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HARl\fADIK RE-SZ. 

Házasságkötési- és esketésiek. 

[A H ázasságkötés előzetes kikérdezés és esketés, adott 
esetben házasságra fejedelmi engedélynyerés, esketéskor 
másodszori kikérdezés által megy végbe ; formáit az egy
házi törvény és gyakOlht állapitotta meg. 

Első a kihirdetés, mi t egyvallásuaknál a rencles pap 
három egymásután következő vasárnap vagy a nagy ünne
pek második és harmadik napj án - első uap, mikor az 
Urvflcsora kiosztatik, házassági hirdetés n incs - a dél
előtti isteni t isztelet végeztekor a szószéluől ekként tesz 
meg : "Jelentem a gyülekezet előtt , hogV N. N . ""itárills hitval
lást< ifj" legény (özvegy férfi) eljegyezte ' magának jövendűbcl-i 
hitestárs"Z N. N . unitárius hitvallás" ,,,,jadon leá"yt (vagy 
özvegyasszonyt). A mi most először. (másodszor, harmad
szor) hirdettetik» . 

Különböző vaUásuaknál fl kihirdetésnek mindkét fél 
templomában meg kell történni; valamint az egyvallásuak 
is, ha különböző községben laknak, mindkét fél illetékes
ségi helyén 1::ihirdetendők . 

A kihirdetés alól átalában, vagy a másodiktól és har
madiktól fontos esetekben a püspök vagy a felhatalmazását 
biró esperes megszabott dij ért fehnentvényt (dispensatio) 
adhat. Házasságot kizáró vérségi közelség - el ső - és 
másodfoku rokonság vagy sógorság - eseteiben a fejede
lem ad arra megszabott dijért vagy szegénység esetében 
dij talanul engedélyt a püspök felterj esztésére. 

Második a kikérdezés. Ez kétszer történik meg ; elő
Ször külön-külön csupán aZ illető házasfél és két tanu 
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jelenlétében , másodszor nyilvános~n a m~nyegző , illetőleg 
az esketés alkalmával. A kikérdezes formaja ez : ' Kérdelek 
tégell, vőlegény Atyámfi«! sze,.eted-e ",zon becs/iletes hajadont 
(i/jut vagy özvegyet), kit magadnak eljegyeztélI» Mire a kér
dezett igy felel: ,Szeret"n ».. ,Szaba,l akaratból és nem kény_ 
szeritésből veszed-e üt magadnak (méssz-e hozzá) jövendőbeli 
házastánul ?» Erre a kérdezett feleli: ,Szabad akaratból és 
nem kényszt'l'itésböl lJ . (I Nem adtacl-e szavadat, gyiirüdet vagy 
más jeg!Jedet valakinek másnak, mi által ez jogos igényt lct1'thatna 
még most is hozzád ?» E rre a kérdezett ismét igy felel: ,N"" 
adtam» .... A leendő menyasszony szin tén igy kérdeztetik ki. 

Mikor az esketésre az előkészület e szerint már meg 
van téve , az eskető lelkész s e tísztet a legúj abb orszá
gos törvény értelmében bármelyik féllelkésze telj esitheti 
egy rövid alkalomszerü imát mond, mit a jelenlevők feon
állva hallgatnak és mondnak ntán ; ezután az ugynevezett 
esketési beszédet (Agenda) tartja meg, mit a gyiüekezet 
ülve hallgat végig. E nnek végeztével van a második nyil
vános kikérdezés a fennebbi formában. Ekkor a lelkész az 
eskütétel elmondására ünnepélyesen felszólitj a a házasfele
ket, & n:'inek formáj a ez : 

,En N . N . esküszöm az egy élő i9«z I sten,.e, a lIÚ Ur"nk 
Jéz"s Júiszt"snak szent A tyjám, hogy N . N .-et., kinck jobbke
zét jobbkezemmel fogont, szeretem, szeretetből és nem kényszerités
ből veszem. őt magamnak (megyek ő hozzá) jöven,Wbeli hitcs
tá1"Sul; őt sem egészségében, scm betegségébcn, sem boldog, scm 
boldogtalan áll«potáb't1\ hitetlenül el neln hagyom; vele élek, ve/e 
li/,.ök és szenvedek, holtomiglan és holta·iglan . I st", engem "gy 
segéljen )) . 

Ha valamelyik házasfél más vallásH, az esküt annak 
hitvallása szerint kell l)1ódositni. Igya helvét és ágostai 
hitüe}{uél ez után : (I En El. N . esküsz(jm az egy élő igaz 
1stem'e l) oda kell mondani: « a ki At,ya" Piu, Szent Lélek, 
teljes Szenthál'omság, egy örök I sten», a róm. és gör. kath oli
ku soknál és gÖl'. keletieknél pedig ezt is : ,Szüz J1Miám és 
l stnmek m.inclen szenteiJ'e ». 

