
nem tudtak egy kozos czclt tal(llni, mcly lctordcltc volna
a felekezeti kicsinyessegekct cs rnindcnkit a maga temp-
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a miatt, hogy az egyik felekezet serelemnek tartotta azt
magara nezve, hogy a masik szabadon imadhatja lstenet.
Jezus mondolla: "A mit akartok, hogy az emberek cse
lekcdjenek veletek, ti is ugyanazt cselekedjetek azokkal."
Kedves Atyamfiai ! E torveny oly egyszeri.i, oly vilagos
torveny, hogy ugysz6lvan minden mas Wn-enyt helyette
sithct. Nem kell ehez egyeb, csak mih:or valaki szivvel
megalaz6dassal cselekszik, mindig eloszor helyezkedjek
annak allaspontjara, a kinek helyebe cselekednie kdl.
Kedves Atyamfiai ! Az embert egyreszrol az elfo
gultsag, masreszrol a vakbuzg6sag, muveletlenseg es el
bizakodottsag, a vallfisi kevelyseg is, - a melytol mi
selll vagyunk mentek - sokszor oly tettekre ragadja, a
mely nyilvan ellenkczik az igaz szeretettel, pedig ha ez
nines a szivben, akkor semmi vagyok.
De egyuttal apoljuk a lzazaszeretetet. Ezt nemcsak
ertsUk, hogy valaki azt erzi, es azt mondja, hogy o ha
zajitert eletet, veret kesz minden pillanatban felaldozni.
Nem, a te testi, szellemi munkaerodet, azt legy kesz es
kepes felaldozni eleted minden pillanataban a hazaert.
A komoly gondok kozt, a nehez gazdasagi \'iszo
nyok kozt, ha nem meltanyoltak torek\·esedet, soha nem
csliggcdni ; hancm naponkent es 6rankent a haz,iert dol
gozni es tcljcsiteni kotclessegcdet: ez a n;igy szerctet. a
mclylyel a haz[mak ad6zol. A Jezus Krisztus tanitninya
J[mos apostol, mikor m:ir mcgorcgcdett, akkor azt mondta,
hogy mcg cgy uj parancsolatot adok nektlc'k. hogy egy
m[tst szcressctck. Ugy tctszik nckcm, mintha ugy Jenne.
hogy c fcns�gcs paran�sot soha nem szabad megszi.in
nUnk ismctclni cs hirdctni. Tincktek is ezl kotom szi\'e
tckrc: szcrcssctck cgyh,b:atokal, haz{ttokat, cmbert,irsaito
kat, a,, i1t Ievo tobbi Yal1(1sfclckezetck tagjait, hiveit. l�s
hogy czt beti..ilthcssetck, jcrtck i111:'1Jkozzunl-:.
1-l
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lomb61. Ekkor tisztclcgtck Szalay Ferencz {tg. hitv. c\'.
esperes az egyhazmegye es varpalotai gyi.ilekezet neveben.
Domjan Karoly a r6m. kath. egyhaz neveben, Zinger
Abraham a zsid6 hitkozseg kepviseleteben. A csetenyi ref.
egyhaz Balla Endre lelkesz vezetese mellett. Nagy Karoly
lelkesz az osi egyh,iz neveben. Kiknek nagybecsi.i meg
emlekezesi.iket pi.ispok ur szep es szivhez sz616 v{tlaszok
ban koszonte meg, s kerte dtjuk Isten aldas{tt.
Azutan szigoru vizsgalatot tartott az iskolakban
es azokat jeleseknek talalta, miert is Jlakay Zoltdu tc111it6
es neje Lakatos Vilma tanit6no elott elismereset es teljes
megelegedeset fejezte ki pUspok ur; mig az egyhazban,
a tavoz6 lelkesz utan tobb szabalytalansagot es hiimyokat
tapasztalt, melyeknek helyrehozasara utasitast adott a
presbiteriurnnak es hat{tlyos intezkedeseket tett.
Este 50 teriteki.i bankett volt a lclkeszlak termei
ben, hol Varpalota intelligens t{trsadalma minden oszt{t
lyaban kepviselve volt, mely alkalommal a felkoszontokben
elenk kifejezest adtak Antal Gabor pUspok ur idmti
oszinte becsi.ileti.iknek es szcreteti.iknek.
l'vlajus 12-en, kedden reggel 8 6rakor puspok ur
es ]\Temefh ls!vdn e. ker. fojegyzo ur bucsut VC\'en Ha11!toczy Sdudor ny. torvenyszeki bir6 urt61 es fenkolt lelkU
nejetol, szuletett J-\goston Lilla urasszonyt61 - kik okct
a leggyengedebb szives vendegszeretettel halmoztak el, Jnotara mentek kisereH.ikkel.

Inota, Csoor, Moha, Iszkaszentgyorgy.
Inota hataran Kdlmdn Vi11c::e szekesfeherniri fobir6
ur fogadta es i.idvozolte a pi.ispok urat, Jnota kozseg
eloljar6saga a.Ital korUlveve. l\fajd a lelkeszlakon Csajtay
Jfdle a presbiterium es nep a.Ital koriil\•e\·e lelkes es
bensosegteljes erzelemmel koszontotte a fopasztort es
kivanta: Legyen aldott bejovetele, itt lete es kimenetele !
Pl.ispok ur meghatottan valaszolt. \"a.gym Yagytam
latni mar utamban ezt az egyh{tzat es ennek hiveit, a
mely egyhaz es hi\·ei, bizony nehez megpr6b{-i.ltat!i.sokon
mentck keresztUI ; de Isten segitsegevel a maga szorgal
maval es crejevel, azokat a megpr6b{dtat{tsokat kiallottak
es azokat a scbeket, melyeket a nchcz idok i..itottek, mar
meglchetosen begy6gyitow·tk. Akarom btni. hogy a \"igasz
talits lstenc az o kebelLikbcn, az o egyh{tzukban micsoda
{tlditsos munk{1t vcgzett; mcrt hallottam errol a hiYatalos
jelentesben. Its most h{tl{tt adok lstennek a kcgyclemert,
melyct az egyhitzzal es ennck hiYciYcl cselckedett. Fogadkoszonctcmct a tcst\·eri szcretet lllC"l.
legoszintebb
� itk
�
0
nyilatkoz{ts{tcrt, a mel:,-lycl cngcm fogadtak cs ud,·ozoltek.
Kcrcm a j6 Istent, hogy az 6 {tldas�it to,·{tbbra is ter1-1 •
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Ezutan a kis Csajtay Lenke szep viragcsokrot nyujtott
at pi.ispok urnak, ki homlokon csokolla a szeretetrcmello
gyerrneket. Ezutan nyo111ban templomba mcnlLink, hol a
gyi.ilckezet Fiers Elek cnekvezer orgonaji1tcka cs gyonyori.i
vczetese mellett buzgo ahitattal enckclte a XC. zsoltnr
elso verset, mely utan pi.ispok ur a sz6szekbe ment es
mely hatast kelto fopasztori beszedet tartott.
\'agy Jsten, i'vlindcnhat6 felseg ! Teged kcrcs a mi
lclki.ink, Te hozzad vagyakozik ahitatos erzclmekkel tcljes
szivi.ink. Oh mert ha csak Te vilagositod mcg erlclmi.in
ket, Te szenteled meg szivi.ink crzelmcit, akkor erhctji.ik
el 6hajtolt czelunkat. 1-.'.:erji.ik Atyimk a Tc mcnnyci cro
dct terjeszd Id most is rer·111k, hogy lcgycn ncki.1nk cz ora
lelki.ink i.idvossegere.
Kegyelcm ncktck es bckesseg lstcntol, a mi
Atyankt61 es az Ur Jezus Krisztust6I. E szavakkal i.id
\'ozollek benncteket inotai ev. ref. egyhitz ide ez allrnlomra
osszesereglett hivei, a kik megjclentctck itt, hogy hallgas
satok szavamat es a kikct uri.ilok, hogy szinrol-szinrc
lathatok, mint melt6 ut6dait azon dcrek osoknck, kik itt
szi1zadok elott ezt az inotai cgyhitzat mcgalapitottc1k; a
kik czt hitbuzg6s�gukkal, aldozatkcszsegi.ikkcl szi1zadokon
kcreszti.11 fenntartottak. A kik itt keresztyen jellemlikct,
szereteti.ikct mind embertiirsaikhoz va16 viszonyukban,
mind mas felekezctc:kkcl val6 osszckottetesi.ikbcn oly
szepcn meglartotti1k. A j6 Jstcn kedvezett a ti ncmcs
tdrckvesteknek, atyaitok crenyeinck; akkor, mikor czt az
cgyhazat hosszu idon kcrcsztUI j<', bckessegbcn, csendcs
segbcn, lclki orumbcn mcgtartolta. De a mindcnhat6 Jsten
kedvezclt ki.ilonciscn nektck akkor, a mikor 11,1, 6 kcgyel
mevci scgitsegerc sictctt ezcn cgyhi1znak, akkor, a midon
ugysz6Ivan a let es ncm lctkerdcs hati1ri1hoz vczercltctctt;
a midon nemcsak maga az cgyhiiz, de ennck hivcinck

anyagi j61ete is a legnagyobb koczkara \·ettetett. Hiszen
ncm a nagy mcsszesfgben jatsz6dtak le az esemenyek.
Ki:izi.iletck a lcgtobben meg ismcrik 11zokat a szomoru,
nchez idokct, a midon a ki.ilso kenyszer nyomasa alatt,
nemcsak maga az cgyhi1z mondotta ki azt, hogy meg
szi.inteti anyaegyhi1zi jclleget, hanem m{u- az egyhazmegye
is helybenhagyta ezt a hati1rozatot; de az cgyhazkeri.ilet
ncm tudta elviselni, hogy az elok kozi.il egy ily ht:i,
munkas es {1ldozatkesz gyi.ilekezet kitorultessek: azert
bizva a j6 Istenben, megvaltoztatta az e!s6bb hat6sagok
hatarozat{1t, es aldozatkeszsegere, bitbuzgosi1gara hiYat
kozva elrcndelte a lelkeszallom{1s fenntartasi1t es be
ti:iltcset.
?\Iost kedves Atyamfiai ! ha erre \·isszagondoltok,
csak nezzetck meg nem csclckedett-c csod{tlatosan az Cr?
Vajjon az6ta a ti anyagi joletctek is csorbult-e, nem pedig
elore mcnt?
Oh azok a viszzonyok, a melyck ezt a 1rngy
vcszcdclmct okoztak, nagyon kcd,·czotknek \"Oltak; de
ha visszagond0ltok d1, nagy okulast mcrithettck belole.
:\bban a korban \'Oil cz. a midon mindcn c:lme, minder:
sziv az anyagiak ut{1n rohant. Az cgesz orsz[1gban min
den cbbcn az id1nyhan mLikodi.itt. Pcdig az ir;isnak ig,:za
van: ,,hogy akik meg akarnak gazd,1god11i. azok csn..:k
torbe cs nehez \·cszcdelmckbc; t'tltal szcgezik rnagokat
gondukkal; merl a penz szerelmc a kleknek gyotrelmc."'
:--::i1atok is cz ;1z cset kt.i,·etkezclt be, hogy tubbet mar
koltatok mint amit szoritani tudtatok. :\l.ir-m,ir clmcrli
lcsscl fenycgettetctt az egyh,iz cs az egycsck \"cszcdcl111c.
De hehizonyosodott. hogy jobb a kc\·cs. c:-cndc::; mun
k(n·al, hogy 11cm mint a nagy gazdags."1� nyughatatlan
s:1ggal. !\zt a mc,dj;'1I tal(1lt."1lok mcg a scgitscgnek. amcly
Cl!.\'cd(ll biztos: a s:·or�,1!111,1s 1111t11k,il. i.i11111Ct•i 1 1•',1d,i\·/
lak,mikoss,(:;ol. Es lepe:-rt>l-lepe::;n) rne:,;sy6gyitotli'tlok a
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-214nagy bajt a csaladban, a kozsegben es azutan az egy
hazban. Es amely egyhaz sorsa miatt ugysz61van ketsegbc
voltunk esve, ime az egyhaz, lstennek hala, ma egyik
legbuzg6bb, legviragz6bb egyhazunk koze tartozik. Nem
csak a tekintetbol, hogy megdicserem vallasossagtokat,
Istenben vetett bizodalmatokat, de a tekintetben is,
hogy az aldozatkeszseg nemcsak csokkent, nem hi.ilt ki,
hanem inkabb novekedett. Hiszen itt is beteljesi.ilt, hogy
aki az Urnak ad, az nem szegenyedik cl. Mutatja ezt,
hogy ti orgonat allitottatok, mutatja, hogy micsoda diszes
Urasztalt allitottak egyesek i1ldozatkeszsegebol, j6akarata
b61. Tehat nemcsak nem roskadott ossze az egyhaz a
terhek alatt, de emelkedett, elore ment es ma talan ero
sebb, mint ,·olt aidrnr, mikor a nagy veszedelem be nem
ko,·etkezett. Ha ezekre gondolok Kedves Atyamfiai !
Eszernbe jut az apostoli sz6zat. Az a diadalom, mely
meggyozi e vilagot, az a mi hitlink. Megis kedves Atyam
fiai ! a mi hiti.ink az ev. ref. hit gyozedelmeskedik a vila
gon es diadalmat hirdetctt mar kczdeteben. Gondoljatok
meg, hogy micsoda hatalmak voltak azok, a mclyekkcl
a mi eleinknek szembe kellett szitllniok. ?vlint hajdan az
apostolok, kikrol az mondatott: ,, Ti vitettek kiralyok es
nagy csatak elebe; de ne feljetek, mert az Ur vcletck
leszen." A mi eleinknck is szembe kellett szallniok azon
nagy hatalommal, mely minden gondolatot, a lclkiismeret
minden dobbanasat hatalma ala vctctte; :1 fclvilagosod{ts
nak pedig ellene volt azon oknal fogva, hogy cllcnebcn
uralkodhassek. Szcmbe kellett sz{tllni a fcjcdclmi hatalom
mal. l\fort hiszen kez.dctbcn az cgcsz Eur6paban a fcje
delmi hatalom ellene volt az evangyeliom tanainak. Ami
azt hirdette: Az Isten lelck, s a kik ot im{tdjak, szi.ikscg
bogy lelekben es igazsagban imadjak. l�s az a fcgyvcr,
a melylyel ezen nagy vilaghatalmak ellcn sikra sz{tllott
a reformaczi6, az a fegyvcr nern volt mas, mint Istennck
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lelkiismcrcti szabadsag diadalat. A felvilagosod as diadalat
a tekintctbol, hogy Istent, a mi szereti.5 Atyankat igazan
megismerji.ik, hogy ot nc ki.ils6segben, czifrasagban tisz
. Szivi.ink ,,erzelmet, Ieg...ven
telji.ik, de lelekben es igazsagban
.
oromi.ink, banatunk, o clotte ontsi.ik ki. 0 hozza forduljunk segitsegert. Ne kcressi.ink kozbenjarokat, gyarl6
embereket. Nem, mi Jsten fiai vagyunk a Jezus Krisztus
es az o erdemci altal. Tehat az Istenisrneret, az Isten
tisztelet ily egyszeri.i alakjaban volt az az eszkoz, a mivel
a protestantizmus megalkot6i es terjesztoi gyozedelmes
kedtek a sotetsegen. De egyszersmind az Isten igejebol
foly6 tiszta erkolcs volt az, ami altal cddig diadalmas
kodott ez a mi hiti.ink. Az a tiszta erkolcs, a melynek
kcll uralkodni a csalc1dban cs tarsadalmi eletben, az allami
cletbcn. embert{trsainkhoz val6 viszonyainkban. .-\ mikor
tudniillik onmagunkat megtagadjuk, ez a szeretet nagy
torvenye.
Sot cz a szeretet nem {tllapodik meg csak az
igazs{1goss:'1gnitl, --· annitl t. i. hogy scmmi olyat mitstol
ncm kovetcl, a 111it maga cs masnak mcg ncm ad: nem
itllapodik mcg ott, hogy mas tulajdoni1t nem b,i.ntja.
becst.ilctet nem scrti, ncm, - hanem tonibb mcgy. tel
jesiti azl is, a mit a torveny nem ko,·etel, de az emberi
sziv ncmcscbb torvenyc igaznak cs jogosnak is tahil es
bctolti azt. Ez a szerctct azt parnncsolja, hogy a szegcnyt,
a nyomorultat scgitscm, az clcscttct igyekezzcm felemclni,
a gycnget t,·1111ogatni; m{1sokat nemcsak nem sertcni. de
annak jo hirncvet clomozditani igyekczni. Ha valaki crkok:si
tcrcn tirntorog, veszni indult, ncm mondhatjuk azt ni.,
a rnit l{,iiu mondutt: A ,·agy 6rizojc rngyok-c en az en
tc::-tvcrcmnck? lgcnis az Yagy, annak kcll lenncd. Ila I[1tod,
hoµ;y rnbki hib{1;-,:ik. ki kcll nyujtanod fole a rnento kczct,
hogy mcgmcnthcsd. Ez az crkoksi ton·eny, amit tani-
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diadalom, a mely meggyozi e vilagot.
Kedves Atyamfiai ! Orommel latom, hogy ti azon
az uton vagytok, mely hit a.Ital diadalomra vezet. Latom,
hogy ti at istenitiszteletet rendesen es oromesl lato
gat_jitok, hogy sokszor enekelitek e szep enekUnket: Im
bejotti.ink nagy orommel Felseges Isten, A le szentidnek
gyUlekezetiben, A Te T,!mplomodba Felseges Atya lsten.
- La.tom, hogy igyekeztek gyermekciteket igazi keresz
tyen erkolcsokben, isteni felelemben nevelni. Megcrlitek
az irast: l\Iinden bolcsessegnek kezdete az lstennek
felelme. La.tom azt, hogy ti, ki-ki a maga tehelsege
szerint meghozza {1ldozalat az egyhaz czeljaira. NP-mcsak
hogy a templomot, iskolal, lelkeszlakot, mind j6karba
helyeztetek; de hogy alig mulik el het, hogy valaki
lsten dicsossegere ajandekot ne adna ingyen es j6 szivbol,
nem varva azert aldozatot, jutalmat.
Maradjatok meg ennel a j6 indulatnal, ennel a j6
torekYesnel; de vigyazzatok es im{tdkozzatok, hogy kiser
tetbe ne essetek. Merl hiszen nagyon sok kiserlelek
vannak, a melyek korUI jarnak a hivek kozt, hogy mint
az ehes oroszlan egyeseket talan elnyeljenek.
Kedves Atyamfiai ! Ismeritek azokat a szenvede
lyeket, melyek neha egyeseket mcgragaclnak. Ezek kozCtl
egyik, a mely sok embernek, sok csal{tdnak lett pusztu
lasa, a merteldetlenseg. Mikor valaki nem ludv{rn az 6
indulatain uralkodni, luls{tgba meg_v a szcszcs ilalok elve
zeteben, tivornyaban, korcsmai clorbezol{1sban es lobb
ilyenekben; a mclyek nagy vcszedclembe soclorjitk a csa
ladot es egyesck joletet, csal{tdi boldogsag{1t teljcsen
tonkreteszik. Es aki az ily kiserlesnek cnged, annak a
veszedelme, atka az, hogy az ily utrol alig van vissza
teres. En ]atom ennek a betegsegnek szomoru hal{1s(1l
hivcink kozott. La.tom azt, hogy az ily ember ha jozan