. E kkor a lelkész imám hivja fel a gyülekezetet, a mit 
j\/ I A I !fánk-kal és ugynevezett Nl egáldás-sal zál' be. 
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Házasságkötés vagy szokásos kifejezés szerint az 
esküvő történhetik a templomban, a házastársak közül a 
menyasszonynál és a papi háznál is ; két tanu személyes 
jelenléte mindenik esetben, mIndenhol ehnulaszthatlanul 
szükséges l . 

A) Általanosak. 

I. 

Szeretet Istene ! Jelenj lieg közöttünk a szeretet ez ünnepén 
égi segélyeddel. Adjad, bogya fogadás, melyet ez ifju pál' a te ne
vedben letenni kész ül, legyen a te dicsöitésedl'e, nekik pedig 
teremje meg a házas élet örömeit és boldogságát. Amen . 

Keresztény Gyülekezet! Együttlétünk tudvalevö czélja: egy· 
múst szerető két szivnek a szeretet boldogságot igérő szövetségé
ben az egyház szertartásai szerint egybeköttetése , tehát me
nyegzői ünnepély; igen, Atyámfiai ! egy földi SZtírmazásu frigy, 
melyaz ég nevében köttetik, halandók szövetkezése a halhatatlan 
lélek világi boldogsága ~.elérbetésére. Menyegzői ünnepély! Oh 
van-e közöttetek, kinek szive sebesebben ne c1obogna. e két szóra, 
mely annyi szép gondolatot , oly titokszerü érzelmeket foglal ma
gában és fejez ki ? E két szó olyan, mint az egyiptomiak képirása, 
melynek minden jegye egy-egy emlékezetes mondatot, gyakran 
egész történetet foglal magában. E z jelképezi az emberi nem köz
testvériségét, ez oltalmazza a szivekben a szeretet érzését a kiha
lástól, ez legbiztosabb őre a közerkölcsiségnek, ez örök kedves 
vendége a társasági életnek, a népek és nemzetségek életfájána-k 
virágzása, az emberben lakó égi szellem tökéletesedésének ember-• • nyomokról emberllyomokra átszállítója, nem ünk földi és mennyeI 
boldogságának közvetitöje. 

Ez Atyámfiai! a házasság magasztos képének eszményies , 
körrajza. Es az emheriség e nagy czélok tiszta tudatának birto
kában kötelességeinek érzetétől vezetve mintegy ösztönszerű enge
delmességgel halad ez irány felé. Mint fl. földnek örök vonzereje 
felületébez köti a földi, a napé magas körében forgatja az égi tes
teket: ngy füzi össze, ugy irlínyozza nem ünket a rolwnszenv ha
talmas érzése, testvérlelkek egyesülni vágyó tel'meszete. A férfi, 
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bárminő liHúst foglalt el fl, társadalomban, bármely munkakörbe 
állitotta sorsa, előbb-utóbb érezni kénytelen, hogy szivében Ül' van, 
fl, mit csak egy öt szeretni és bolc1ogitni tudó nő bil'ása tölthet be; 
ezért fi, férfinak nösülni kell, ugy hozza magával természete. 
Szintugy a leány. Neki már gyermekkorában n hábok gyönyörö. 
ségéllek kedvencz tárgyai, melyekben jövö rendeltetésének képe 
tükl'öződil{ vissza; tanulmányai végeztével virágoJ;;at ültet és ápol, 
l'egéket olvas, dallal és zenéyel, táncz és költészet közt tölti nap
jait; vágyik a tál'saságokba, s nem is sejtve, ismeretlen érzés lopód
zik szivébe, mit nem képes megmagyarázni , óhajtozik és nem 
tudja hová, keres és nem tudja mit: fl, csillagok égi fénye és a 
bold sápadt képe, madár~ének és a nyári szellőnek a völgyek virá· 
gávaI játszadozása - minden, minden egy nagy érzést ébreszt 
fel benne, mit ö szelid önmegadással fogad, féh-e néz ide-oda 
maga körűl és a távolban ábrándjai közt és az életben titkosan s 
akaratlanul egy égi ösztön sugallatából keresi szerető lelkének 
szerető társát. Igen, eljött az idő, midőn neki szeretni kell: ez nöi 
,·endcltetése. 

Költőinek látszó kép, ugy~e Keresztény Atyámfiai? pedig ez 
a legprózaibban, a legkézzelfoghatóhb~n mutatja a ma komoly 
igazságot: a házasság természeti törvény, isteni parancsolat ered
ménye' a kereszténységben ft, polgári társaság egyik legmagasabb 
czélja s a legtökéletesebb földi boldogság kútfeje. Tehát ez t igy, a 
sziv poezisének ragyogó szépségében fogni fel és az életbe nnni át 
emberi, keresztényi és polgári, sőt a mi helyzetünket tekintve, 
valóságos nemzeti kötelesség_ 