-217eszerc ter, mcgbanja bi.incl es rendesen eski.idozik, hogy
tobbe mcg nem teszi azt; de minclcnkor eski.iszego\·e
Jett. Mas vcszedelcm az, hogy nincsen meg a csaladok
kozt a benso egyetertes, erkolcsi tisztas{tg es kolcsonos
kin1elet es egyenloseg. Kedves Atyamfiai ! :\lily szep az,
mikor a csaladtagok egyi.itt, egy akarattal cselekesznek
minclent. Egyik nem serti a masikat, sot annak nyugal
mat, csenclesseget, boldogs{1gat elomozditani igyekezik.
.Miclon roluk valoban azt mondhatjuk, hogy itt ket testben
egy lelek van. De himyadik csaladban van ez ily teljes
mertckben meg? Egyes kellcmetlensegek eloallanak a j6
sziv miatt is. De hanyszor van, hogy orokos viszidyban
vannak azok, kiktol j6 peldat kell venni a gyermekeknek.
Nem mondom, hogy ezek a bUnok es ily bi.inok
uralkodnak nalatok. De magatok tudhatjatok, vannak-e
ezeknek itt peldai ! ?
OrizkcdJ·etck az ilvenektol
' mert czek cllene vannak
�
Isten igejenek, lsten rendclesenek. A kik czen uton jarnak,
azok nem viszik diadalomra azt a hitct. a mit oseink, a
reformatorok Isten scgelyc\·eJ kezdtek, cs a mely hitnek
<r\·okere van. Es kell is
nemzetben eros o.
ebbcn a 111 ..wvar
o.
hogy legyen, mcrl a lelkiismeret szabads..ig el\·e cbben a
mi cgyhazunkban valosul meg.
De egyh(1zunk lanai \·01126\·a, kcd\·esse, s1.eretette
csak ugy lchetnck, ha crkulcsi eletUnkkel ugy mutatjuk
mcg, hogy ennck tagjai csal(1di es kozeletokben nem
csak kiitll_j{tk a vcrscnyt mindcnekkel, hancm m,tsokn{tl
magasabban is ;·t11anak. Ez a diadalom az. a mcly meg
gyozi a vil(1got. llogy ti czcn hitnck harczosai Ichessctck
cs betoltsctck a hitnck crcjc i1ltal kiildetesteket, es diada
lommal har�zolhas:-;atok azokcrt a nagy kincsekert, me
lyckcl a mi val1(1sunk rcjt mag:'tban, jcrtek im,'tdkozzunk.
Buzgo ima ut(111 a CXX. zsolt(1r �l. vcrsenck el6nekl6scvcl kivonultunk a tcmplomb61. :.lajd szigoru
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es megelegedesenek adott kifcjezest a tapasztalt szep
rend felett. A lelkeszlakon elkoltoll vil1{1sreggeli uti1n
Cs6rra indult pi.ispok ur. Inot{m Galamb lstv{m em.
tanacsbir6 ur vette at az egyhitzmegyei gondnok ur
helyettesiteset. A cs6ri hatitrban igen meleg es kili.inlelo
fogadtatitsban reszesi.iltunk. Edes lstvan uradalrni tiszt
tart6 ekes szavakban koszontotle pi.ispok urat s tolma
csolta Cs6or nagykozseg kepviselo testi.iletenek tiszleletet.
Pi.ispok ur benso erzelemmcl valaszolt s kiemeltc, hogy ez
i.idvozletben nemcsak a tcstveri szeretet meleg crzelmenek,
hanem a hazaszeretet elenk erejenek nyilvanul{tsat is erzi
es Iatja.
A j6 Isten intezte ugy, hogy hazank teri.ileten
tobb vallasu nepek lakjanak; de egy Isteni.ink van es az
o egyhaza oltara kori.il aldozunk es munkitlkodunk. l\fog
szentscgtelenitese volna ennek az olt{1rnak az, ha valaki
szandekosan visszavonast t{unasztana a ki.ilombozo fcle
kezetek kozott. Tudom, hogy Cs6or kozseg lak6i az
egyetertes, bekesseg es szeretet elvcit kovetik, a mclyek
egyesitenek benni.inket a hazai nagy czelok kivitelcrc cs
elomozclit{1sara. J:;tcn ald{1sa legycn a kozsegen, lak6in
es az uradalmon. liljen a haza ! Egy kis lcany ekkor
viritgcsokrot nyujtott at pi.ispok urnak. A tiigas es i.innepi
diszben levo lelkesz udvarra erve l\'lt1ndi l\fruton Tamits
Ielkesz szivelyesen i.idvozolte pi.ispok urat. Mint ht:i fiai
az cgyhfornak, nagy es belso oromre indul a mi szivi.ink
ha testi szemeinkkel lathatjuk azon fclkcnt fcrflut, kit az
Isten nekunk fopasztorunknak rendclt. - Ritka cicn al
kalo111, de imc most megaclatott nckunk s kori.inkbc
vezerle az Gr azt, a kinek 6hajtott eljovetcle clc oly
oromteljes lelekkcl tckintetti.ink. Tal{1ljon szives fogaclta
tasra a mi igaz helso oromlinknck eme rovicl szaval-;ban
foglalt kifejezese:
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kozt, hol gyOlekczeti.ink minden tag_janak szivet :\Ielt6si1god irimt erzett mely tisztelet es szcretet tolti most el.
Szolgaljon eme megtisztelo littogatasa :\Ielt6sagodnak
oromerc, neklink pedig Ielki javunkra '.
Jtt nyomban templomba mcntUnk s Kaz6 lmre
tanit6 szcp orgona ji1teka mellett mondott gyUlekezeti
enek utilll pi.ispok ur. a sz6szekre lepctt es tanulsagos
fopitsztori beszedet tartott.
Kegyelem nektek es bekesseg az Istentol, a mi
Atyankt61 es az Ur Jezus Krisztust61. Az apostolnak ezen
szavaival Ctdvozollek bennetekct cs6ori ref. egyhazunk
hiveit, a midon a :\lindenha:6 lsten el\"ezerelt tihozzatok,
hogy szinrol-szinre lathassalak bennetcket. hogy \·alami
Ielki ajandckot kozolhctnek \·eletek stb. SzUksegUnk \'an
ennek a hitnek crositesere, hogy megteremhessUk a hit
nek gyi.imolcscit, mint megtermettek ezt a ti oscitek, a
kik a reformati6 kezdeten be\·ettck ezt a ja\'itott hitet, az
Isten kcgyelmcnek tisztitott evangyeliomi1t. a reimk rnara..:it
apostoli iratokb61 es cvang:ycliomokb61: a melyek ido
kozben ugyan sok embcri talalmimyokkal elhomitlyosit
tattak, de az Isten a 1 t>. szazad elcjcn kUldott nagy
lclki.i, \"allasosan buzgo, istenes kcbli.i ifrnakat, kik \"issza
\'ittek azl eredeti alapji1ra. .-\ ti oseitck, szi\·ok \·onzalm:i
val megh6doltak konnyen cnnek a tiszta t!\·,rngyeliomi
mcrt vonzotta L)kct a bcnne meo·m·ilatkoz6
tudomanvnak;
...
b ..
istcni kegyclcm. vonzotta a ma�yar haz,i.hoz \·ala szeretct.
l\lcrt I[1tt{tl;: azt. hogy cbbcn rnn a ncmzct e::; itllamfcnn
tart6 cro, a mcly a ki.izdclmck es \·�szcdclmek kozt
cgycdi.ili mcncdel,c khct cnnck az akkor nagyon i.ildo
zott 111ag�·ar ncmzctnck. De \·onzotta okct a szabadsag
szcrctctc is, a mcly czl.!n tiszta e\·an�yeliomi tanban
mcgnyilatkozott. l\lindcnckct m0g:prL)b;tljatok s a mi io
a;d mcgtarts[1tok. Ennelfug\·a ncm akart bilincsct \'cr;1i
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egyhaz es iskolavizsgalat tartatott s pi.ispuk ur oromenek
es megelegedesenek adott kifcjezest a tapasztalt szep
rend felett. A lelkcszlakon elkoltott villi1sreggeli utan
Cs6rra indult pi.ispok ur. Inoti1n Galamb lstvim em.
tanacsbir6 ur vette at az cgyhazmcgyei gondnok ur
helyettesiteset. A cs6ri hati1rban igen meleg es kiti.inteto
fogadtatasban reszesi.ilti.ink. !�des Istvan urndalmi tiszt
tart6 ekes szavakban koszontotte pi.ispok urat s tolm{1csolta Cs6or nagykozseg kepviselo testl.iletenek tiszteletct.
Pi.ispok ur benso erzelcmmel valaszolt s kicmelte, hogy ez
i.idvozletben ncmcsak a testveri szcrctet mclcg crzelmenek,
hanem a hazaszeretct clcnk erejcnek nyilvanul{1s{1t is erzi
es latja.
A j6 Isten intezte ugy, hogy hazank tcri.ileten
tobb vallasu nepek lakjanak; de egy Isteni.ink van es az
o egyhaza olt{tra kori.il aldozunk es munkalkodunk. i\leg
szentsegtelenitesc volna ennek az olti1rnak az, ha valaki
szandekosan visszavoni1st ti1111asztana a ki.ilombozo fele
kezetek kozott. Tudom, hogy Csoor kozseg lakoi az
egyetertes, bekesseg es szeretet elveit kovetik, a 111elyek
egyesitenek benni.inket a hazai nagy czclok kivitelere es
elomozditas{1ra. Lten {tlditsa legyen a kozscgen, lak6in
es az uradalmon. Eljen a haza ! Egy Ids lc{111y ckkor
viragcsokrot nyujtott i1t pi.ispok urnak . .A tagas cs i.inncpi
diszben levo lelkesz udvarra erve i\'lcincli l\farton Tami1s
lclkesz szivelyesen i..idvozolte plispok urat. i\·I int h(i t1ai
az cgyhaznak, nagy cs belso oromrc indul a mi szh·i.ink
ha testi szemcinkkel li1thatjuk azon felkcnt fcrfiut, kit az
lsten ncki.ink fopasztorunknak rendclt. - Ritka ezcn al
kalom, de ime most mcgaclatott ncki.ink s kori.inkbc
vezerle az Ur azt, a kinek 6hajtott cljovetclc cle oly
oromteljes lelekkcl tekintetti.ink. Tal{1ljon szivcs fogadta
tasra a mi igaz belso oromlinknck cme ri>vicl szavakban
foglalt kifejezcse :
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kozt, hol gyUlekczetUnk minden tagjanak szivet �lelt6s{1god irant erzett mely tis:delet es szcretet tolti most el.
Szolgaljon eme megtisztelo latogatasa Meltosagodnak
oromerc, nekUnk pedig lelki javunkra !
Itt nyomban templomba mentUnk s Kazo Imre
tanito szep orgona jateka mellett ir:ondott gyUlekezeti
enek utan pUspok ur . a szoszekre lepett es tanulsagos
fopasztori beszedet tartott.
Kegyelem nektek es bekesseg az lc;tentol, a mi
Atyankt61 es az l�r Jezus Krisztustol. Az apostoinak ezen
szavaival Ctdvozollek benncteket csoori ref. e�':-·hazunk
hiveit, a midon a �lindenha:6 Isten el\·ezerelt tihozzatok,
hogy szinrol-szinre lathassalak benneteket, hogy \·alami
lelki ajandekot kozolhetnek veletek stb. Szi.iksegi.ink van
ennek a hitnek crositesere, hogy megterernhessi.ik a hit
nek gyi.imolcseit, mint mcgtermettek ezt a ti oseitek. a
kik a reformatio kczdeten bevettek ezt a javitott hitet. az
Isten kegyelmenek tisztitott evangyeliomat a reank maradt
apostoli iratokbol es evangycliomokbol: a melyek ido
kozben ugyan sok cmberi talalmanyokkal clhomalyosit
tattak, de az Istcn a I G. szazad elejen kU!dott nagy
lclki.i, ,·allasosan buzg6. istcnes kcb!U ferfiakat, kik ,·issza
vittek azt credcti alapjara ..-\ ti oseitck. szi,·ok vonzaima
val meghodoltak konnyen cnnek a tiszta evangyeliomi
tudomi111ynak; mcrt vonzotta ukct a benne megnyilatkozo
isteni kcgyclem. vonzotta a magyar haz{1hoz valo szeretct.
.i\lcrt litltitk azt. hogy ebbcn ,·an a ncmzct es i1llamfcn11tart<l ero, a 111cly a ki.izdclmck es \"l'!szcdelmck kozt
cgycdi.ili mencdcl,e lehct cnnck az akkor nagyon i.ildo
zott magyar nemzctnck. De ,·onzotta okct a szabadsag
szerctete is, a mcly ezcn ti�zta c,·angyeliomi tanban
megnyilatkozott. �lindcnckct mcg:prob:'tljatok s a mi jo
azt mcgtartsi1tok. Ennelfog\"a ncm akart bilinl.)set Ycrni
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az emberi gondolkozasra, a szellemre es tudomanyra; de
killonosen nem akart akadalyoztatast es bilincset a lelki
ismereti szabactsag megnyilvanul:'tsaban. Nern helyeselte
sot karhoztatta azt, hogy ember beleavatkozzek Isten
dolgaiba. Ezen elvek alapjan itt viragz6 egyhazat alapi
tottak. Jgaz, hogy kesobb haborgattatasnak volt kiteve,
annyiban, hogy azok ai cgyhazi eprnetek, templom,
paplak, foldcs uri jogon toli.ik clvetettek, a melyeket
maguk epitettck. De legalitbb az meghagyatott nekik,
hogy vallasukat szabadon gyakorolhatjak es a karterites
megadatott nekik azokert az epUlctekcrt, a melye
ket tolilk elvettek. Es a ti oseitek, mint az a fecske, a
melynek feszket a gonosz ember clpusztitja, azonnal ujat
kezd epiteni: a ti oseitek ujat epitcttck es Isten segedel
mevel azonnal be is vcgeztek. Ugy hogy e kozsegben a
nyilvanos isteni tisztclct tulajdonkcppen a ref. egyhazban
sohascm szUnetelt. Nagy hitl{tval tartozunk Istennck czcrt
a kegyelemert. ts mikor erre visszagondolunk, hogy az
6ta az cgyh{tz hogyan gyarapoclott, azt kcll rnondanunk:
,,kisebbek vagyunk Uram minden Tc jotctcmenycidnel,
melyeket cselekcdtcl mi ve!Link" ! l\lcrt kcdves Aty{tmfiai !
la.tom, hogy ezen Ids gyi.ilckezethez kepest az egyh{1zi
epUletek j6karban vannak. A templom ncrncsak szilill"d,
de diszes torony all elen, _melybe szcrcztetck 6n'tt is; a
lelkeszlak, iskola a kivanalmaknak mcgfelcloek. Egy ily
kis gyUlekezettol hogy v{1rna az ember tobbct a lelki
buzg6sag, az anyagi halad{1s tcrcn ?
1\lit szoljak tcb{tt hozzatok c7. allrnlo111111al, micl<'.:in
Isten J1Jcgengcdtc ernem, hogy ki..izctck johcttcm; tal1111
clicserjclek bennctck_et? Nern, kcdvcs Aty{unf-iai ! Az lstcn,
az ki azt cselekszi mind bogy akarjuk, mind hogy vcgliez
is vihessUk a jot. Azeri, a helyett hogy dicscrnclck
benneteket azl mondom: kedves Atyamliai ! Ti pcdig
szentscges hitctckben fclcpUlvcn, cs a szcnllclcknck kq-
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kcdvcs Aty{unfiai ! az az en intesem, keresem hozzatok,
hogy a ti hitetekbw ·Mio megerosodes dltal, en1siidjek mcg
/ubletckbm az Iste1111cll szeretele. Hogy ezt mire ertem,
igyckszem kimagyarazni. Ki\·{mom azt es ohajtom. hogy
cgymast a ti szentseges hitetekben, ebben a tiszta ernn
gyeliomban folyv{1st epitsetek, erositsetek. Ez pedig tor
tenik az altal, hogy az istenitisztcletre mindenkor keszek
es hajland6k lesztek, ha az Cr hazat el nem hanyagol
jittok, hancm ugy ilnnep es vasarnapokon, a mint hetkoz
napokon is felkeresitek a szentegyhazat. �ierthiszen az
apostol azt mondja: Mindenkor, tehat mindennapon
i111{1dkozzatok. A j6 kcresztyennek lelki szilksegehez,
lclki cgyenisegehez tartozik az, hogyha masokkal egyUtt
a mindenhat6 Jstent im{tdhatja az o szentsegenek hajle
ldtban. 6 mondani tudja azon magasztos erzelmekbol
szarmaz6 cneket: Ha templomban megjelenek, a ho!
usszc sercglenck Felseges ncved i111{1d6i, veli.ik egyi.itt
foh{tszkod\'a, Ugy tetszik mintha \·igadrn. Ott volnek ho!
a menny lak6i A tc kiritlyi szekednek Elotte letelepednek ...
Erezzetck czt kedves Atyamfiai ! Es miutan a mindenhat6
Isten az o szent Fia az Ur Jezus Krisztus {1ltal meg
igertc azt, hogy a hol csak ketten \'agy h{u-man ossze
gyi.iltok az en ncn�rnben, en ott lcszek. .-\z embernek
pedig az eletbcn ncm lchet nagyobb mcnedeke. mintha
cgyi.itt lchct a Krisztussal, kercssetck teh,it az Isten
orszng,1.t, igazs{1g{1t e h{1zban es cnekeljetck_. im.'.1.dkozza
tok itt nagv
lelki .._c:vi.
l�nitsctck
ezt macra.._ J
. .., i1wori.ise��cl.
....
-�t
""
tokhan az ,'tltal is, hogy odahaza legyen gondt)tok arra,
hogy a mi \"all{1sunk lcgfL-;bb forr(1sa a biblia es h1eki:s
kii11_r·7', mcg lc�ycn mindcn h:iznal. es a hol meg nrn,
nc maradjon haszn(llatlanul. A mi egyh{1zunk tanitasa
szerint mind papok ,·agyunk. �em��ak en \'agyok rar
cs az en tisztt1irsai111. :'\Ii mindny{1jan Istcnnck ncpe, szent
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Isten ele vinni szent es kegyes aldozatul.
Ezt az aldozatot igyekezzetek Kedves Atyamfiai
meghozni ti a magatok csalaclja koreben. l'viindjart ero
sebb lesz a beke, biztosabb lesz a j6let, tiszteletteljeseb
bek lesznek a szulek, engedelmesebbek a gyermekek. Egy
sz6val mindazon foldi j6k, melyeket Istcn a vallasos elet
gyakorlasa a.Ital ad, megszaporodik a ti csaladjaitokban.
Nevelitek az Istcn felelmeben a ti gyermekeiteket. De
kedves Atyamfiai ! ha ti epultok a ti szentsegcs hitetekben,
ez nem kivanja azt, hogy mas vallasfelekezettel talan
ellentetben, talan haborusagba joj,ietek. Sot inldtbb a mi
vallasunk, hiti.inkben val6 epliles, rnindig szeretetet hircleti
minden embertarsainknak; szeretet, turelmet es elnezest
mas felekezctu testvereink irany,iban.
Ti oly kozsegben laktok, a melynek lakossaga
ugysz6lvan csaknem egyenloen meg van osztva a ref. es
ram. kath. hit kozott. i'vii tortennek itt, ha feldamadna a
regi gonosz szellem. A midon az egyik fel serelemnek
tartotta, hogy a masik tisztelte az Istent. A midon az
egyik nem akarta a masiknak megadni azt, a mit maga
nak megkovetelt az allamt61, a tarsadalomt61. Oh legyen
ez ta.vol toletek. Hogy e nemzet a toroktol oly nehezen
szabadult meg es a masikt61, mely elnyomni akarta, mcg
ma sem szabadult meg, annak nem a kulonbozi.i vallas
felekezetek megoszlasa, hanem ezeknek egymits elleni H.irel
metlensege, egyet nem ertese volt az oka. Oh legyen ez
into pelda, s arra a szomoru korszakra soha ne menjunk
vissza.
Mi szigoruan, lelkiismeretesen orkodjlink a feletl,
hogy a szeretet teljes viszony, az egyetertes, a kozj6ra
torekves legyen mid a ket felekezet polgitrai kozt, sot ez
legyen ennek a kozsegnek es hazirnak lakosai kozott is
a legfobb czel.
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ez {11lal meglarlsatok Istennck szeretctet, \'agyis tcljesitse
tek mindazon kotelesscgeiteket, a melyeket Jsten paran
csol; mert abban {di az isteni szcretet, hogy az 6 paran
csolatait meglartsuk. Hogy pedig ezt mcgtartsuk, kotelesek
vagyunk emberlitrsainkat szeretni, azok irant elnezessel,
H.irclemmel lenni, kotelesek vagyunk sajat testunket. mint
a szentlelek templomitt tekinteni, erkolcsos, kifogastalan
csali1di eletet elni. Its itt ra kcll mutatnom egy szornoru
korulmenyre. Arra, hogy a mi egyhazunknak nepessege
nck sziuna folytonosan csokken cs apad. :\laga ez a cso6ri
cgyh{1z ezelott 18 evvel :200 lelekkel tobbet szamlalt mint ma,
18 cv alatt 200 lelek apadas, ez azt tc-nne, hogy l 00 e\·
mulva hire scm lcsz itt cpen ennek a ncpnek, a mely a
n�agyars{1gnak gyokcrc. De az Istcn talan nem meri rank
czen nagy atkat. Tudom en azt, hogy egyesek kikoltoz
nck; ugyan legWbbnyire szomoru csalod,'tsn:ik \'annak
kiteve; merl azzal a munkaval ami,·cl masutt megel
valaki, itthon is mcgclhet, boldogulhat. H.:it lehet, hogy
az apadas egyik oka cz is, de higyjetek el csak kisebb
mertekben. �agyobb mertekben oka az apadasnak ka
11(1 "J. • c::,
,rwzrlosd
...
(._..,,o·.
Az cgyik az, hogy a szi.iletesek csekely szamban
ti..irtcnnek. Hogy az emberck gonosz szimdckkal belenyul
nak Istcn azon ti..irvenyebe: gyl.in1olcsoz.zetek. szaporod
jatok, ti..ilts�tl.!k be e foldet stb. -- Bizony ennek okai
akar az onzcs, akar a hanyags{1g, akar mas rossz akarat,
- mindcnkcpen elitelend6. A masodik az, hog:y a kis
gycrmekck gondozasa, i1poli1sa nem tortenik oly figyelem
mcl, mint m{1s orszi1gban. Ki.ilonosl'n a gyermekek on-o
soltatasara a mod sines meg annyira. De az igazi tL>ITeny
e tckintctbcn mindcn ember szi\·ebc iratott. :\Iindenkinek
gycrmcket a legdr{1g:'tbb kincsnek kcll tekinteni. .,Isten
{1ld:i.sa a gycrmck, cs az asszony rnchenek gyUmolcse
<.�
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hogy az o neve el ne toroltessek a foldrol, hanem eljen
tovabb az o nemzetsege es ne vagattassek az ki. Ha
ked\·es Atyamfiai ! az Isten valakire ilycn draga kincset
bizott s abban tal{lltatik, hogy azt a kincset nem gon
dozza, hogy mint a gonosz szolga, nem igyckszik azt
nevelni, hanem talan a fold be classa. Nagy fclelosseg var
reank az Isten es a haza elott. Mert ha mi kipusztulunk,
idegen elemek veszik hatalmukba czt a foldet, masreszrol
mindig tobb-tobb munkaerore \'an szi.ikseg.
Nevekedjetek Isten szereteteben az altal is, hogy
nemcsak a felekezetek kozott legyen beke, egyetertes; de
legyen az magatok kozt is. A legnagyobb jo a mi egy
gyUlekezetben uralkodhatik, ha beke van a hivek kozott,
az egyhaztagok kozott, az egyhaz vezetoi es eloljar6i
kozott. U gyanazert Pal apostol a korinthusiakhoz irt
levelben igy szol: ,,�agy gyarlosag az kedves Atyamfiai !
hogy ti egymassal perlekedtek es harczba vagytok. Miert
nem tUrtok inkabb meltatlansagot es kart."
Tokeletes ember nincsen, barmely allasban legye
tek is. - Az atyafiakhoz szeretetben hajlandok legyetek,
megbocsatvan es megengedven kolcsonosen cgymasnak,
mikepen a Krisztus is megengedett nektck, sot adta
magat ti erettetek aldozatul. J�s ha a gyarlosagot latj{1tok
is, gondoljatok meg, hogy emberek vagyunk es hogy n7.
Isten tartotta fenn maganak az iteletet.
Ne itelj, hogy nc iteltcssel. Inkabb bekc, mintsem
boszu legyen szivetekbcn. Enyirn a boszui11las mond az
ur ! Ha tehat volnanak koztctck ilyen villongasok, ptirok,
viszalyok, beketelenseg, egymitssal VHlo clegcdetlensegck:
szUntessetek meg e,,;ckct s gyukoroljittok azt a szcrctetet,
mely rnindeneket elti.ir es soha cl ncm fogy. Azcrt, hogyha
valami intesnek helye van ti klizottctck stb. tcljcsilsclck
be az en oromomet a mit erzck az en szivembcn most,
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mindenki mast maganal jobbnak iteljen Jenni. Es hogy
Isten erre titeket elsegeljen, jertek imadkozzunk.
Templom utan iskolalatogatas cs presbiteri gyUles
volt. A tanitas eredmenye dicseretes. A presbitereket meg
dicscrte azert, hogy az egyhazi epi.iletek mind ragyogr.ak
a tisztasagt61, csinosak, gondozva vannak es az egyhaz
tekintelyenek es czeljanak megfelelock. Ez mind hit
buzg6sagr61 tanuskodik. Hassanak oca, hogy a biblia es
enekeskonyv, minden haznal meglegyenek es olrnstassa11ak, tanultassanak. Hogy a lelki epi.ilet is ked\·es Iegycn
Isten elott. lVlajd megaldotta a gyi.ilekezctet. Ezutan a
lelkesz vendegszereto hazitban 12 teritekU ebed ,·olt.
melyen jelen voltak a helybeli notabilit{isok, a lelkesz
szeretett leanyai es \'Cjei Kun Lajos jegyzo es Farkas
Sandor lelkesz jeles cgyhazi ir6. Tobb szep felkoszonto
hangzott cl, mclyeket a helybcli pleb{mos urnak pUsrok
urunkra s pUspok urunknak :'\l{trton Taiwisne urnore e�
csalitdj{tra mondottak, - koronaztak.
Cs6orr61 majus 12-en delutan 3 6ra tajban indult
el pUspok ur es kiserete uradalmi fogatokon Iszkaszent
gyorgy, ?\Ioha es Csurg6 fele. A pi.ispokl,itogatits legszebb
emlekei kozt orizzi.ik szivUnkbcn azt a magyaros, fenyes
es bensosegteljes fogadtat{1st, melybcn c videken lak6
derek es lelkesedo magyar nep reszcsitctte for,1sztorat.
Az ido is fenseges volt. A derLilt eg mintcgy l)I"i,isi nyitott
szem, elbuvolo mosolylyal tekintctt le re.ink. .-\z Iszka.
?v[oha es Csurg6 kdzt elter(ilo rona, minkgy teritett asztal
s a termenyek csodits vii.Itozatoss{1gban es :-.zepscgben
tarultak fcl elotti.ink. Iszka es �loha hat,irim nemzcti
lobog6 alatt nagy ki.ildottscg v,'irakozott, mclynek elen
Brandt .l:'mos iszkaszentgyorgyi jcgyzo koszontotte pi.isp0k
urat s kcrtc ot, hogy ismcrt fop,isztori boksc:;�egewl
oktassa, buzditsa hivcit arra, hogy cgyctcrtesscl, tcstYcri

szeretette·l, vallvetve iparkodjanak e sokat szenvedett
magyar haza felviragoztatasara. Isten aldasat kerte eletere.
Majd Mohan, az ,,Agnes-Forras" elott emelt diadal iv
alatt, ho! megje!ent a harom kozseg nepe, br. Fiath Pal
fejermegyei foispan, Kempelen Imre nagybirtokos es tobb
elokeloseg, Somogyi Gyula jegyzo mondott Odvozlo bc
szedet. Innen a sokasag lelkes eljenei kozt a lelkeszlak
ele vonultak, ho! Huszar Agoston Fejervarmegye alispanja,
Medgyasszay Vincze mezofoldi esperes, tobb szomszed
lelkesz s a presbiterium orommel vartak plispok urat, s
itt Balassa Dezso lelkesz mondott szivrehat6 Odvozletet.
PUspok ur minden Udvozlesre meghatottan valaszolt s
kifejezte, hogy orommel dobban meg atyai szive, ha azt
latja, hogy az -egyes gytilekezetek azokat a feladatokat,
amelyek rajok varnak, teljesitik; mert azt helyettok senki
mas, semmifele felsobb hat6sag nem teljesitheti. Ezutan
kerte rajok lsten aldasat, hogy bar kicsinyek, de lelkese
desben, j6 elhatarozasban, az egyhaz epiteseben nagyok
es elokelok lehessenek. i\Jeleg koszonctet mondott l'vled
gyasszay Vincze esperes urnak szives megjeleneseert.
Ezutan Huszdr Agostou alispan urat szivesen
Udvozolve kifejezte, hogy a magyar nemzet szellemenek
osi alkotasaib61 a nemzet szellemcnek egeszen megfelelo
intezmeny ketto maradt fenn : az egyik a vanncgyei
szervezet, a kozigazgatas, mely szerint a ncp maga igaz
gatja magat; a masik a reform. egyhitzi szervezet, az
onkormanyzatban, hogy Ugyeit a hivek meggyozodese
szerint maga kormanyozza. Ez a ket onkormanyzat az,
melyek kozUI az egyik polgari j61etet es kozbiztonsagot
szolgalja, a masik bivatasa a lelkiismereti szabadsagot
megvedeni, egyuttal az embert Istenhez vezetni. Ezek oly
szepen illenek egymashoz, hogy en nem csodalom azt,
hogy mi errol semmi kincsert le 11em mondunk es hogy
a masikhoz is a magyar nemzet hutlenne valni nem tud.
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ezekhez igy, huseggel ragaszkodunk, addig a nemzetet
fclteni nem lehet. Ori.ilok, hogy Nagysagodat itt Odvozol�
hetem. Isten a.Ida.sat kerem Nagysagodra es \"armegyejere !
Jtt azonnal templomba mentOnk, hol a 37. dicseret
s a 74. dicseret 1. 2. versenek buzgo eneklese utan a
helyi lelkes,1, alkalmi imat mondott, mely utan pi.ispok ur
ment a sz6szekbe s fenkolt szellemi.i, tanuls{tgos fopasz
tori beszedet intezett a hivckhez.
Kegyelem nektek es bekesseg az Jstentol, a mi
Atyankt61 es az Ur Jezus Krisztust6I. Ezen szavakkal
i.idvozollek titeket, a mohai es iszkaszentgyorgyi ref. egy
hazak hiveit, a kik itt ez alkalommal, az en hi\·6 sz6za
tomra megjelentetek itt az Urnak hazaban, hogy bizony
sagot tegyetek a ti hitetekrol, egyhazatokhoz \"al6 ragasz
kodastokrol, i.idvozollek ezen egyszeri.i kis templomban,
melyet oseitek epitettek, megtartottak es a hittel egyi.itt
r{ttok szent oroksegi.il hagytak. Epitettek ezt es az elotte
val6t is mar (mert ezen egyhazak tortenete dsszanyulik
a regi idokbe, a 17. szazadba) a mikor itt ezen a ,·ideken
keletkeztek mindazok a szent eklezsiak es meg tobbek is
melyek ma is fennallanak es viragoznak, az osok hit
buzg6saga alapjan. Kedves Atyamfiai ! Ha a mai napon,
midon itt benneteket szinrol-szinre latlak, visszagondolok
azokra az idokre, a miben a mi ref. egyh{tzunk altalaban
es a mi kis egyhazaink is kercszti.il mentek, Iehetetlen,
hogy a zsoltar ir6 szavaira ne gondoljak: ,,Aldott legyen
az Ur, ki meghallgatta a mi konyorgesi.inket. Az Cr a
mi erosscgi.ink, paizsunk stb."
lgcn, az Ur meghallgatta a mi konyorgcsi.inket,
cs lctt a mi erosscgi.ink akkor. mikor az ernngyeliomi
tiszta tudomany e magyar haz,i.ban elterjcdett. i\lcrt csak
goncloljatok arra, mi Jett ,·olna a magyar haz{1b6! az
akkori viharok kozott, mikor az egyik ellenseg delrol, a
15'
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Ietezeset megsemmisitse. rvli lett volna, ha uj szellemi
elteto ero nem jelenik meg a tiszta evangyeliomi tudo
manyban, melynek nyelve a magyar nyelv volt, az, mely
magyar szivtol magyar szivhez, magyar esztol magyar
eszhez sz61ott. Az bi;::;onyos, Ila uem lett vol11a a refornui
czio, ma Ptdr mint csak leliiut 11emzetet, hirbol is1ucr11e11ek
bc1111ii11l?et. De meghallgatta az ur a konyorgest es Jett
a mi erossegUnk es paizsunk. E tekintetben is, hogy a mi
lelki.ink igazi szi.iksegeit a reformitczi6b61 elegitcttc ki.
A magyar nep az Tstennek klilso tiszteletet soha sem
tudta gondolkozitsm6dj{tval mcgegyeztetni. Vitctctt, vagyott
valami fclsobb utitn. A reformitczi6 cszmelyeben meg
nyerte ezt a fclsobb cgyszcri.isrgct, mcly szcrint Istcn
lelek, a kik ot im{tdjc"tk, szi.ikscg, hogy lclckben es igaz
sagban imadj,ik.
A magyar nep igaz{rn fclvilitgosodi'tsra haj16 esze
meggyozte arr61, hogy az istcnitisztclctnek cz a m6dja
az, melyben mcgjelent az igazi keresztycnscg, de a mcly
megelegyittetctt embcri talal111irnyokkal. Itpcn azcrt ez a
nemzet a maga egcszebcn alig felszitzacl alatt cnnek a
tannak partj{tra {tllott, fclvctte ezt, minlha ujj{t szUletctt
volna; hogy ennck scgclycvcl lcgyen munkitsa a felvilit
gosodasnak; cz lcgycn kozvctito kclct cs nyugott kozott.
De h{tlitt adunk Istcnnck, hogy mcghallgatta a mi konyor
gesi.inket cs lctt a mi crosscgUnk cs paizsunk azert is,
mert cnnck a magyar ncmzetnck szabacls{1gszcretctevel,
szabadsagert folytatott ki.izdclmcivcl a rcforrrniczi6 cszmei
hangzottak ossze a lcgbensobbcn.
Az a vallits, mcly ncm <l tckintcly elott val6 mcg
h6dolast kovctcli hivcitol, hancm kovctcli a.r. apostol uta
sitasa szerint azt: Mindenekct megpr6b{tljatok, a mi j6
azt megtartsatok. Ez a vallits lchet egyedL.il biztositcka a
polgari es politikai szabaclsagnak is. Merl a mcly lelck
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szolga vallitsi tekintctbcn, nem lehet az fUggetlen polgari
jogok tekintetcben sem, hanem alkalmazkodik, sot onallo
sagat, fUggctlenseget mcgtartani ncm birja. De az Isten
a reformalt hitvallasban adott nekUnk oly hatalmat, ta
masztekot, hazaszeretctet, mely kepesse tett arra, hogy
a szabaclsitgcrt lelkesUljUnk, harczoljunk. Azok a szomoru
napok, mikor a 17. szazad masodik feleben es a 18. sza
zad elejen a reformaczio megsemmisiteset akartak elerni;
higyjetck. el, ezek a tamadasok nem annyira a vallas,
mint a nemzet ellen voltak intezve.
Kedves Atyamfiai ! Aldott legyen az Cr, hogy
mcghallgatta konyorgesUnket es volt a mi erossegUnk es
paizsunk. Mi keresztUI eltUk ezeket a szenvedeseket es
y

azt mondjuk: Megfogy\·a bar, de ton-e nem ! l"gy hog
a mai nap osszehasonlitrn a reformaczio nepesseget azzal
az osszehasonlitassal, mikor JI. Jozsef csaszarnak kor
m{rnyz6s{1ga alatt kezdett pirkadni a szabadsag, mondhat
juk, hogy ujra viragoznak az i1rrn cklezsiiik es \·issza
kapta a nyilv{rnos vallasgyakorlatot akitrh{my egyhazunk,
a hol az i.ildoztetes alatt ncm fogyott le annyira. mint a
mily keves szammal ma bir. .-\ mi azt mutatj�, hogy
a nehez kOzdelmck kozutt az Ur volt a mi erossegi.ink.
De Istcnnck hala, hogy ezck az idok elmultak. Istennek
h{lla, hogy a mai nap nem csak az [diam ton·enye biz
tositja a rnllits tckintctebcn valo cgyenjogus,igot, mcrt a
tur\'cnyek cs torvenykuny,·ek is scmmik. ha az emberi
csz es embcri szi,· ncm osszhangzik azokkal a ton-enyekkei.
Torvenyck, mclyck szabads,igunkat biztositott,ik, a
multban is voltak. Sot ncmcsak tun·�nyck. kiralyi csko,·cl
crositctt bckekutesck ,·oltak: de akkor ezek scmmit scm
crtck. De azok a t()1Yenyek, a mclyckct a magyar nemzd
most hozott a ,·all.iscgycnl6scg biztosit{1si1ra. azok a t0r
v0nyck a ncmzct untudat,'tval cgyczok. 1::s nincscn az a
hatalom, b."mnily r�nycgct0�scl ,·agy cribzakkal {tlljl.Jn clo,
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gyakorlatat el tudna nyomni. Nincsen, mert kedves
Atyamfiai ! csak nezzetek meg ezen kis egyhazakban is,
melyek itt vannak, nem latjatok-e a j6akarntot, partfogast,
szives szeretetet azok reszerol az egyhaz irirnt, annak
hivei irant, kik nem tartoznak ugyan killsoleg ezen egy
hazhoz ; de tudjak meltanyolni azon szolgalatokat, melyet
nz az egyhaz, ezen kis gyi.ilekezetek is a nemzeti miive
lodesnek, a hazanak, s a kozj61etnek tesznek. Ime ezen
Ids gyi.ilekezetben mennyi j6tetemeny gyakoroltatik a
gyi..ilekezet irant azok reszerol, kik a hivekkel es egyhaz
zal -- bar mas felekezet tagjai - Iegkozelebbi erintke
zesben vannak. J6akaratukat, testveri szereteti..iket, ragasz
kodasukat kimutatjak ezen egyhaz iranyaban. Kedves
Atyamfiai ! Azert ha az ujabb kort teki ntji..ik, ennek szel
lemet; hogy a magyar nep eredetisege es gondolkozasa
a.Ital a hit a vallasszabadsaganak jogat magaeva tette,
altalanositotta es gyakorolja; mondhatjuk, aldott lcgyen
az Ur, ki meghallgatta a mi konyorgesUnket, o volt a
mi paizsunk es o lesz a mi remenysegi.ink.
De ha az Isten a.Ida.st, erot, vedelmet adott neki.ink,
hogy egyhazunkhoz ragaszkodhassunk, annak szellcmet
megtarthassuk; neki..ink meg kotelcssegi.ink a mindenhat6
Isten irant ezert a kegyelemert legoszintebb ha.lava! Jenni.
Az Isten nevet megbecsi..ilji..ik es tisztelji.ik e gyi.ilekczet
ben azzal, hogy latogassuk Istennek h{tzat, hallgatjuk
szent igejet szorgalmasan. Ide szoktatjuk mar gyerme
keinket, hogy az o gyenge szivok fogekonynya tetessek
azon nagy igazsagok befogad{tsara, a melyek nelki.il az
ember boldog nem lehet. Kedves Atyamfiai ! Nern a foldi
vagyon lesz alapja a gyermekek foldi es mennyei bol
dogsaganak, nem az elokeloseg, nem is a tudomany,
hanem az Istennek felelme, mely kezdetc minden bolcses
segnek es boldogsagnak. A mely a j6 sorsban bolcscsc

-2�1tesz, hogy el ne bizzuk magunkat, elorelat6va is tesz; a
rossz sorsban, a szenvedesek kozt megnyugtat es meg
vigasztal.
De ezenkivUI kedves Atyamfiai ! szUkseges, hogy
mint reformatus oseink mindig tettek - Istenr e gondol
junk odahaza is, hogy minden egyszerU hajlek, melyben
egy csalad otthonat leli, egyuttal legyen templom, az
Isten imadasanak, erkolcsnek ternploma, hol kicsinyek es
nagyok halljak es olvassak az iget: a hol a gyermekek
a szUlek ajkair61 halljak a zsoltarokat es dicsereteket, hogy
egesz eletUnk Iegyen Isten va16sagos tisztelete. Ez azon
ban csak a kUlso istenitiszteletre vonatkozik; de az igaz
kcresztycnnek nemcsak sz6val, eletm(ikodcsevel kell meg
mutatni Isten iranti halajat.
l'vli ennek a tulajdonkepeni lcnyege? A szeretet. A
hitnek mi az igaz gyUmolcse? A szeretct. Ha tchat hala
i:;ak kininunk lcnni Jsten irant, mutassuk meg ezt a halat
embcrt{1rsaink ir{tnt val6 szeretet {Lita!. ;\Iert azt mondja
az apostol: Ha valaki szereti az Istent, de gyl'.iloli felebarat
jitt _. hazug az ... stb.
Es pedig ennek a felebarati szeretetnek van egy
bizonyos ir{myzata, a mely az Istentisztcletevel a Ieg
kozelebbi osszekottetcsben van, cz az 1ranyzata a szere
tetnek, ncm egyeb, mint a kUlonbozo felekezctek kozotti
szeretet. Kedves Atyamfiai ! .-\Italitban a testverisegct. az
embcrszeretetet hangoztatjuk, sot tisztelettel viseltetUnk
bizonyos mertekben azok irant az emberek inint is. kiket
soha ncm l,ittunk. de halljuk torekveseiket, szenvedcseikct.
De itt l\Iagyarorsz,igon a kiilonbozo test,·erfelekezetek,
a melyek 111{1s templomban imadj{tk ugyan Istent, de
egym{ts mellctt, egyi.itt clnek: es az cmbcrek nem saj,it
j6zan eszi.iktol, nem szivUktol \•ezereltetve, hancm elt"ogult
sagt61, lal{m m{ts hatalmi crJektol vezetve, - nem kcpc
sek fc!emclkel�ni oda, hogy m{ts vallitsu ir{mt tlirelcmrnel,
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fajdalom, ma talan tobbszor is hangoztatjuk, mint kell,
s mennyi tortenik itt, a melyek a kolcsonos szeretetel
·sertik. !vli IegyUnk az elsok meg onmegtagaclas imin is,
kik megmutatjuk, hogy megtudunk bocsatani, ez az cgyik
az igaz keresztycnscg crdeke. Aldjatok azokat, kik tilckct
Mkoznak stb. De parancsolja azt szent hazank erdekc .
. Mi Iegyi.ink az elsok, kik rnegmutatjuk, hogy tudunk
felcdni, megbocsajtunk az ellenUnk vetoknek; mcrt a haza
erdeke, a haza j6lete, a haza jovendo boldogsaga kivanja
ezt. Ha ezt mcgtettOk, igen sokat betoltotti.ink a .Tezus
tdrvenycbol. Ehhez meg arrn figyelmeztetlek, hogy ep ily
kotelesscge a keresztyen embernek, - ki a tarsadalom
szolgalataban all - a munkassi1g, takarekossag, mely
kepesse teszi arra, hogy a kozOgy erdekeben aldozatokat
hozzon ;· mert a mi egyhazunk aldozatok nelki.il fenn
nem tarthat6.
Azert kcdvcs Atyamfiai ! Szi.ikseg van arra a
takarekossagra. De ezt az erenyt mivel lehet tamogatni?
i\Tertekletesseggel. Ez magaban is nagy ereny, ha az ember
megtudja tagadni vagyait, osztoneit, a mibol talan
erkolcsi lealjasodas szarmazik, vagy ha az nem, de sz{1r
mazik vagyoni romlas. KOlonosen a ki a szeszes italokat
megszokta, azt nagyon nehez korlatozni, igen nehez mcr
sekelni. l\Iert va16ban az P.mberi gyarl6sagnal, megszokas
rnil fogva nchez megtagadni azt az elvezetct, a mit igy
az ideg eltompultsaga okoz. Pedig mily regen megiratott:
i\e nezd a bort, mikor a poharban mutatja az o szinct,
mikor a poharban pezseg; mert mint a kigy6 megcsip,
es mint a merges kigy6 megmar. Oh de kevcs ember az,
a Id annak a szcp szinnek, annak a pezsgcsnck cllcnt
tud allani. Szazszor tori szet eski.ijct a mit konnyczo
felesegnek es. gyennekeknek tett. Istcnfclelem, embersze
retet, ti.irelem, munkitssag, takarekossag, mertckletesseg

czck c vangyeliumi erok, nemzetfenntart6 crenyck, s ha
ezeket nem gyakoroljuk, ki csuszik a f6ld labaink a161 s
megtorlenik veli..ink, hogy kik urak voltunk, szcgenyckke
lcszi..ink a merteklctlenseg, tekozolas es dologtalansag
miatt. Kedves Atya111fiai ! Ha igazan halasak akarunk
lenni lsten irant, kovessi..ik a tiszla csaladi eletet, a mely
ben a tagokat a legigazabb onfelaldoz6 szcretet koti ussze,
ho! betelik az iras: Tiszteletes mindem:k felett a hazassag
es a szegyen nelkUl val6 agy. l\li nalunk e tekintetben
is sokszor latunk az ellenkezore sajnos peldakat. Ha mar
mi dicsekedi..ink azzal, hogy mi a tiszla evangyeliomot
akarjuk vallani, es kovelni ked\·es Atyamfiai ! .-\kkor
mutassuk meg a mi tiszta evangyeliomi tudcmanyunkat
azzal, hogy legyen tiszta csaladi eletl.ink, Iegyen szent
az a kotelek, mely bten rendelesebol ket szi\· kozt kotte
letl, lcgyen szent az a kotelek, mely a \·crseg folytan all
elo szi.ilo es gyermekek kozolt. A szi.ilo legyen aldoza t
kesz, a gyermek pedig legyen engedelmes, tisztelet es
s1eretetteljes szi..iloi irant.
Ezeket kotom nektek ked,·es .-\tyamfiai szi\·dekrc
most, midon benneteket szinr ol-szinre lathatlak es hogy a
j6 lsten neklek erol, kegyelmet adhasson. jertek imadkozzunk.
A 75. dicseret eneklese utan ki\·onultunk a temp
lomb61. Ezul{rn fogadla pi.ispok ur a mohai, iszk,1i egy
hazak cs kozsegek tisztelgo ki.ildoltseget a Ielkcszlakon.
es a keresztesi egyhaz presbiteriumat. melyet Babay
K,1lman vezetett s igcn szcp i.i<.i\"i.)zlo bcszedet inttzett a
piispok urhoz. A ki.ildoltscgeknek pi.ispok ur kegyesen
v,1laszolt. :\zut:in szigoru
cg\'h,1Z\'izsgi�
.... ..
... 1latot tartott s elismcrcscl fcjeztc ki a tapasztalt rend fclett. :\lajd Kempekn
.lnirc ur. nagybirtokos 111cg:hi,·;·1s,ira mcg;tel�intettc a viliu!;
hirli .,.-\gncs-!"orn'tsl '' s a szcp kcrtc;, ho! ban1ts,1g�::
ozsonm1l kollott cl kiscrctc es a v;'trmcgyc ehikelos(!gci
t:1rsas{1gi1ban. lnncn i::-m0t a klkeszlakho7. hajtatotl s
bucsut vcve uradalmi fogatokon indult Csurg6 fele.
,

Feh�rvar-:-- Csurg6.
Szclid est borult mar a videkrc, midon a mcnet
,,Atya"-pusztahoz ert, hol a csurgoiak 30 kocsin vollak
elhelyezkcdve; A diszkiseret jeleztc a fopitsztor erkczcsct,
kit a nep elen Kovach Sandor jarasi fobir6 ur szivelyesen
tidvozolt, a kozseg szelen pedig Kajos Jstvan kozsegi
jegyzo ur.
A kozseg minden epi.ilete ki volt vilagitva s a
Jelkeszlak bejaratanal viragokkal gazdagon diszitctt' diadal
iv volt kettos transparenttel, mely elenk vilagitassal
ragyogtatta az ,, Istenhozott "-at. I tt a presbitcrium clen
fogadta es udvozolle Szalay Beno lelkesz pCtspok urat cs
kiseretet a legszivesebb szavakkal, mclyre a fop{1sztor
atyai szeretet melegevel valaszolt. Ezutan tekintctcs Kosa
Miklos uradalmi tiszttart6 ur s ritka kcdvesscgli es
muveltscgi.i ncje fogadtak vendegektil plispok urat cs
kiseretet kik e legfarasztobb nap utan lelkileg tcstilcg

feludi.iltek ezen uri csalad koreben cs halitt adtak Istennck
azert, hogy vannak meg edes hazankban kik az os
magyar erenyt, a vendegszerctctct magasztosan gyakoroIJitk�
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galta pi.ispok ur, a nagyobbakat tanitja Varga Laszlo, a
kisebbeket Krautne Heller Roza. Mindket iskolaban szep
credmenyt tapasztalt, elismeresenck adott kifejezest a
felctt, hogy itt az egyhazi elct mcgnyilvanulasa on'endc
tcs alakban mutatkozik, ugy az cgyhaz i.igyeinek keze
lcsenel is. Jgy a jelen melto a multhoz. Az iskolak
nepcsek, a szi.ilek a gyermekek lelki-testi gondozasara
nagy gondot forditanak. A szaporodas aranya is meg
nyugtato. Az eros, hitbuzgo, aldozatkesz reformatus
szellem jotckonyan munkal a gyi.ilekezetben. Koszonetet
mondott a buzgo presbitcreknek es lelkesznek s Jsten
{tldas{1t kertc reajuk cs minden szeretteikre. :\lajd a temp
lomba mcnti.ink, hot a helyi lclkesz alkalrni imaja utan
a dal{1rda cnckclt, mclynek szivrehat6 bangjai kozt ment
fel pOspok ur a szoszckbe es hatalmas fopasztori besze
dct tartott.
A vilagtortcnclcm tanitja, hogy az eros hit ncpekct
kcpes osszctartani, nagy alkotii.sokra buzditani, hogy a
legnagyobb cro a ,·alias, mely az emhert embertarsaval
cgycsiti, munkassa tcs:d, milliok er6it egyesiteni kepes.
Ez az ero, mcly mcg az allamokat is p. o. az eszak
amerikai kozt[irsasagot megalkotta. Ezt bizonyitja Krisztus
Urunk, midon mondja: ,, Ha annvi hitetek van, mint eoy
•

o�
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must{mnag, a hegyekct is kimozdithatjatok helYeikrol."
�:s a hit, a hitclet, a maga hatasat igen szepen . mutatja
meg ti nillatok c csur,gJi gyi.ilekezetben is. A mikor a ti
6seitek ide c hclyre telepedtek, kori.ilbeli.il megjelolheto,
az I G87. ev az. Tehitt az azutan valo esztendoben, mikor
a torokoket Budar61 kii.iztek, akkor mar valamennyien
reformalt vallitst kovettek. Elobb j,;; \"Oltak itt e<Tyhazai a
::,.

protestansoknak, de a melyeket a torokok elpusztitottak;
mikor I t383-ban Bees ala mentck, ahonnan a lengyel
kiritly scgitsegcvel kivercttek.

-2,16A ti clcitck birtokba vettek az itt clhagyott temp
lomot. Az elozo telepi.ilok {tgost. hitv. cvangclikusok voltak.
Ugy hogy az a templom a ket felekezct kozt vita targyat
kepezte hosszu idon {1t 1778-ig, a midon a kerdcs a ket
,·ititz6 kozt ugy oldatott meg, hogy a r6m. katholikusok
clvettek a templomot. Nern Jett tehat scm a refonrnitusok
nak, sem az agostaiaknak templomuk. De cbbe belenyu
godni a ti oseitek nem tudtak. Azonnal folyamodtak a
/{drolyi csal{tdhoz, hogy adjanak nekik templomhelyet,
hol magok erejen templomot epithessenek. Its kaptak
helyet s egy ev alatt fel is epitettek az lsten hitz,it, mely
1779-ben nyilt meg. E templom fab61 es sovenybol keszOlt,
mert k6anyagb6I nem volt szabad epiteni, nehogy cbben
is hasonl6k legyenek a r6m. katholikusokhoz. Az idobcn
epitettek paplakot es iskolat is. De a mint a torveny a
szabad vallasgyakorlatot engedelyezte, a ti clcitek azonnal
lebontottak a sovenytemplomot es 1789-bcn epitettek ezt
a templomot, mely meg is erte szaz eves fennallas{111ak
i.innepet. E templomot az 1809-iki nagy foldrengcs mcg
rongalta es az osok nagy aldozat {m'111 nyomban kijavi
tottak. 1865-ben villi1111 i.itottc le a tornyot es a hivck
minden tepelodes nelki.il azonnal helyrehozt[1k. Valla:;os
buzg6saguk minden veszelycn, akad{tlyon gyozcdclmes
kedett. Ime kedvcs Atyamtiai ! lgy tcljescdik be: hogyha
annyi hitetek van, mint egy mustarmag, heg-yeket moz
dithattok Id helyeikbol. E%:ert csak clismcresscl adozhatom
ugy a ti eleitek dicso emleke11ck, mint az cgyh{1z mai
hiveinek is, hogy egyh{1%:atok erclek6ben azt, amit toletek
varhat a gyi.ilckczct java, igyekeztck h(\seggel, szorgal
masan teljcsitcni. :\Tcg is kell czt tenni J\ty{untiai ! Nagy
erdekek vedelmc az, amclyet a mi relorm{tlt cgyhazunk
rcjt mag{1ban. Ezckct kcll ncki.ink orizni.ink. i'•:s ref. egy
hazunknak hivat,isa c rnagyar hazithan ncmcsak akkor
volt meg, mikor alakult; en l{1to111, en tudom, hogy mcg
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pasztalat utan itelctet mondhattok, hogy nincs-c szi.ikseg
ma itt is Jstennek olyan tiszteletere, mely a tiszta evan
gyeliom alapji,n all? Amely nem ki..ilsosegben, mellek
czelokert, vagy hatalmi erdekert, hanem egyencst csakis
a leleki.idvosseg mcgnyereseert jitr templomb:i \·agy vezet
- templomba, -- gyakorolja az istenitiszteletet. �incscn-e
szl.ikseg ma is erre a reformatus egyhazra. amely hirdeti
a lelkiismereti szabadsagot?
Jgaz, hogy ma azt mondhatjuk, miszerint az al
lam turvenyei biztositjak mindenkinek a szabad vallas
gyakorlatot es a lelkiismeret szabadsag{1t. De hiaba \"al6k
a torvenyek crkijlcs nclktil. \'aloban a v,dl,isszabadsag es
lelkiismeretszabadsag ton·enyc is csak Ores hangokki, \"id
nak ott, ho! nincsen az egyhi1zban e,·ang:yeliomi szellem,
ahol egyik ember a mi1sikat hiteert, nezetert karhoztatja.
2\Iert clsoben csak azt mondjak a gyermeknek, hogy
masnak a hite ncm er annyit, mint a tied; azuti111 ko,·et
kezik az, hogy m{1s hitccrt clkitrhozik. tc nem karhozol
cl; azutiltl, tc mi,ssal hitbcli kozossegct sem csali1dban,
sem polg,iri kozscgbcn ncm tanhats.z fcnn; es to,·i,bb, te
ti1rsadat, mcrt mi'.ts hite ,·an, 111i1sk�p ti:--ztcli lstcnt mint
te, gylilolni tartozol, 6t 11cm p,irtolhatoJ, \"ele se11rn1i j6
i.igy szolg(tlat.'1ban 1,·1rs nem lehetsz ! Kedn:s .-\ty,imftai !
Oly lejto cz, mclycn mcg)llapodni nem lchet. mcly ment
hctctlcnut a pusztut."ts or\'cnyebc r."rnt, mcrt hi:rnyzik itt
a.z a magasztos el\·: ,, Isten tartotta fonn magirnak, hogy
embcrck lclkii�mcret0n uralkodj(:k."' Ez az ch· a mi
talizmimunk.
A gyakorlati ektbcn, hol cgytitt eh.ink tarsainkkal
ezcn clv ,'tltal mutatjuk 111eg azt, hogy sem a kozi.igy
szcretctebcn, scm a hazaszcrctctbcn, scm crkolcsokben
ncm vagyunk kiscbhck, mint amazok. Ugy-c ez az, ami
biztositja a \"all..ts cs lclkiismcrct szabads,ig.it. Teh,it szi.ik-
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az allam a torveny szerint a valli1sszabadsagnak altalimos
ervenyt ad. De szi.ikseg van a protestimtizmusra es a
reformatus egyhazra magyar nemzeti szempontb61 is. Jgaz,
hogy nagyobb szi.ikseg volt akkor, mikor az allam maga
a magyar nemzetisegre kevesebb sulyt fektetett, amikor
a torvenyhozitsnak, a kozigazgat6si1gnak nyelve s a csa
ladok es tarsalgas nyelve latin volt. Ma mar az allam
,iltal a magyar nyelv partoltatik es nagy uraink nemcsak
hogy nem szegyelik a magyar nyelvet, hanem lelkes
b:ijnokai annnak. Megis mennyi idegen nyelvi.i polgarai
vannak e haz.anak? ?vlennyi templomban hirdettetik ma is
az Isten igeje nem magyar, hanem idegen nyelven?
Hogy ne volna hat szi.ikseg egy olyan egyhazra,
a mely minden idoben, szive dobbanasaval, ajka meg
nyilatkozasaval magyar. Mely azt tartja: ,,Aldjon vagy
verjen a sors keze, itt elned, halnod kell ! " Mely kor
manyzataban, letalapjaban, anyagi fennallasaban semmire
sem tamaszkodik, csakis egyre, a magyar nemzetre, a
magyar szivre. Ezert intelek es kerlek benneteket, hogy
valamint aldott emlekil oseitek hivek voltak ehez a ma
gyar reformalt egyhazhoz, Iegyetek hivek, buzg6k es
odaad6k ti is. A mint oseitek aldozatkeszek voltak ezen
egyhaz fentartasaert, Iegyetek aldozatkeszek ti is.
Nem is ketelkedem rajta, hogy ezen keresemet,
mint magatok es hazatok javat, szivszerint teljesiteni fog
jatok.
Azutan intest adott a helyes es nemes eletm6dra,
a szerenysegre, a gyermekek helyes nevelesere, nnmld1s
sagra, takarekossagra es megaldotta a gyi.ilekezetct. l\fajd
buzg6 imaban halat adott Istennrk azon crokert es kegyel
mekert, melyekkel az egyhazlatogatas alkalmaval is meg
ajandekozta. Most ismet felzengett a dalarda encke, mely
utan kivonultunk a templomb61.
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ev. eloljar6saga, a bodaiki egyhaz kepviseleteben :\lallcr
Karoly lelkesz ur, kiknek pi.ispok ur kegyes valaszokhan
mondott koszonetet.
Ezutan Szalay Beno lelkesz es kedves neje szi.il.
Babay Ilona urno szives meghivasara viragokkal diszitett,
gazdagon teritett asztalhoz i.ilti.ink. ltt jelen voltak Antal
Gabor, Nemeth Istvan, Peti Lorincz, Galamb Istvan,
Segesdy Ivlikl6s, Babay Ki1lman, Demjen }.larton, Szigeti
Kosa Miklos uradalmi tiszttart6, Szalay Beno stb. Babay
Kalmanne szi.il. Szanth6 Ilona urno, kinek szeretetremelto
gondoskodasa a legmagasabb igenyeket is kielegitette.
A lelkeszlak udvaran ugyanekkor nepi.innep volt, nagyon
szepen bebizonyitotta a gyi.ilekezet, hogy lelkesedessel
egyi.itt i.innepel a szeretet lelKeszcsaladdal a fopasztor la
togati1sa felett.
Antal Gi1bor pi.ispok ur szep felkoszontoben kerte
Istcn aldasat a lelkeszre, szeretett csaladjara, gyi.ilekezetere
s lelkere kototte, hogy bar ismeri j6tekony munkassagat,
szerenyseget; de adjon eletjelt magarol, eras szellemi
munkassag{1rol nagyobb nyilvanossag: elott.
A pi.ispoki vizsgillat befcjeztetven az egyhazmegye
ben, Antal Gabor pi.ispok es Segcsdy :'\liklos esperes egy
mast megolel\•e a szeretct es tisztelet csokjaval illetek
cgymast. Galamb Istvan egyhazmeg.yei helyettes gondok
pcdig az cgyhazmegye neveben mondott koszonetet es
mcleg bucsu szavakat, s ezzel benni.inket n:agald,·a a deli
vonattal Komaromba utazott a fopasztor xemeth lst,·an
f<'ijcgyz/5 cs Peti Lorincz ker. tanacsbiro tarsasagi1ban.
!\z lstcn lclkc es kegyelmc orkodjek elete follott.

Pi.ispoki jelentes az egyhazlatogatasr61.
l:..gylzdzkeriileli kozgyiiles Pdpa 1903. szepl. 28.

i\Iajus h6 1-tol 13-ig Nemeth Istvan egyhazkerU
Ieti jegyzo urral es reszben Peti Lorincz egyhazkeri.ileti
tanitcsbir6 urral egyhazlatogatast vegeztem a veszpremi
ev. ref. egyhazmegyeben, a mely latogatasr61 felvett jegy
zokonyveket targysorozat renden beterjesztem. Az egy
hazli1togatas folyamirn, amelyen az egyh.'tzmegye elni:iksege
es egyik jegyzoje itlland6an veli.ink volt, sok orvcndetes
jelenscget tapasztaltam, nevezetesen azt, hogy a hitelet
6s vallasos buzg6sitg a hiveknel fokoz6dik, az aldozat
k eszseg nagyon sok helyen elismcresre mclt6 mervben
megnyilatkozik. i\e111ely kozonyos, elcsi.iggedt gyUlekeze
ti.ink, amelyeknek helyzete par evtized 6ta mar-mar ket
segbeejto volt, uj eletre kelt egy-egy uj, ifju, hivatiisat
betolto lelkesz buzdit6, lelkesito, az isteni gondvisclesbcn
vetett eros hitet folkoltcni tud6 mukodesenek hati1sa alatt.
Csak a legkozelebbi idoben is szamos tcmplom cmcltetctt,
ujittatott, javittatott, szcp, czelszcri.i lelkeszlak, iskola
cpi.ilt ar, egyhar,mcgycben. Ar, cgyh:'1;1,ak anyagi hclyzetc,
amcly a philloxcra-vcsz folytan czen cgyhar,mcgyc leg-
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több gyülekezetében egy évtized előtt a legaggasztóbb
volt, tönkremenéssel fenyegetett, a nagyméltóságu ni. kir.
földmivelésügyi miniszter ur által a szőlőfelujitásra nyúj
tott segély okszerű és fáradhatatlan buzgalommal történt
felhasználása folytán általában tetemesen és meglepőleg
javult, néhol épen nem is reménylett virágzásra jutott.
A gyülekezeti tagok egymás között, a hívek a
presbitériumokkal, az egyház hivatalnokai gyülekezeteikkel
és híveikkel csaknem kivétel nélkül jó egyetértésben és
békességben élnek. A különböző hitfelekezetek közötti
egyetértésnek, türelemnek, sőt őszinte szeretetnek annyi
jelét tapasztaltam a testvérfelekezetek részéről mindenütt,
hogy egyházlátogatásomnak már csak azon eredménye is,
hogy az a kölcsönös testvéri szeretetnek egész nagy
vidéken ilykép megnyilatkozására alkalmul szolgált, egy
házunk életére és jövőjére kihatásában áldásosnak mond
ható. A tanügy állása általában megfelel a törvény köve
telményeinek és az egyházi és társadalmi élet kívánalmainak,
sőt némely gyülekezetben a jól szervezett és vezetett
énekkarok működését is tekintetbe véve, megfelel a nép
neveléstől várható legmagasabb igényeknek is.
Az egyházi terhek hordozására való készség tapasz
talható legtöbb helyen, amit örvendetesen igazol azon
tünet is, hogy bár ezen egyházmegye két egyházában
nazarénusok, vagyis felckezetnélküliek vannak már 50 év
óta, unitáriusok egy egyházban mintegy 15 év óta, mégis
ezeknek száma azon idő óta sem szaporodott, mióta az
állami törvény semmi akadályt nem gördít a kilépés elé,
az egyházi adótól való teljes, vagy nagy részben való
menekülés pedig erős csábitó hatással van a sok anyagi
bajokkal küzdő hívekre.
Azonban elvétve mégis tapasztaltam bajokat és
hiányokat, melyeknek oka részint egyes hívekben, részint
az egész gyülekezetekben, részint az egyház hivatalnokai-

-242ban van. !\tfert akadnak egyesek, akik nem forgol6dnak
lelkiismeretes kotelessegerzettel a rajok bizottakban, s
kozonyosseggel viseltetnek az egyhaz Ugyei irant. Ket
olyan altalanos hibat eszleltem kivaltkepen, amiben leled
zik az egyhazmegyenek majd minden gyUlekezete; az
egyik az, hogy nemcsak nem szaporodik, hanem fogy a
gyUlekezetek nepessege a kedvezotlen szUletesi arany
folytan, a mitsik az, hogy nines meg az egyhazak elol
jar6sagaban az igaz mel tanyossag, igazsagerzet es testveri
szeretet arra nezve, hogy a legtobb helyen tisztan sze
melyekre kivetett fejad6 alakjaban felosztott egyhazi terhet
meltanyosabb ad6-kulcs alkalmazasaval, jovedelem-arany
lagos ad6 alakjaban viselendo teherre valtoztatn{tk at. A
tapasztalt hianyokat es gyarl6sagokat, de ki.ilonosen ezcn
ket, altalanosan elterjedt veszelyes bait Isten igejebol vett
fegyYerekkel csekely tehetsegem szerint ostoroztam, de
ha talan pillanatnyilag ertem is el nemi sikert, nem merem
rernenyleni, hogy ezen iranyokban javulas alljon be mind
addig, amig a tarsadalrni felfogas, arnelynek kell, hogy az
allami es egyhazi torveny vilagos intezkedese is siessen tamo
gatasara, rneg nern v{tltozik. A tobbi kisebb cs nem oly
elterjedt, hanem csak kivetelesen el6fordul6 fogyatkoza
sokkal szemben hasznalt keresem, helytelenitesem, fedde
sem, intesem es dorgalasomt61 tobb eredmenyt varok,
annyival is inkabb, mivel az itt es ott el6fordult kotelesseg
mulasztasokat, torvenyes intezkedeseinkkel cllentetben all6
tenyeket, az egyhazmegye velem volt elnoksege is esz
lelte, s azok orvoslasara a rendelkezesere all6 torvenyes
eszkozokkel fog torekedni. Nemcsak a hianyokat kutattam
es eszlelte111 azonban, hanem megfigyeltem es elismeres
ben reszesitettern az erdemet, buzg6sagot es lelkes torek
vest, altalaban a lelkiisrnerctes kotelesscgteljcsitest ugy a
hiveknel, mint a lelkesz- es tanit6 uraknal, amire a lcg
tobben - amint orommel jelenthetem - ra is szol�altak,
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