É s mégis csodálatos, Keresztény Gyülekezet! hogy ft, háza
sodás mellett szóló ennyi győző ok és fontos tekintet daczára is 
- a mint ez t a mindennapi életben tapasztaljuk - valódilag 
mivelt s ért elméjiiek között soha az ugy elő nem fordult, hogy 
megkötése a jegyeseknek és szü!őknek, általában l)edig mind
Il,zoknak, kik ezeknek sorsa által érdekelve vannak, némi szoron
gást ne okozott volna. É s tán méltán. A vagy mitlön egy férfi és 
hölgy azon ponton ál lnak, hogy az ismert multtól elválva I'tZ isme
retlen jövőnek nyuj tsák kezeiket: tehetnék· e ezt megilletődés nél
~ül? Hiszen amaz évek rendesen agyermekkol" gondtalanul lefolyt 
eve~ valának. Ne csudiílkozzatok, ha sajnálják, ne, ha fOlTón emle
getI};:, még nlikor se, ha 1l1.egkönyezik. Mentek lehetnének-e ök 

• 

, 



• 

133 
. 

minden aggodalomtól és félelemtől, ha bár kezét a szeretet szavai, 
a remény biztató igéretei között nyujtó új pártfogó avval kecsegtetné 
is, hogy folyvást elyseumi mezőkön, tündérországokon keresztül , 
marrába a paradicsom kel'tébe fogja vezetni? H iszen kell-e, lehet-e • • 
paradicsomibb élet, mint a melyet az Ifju s kivált hajadon a szülői 
háznál, az élet virágzó szakában tölt el ? Oh Keresztény Atyám
fiai! az eljegyzés, a kihirdetés, a menyegzői ünnepély mind-mind 
a leány és szülők, az apai ház és rokonok közötti viszony régi és 
megszokott édes kötelékeinek lassankénti szakadozása ; érzékenyen 
kell ennek hatni minden ifju párra, minélfogva én az aggodalma
knt, a szorongattatást avagy csak a mondottak által is teljesen 
igazoltaknak látom. 

De vannak ez általános okok mellett más, leginkább a mát
lmpár egyéniségéből származó okai is a benső szorongásnak, me
lyek nem kisebb fontosságuak. Legyen szabad egy pár vonásban 
ezeket is érintenem. 

• 

Mondjátol: meg Atyámfiai! melyik féln. az, a ki azon pilla-
natban, midőn egy szerető lény gondját egészen magára vesti, ne 

• érezné e lépés fontosságát? Ki az, a kinek lelkében ilyenkor ön-
kénytelenül ily kérdések ne támadnának : vajjon llyujthatok-e én 
annyi örömet, kényelmet és boldogságot leendő hitvesemnek, mint 
a mennyit ottbon élvezett? Vajjon kipótolbatorn-e a szülök, főleg 
az édes anya gyöngédségét, gondosságát ~s szeretetét? Vajjon 
tudok-e anna.k elbagyandó szerettei, leánykori barátnéi és örömei, 
szóval oly sok és nagy veszteség helyett egymagam elég kárpót-

• 
hist nyujtani? Es végre vajjon magam is megtalálom-e henne azt, 
a mit keresek, leszek-e űly elégedett, oly boldog, mint a minek 
reméllése engem e fontos elhatározásra birt? 

A hölgy viszont igy szólhat magához: szivem, te most oly 
boldűg sziv! vajjon nem ámitottacl-e el önmagadat? Vajjon birs z-e 
elég képességgel kielégitni, boldoggá tenni oly szivet, melyne1!: 
ez előtt a Tilág tárva állott változatos örömeivel, az élet kinálko
zott mimlen kedvtelésével ? Vajjon állandó lesz-e a viszony, melyet 
kötsz, kedves-e az új helyzet, melynek küszöb"ére lépsz s melybe 
magadat oly boldog reménységgel adod át, mintha üdvödet, menny
országoda.t lelted volna fel? 

Ime, mennyi nagy és tartalmas kérdés merülhet fel a vőle· 
gén.'} és menyasszony keblében , a. melyeknek kifejezést kellett. 

• 
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adnom azért, mert ezekQen látom kőrülil'va azon kötelességeket is, 
melyek a házas életben a h ázastársakra várnak. Igen, kedves 
mátkapár! az a gondolat, hogy ti nem sokára egymáséi lesztel;;, a 
kötelességek hosszu sorát nyitja meg előttetek. Távol legyen tö
lem, hogy én ezeket elösorolni csak meg is kiséreljem j mert akkor 
be kellene látnom jövötökbe, ismernem li ellene mindazon örömá· 
ket, a melyek érni fognak, mindazon akadályokat és nehézségeket, 
a melyekkel nektek is meg kell küzdenetek ; e nélkül tanácsom és 
útasitásom olyan lenne, mint a ki kéjútazást akar rendezni a vi
dék és tájak, vagy haditel'vet készit az ellenség ereje ismerete 
nélkül. Én legf~nnebb csak azt tehetem, a mit az orvos tesz, 
midőn egész átalánosságban jó embereinek azt ajánlja, hogy őriz

kedjenek a hüléstől, a fáradságtól, a mértékletlen életmódtól, sőt 

még a tulságos örömektöl is, mert mindazokból könnyen betegség 
származhatik; ellenben ha vigyáznak magukra, ha soha semmi
ben nem lépik át a rendes életmód közönségesen ismert szabályait, 
sok gyógyszerre nem szorulnak rá, h<?sszu életet élnek s mindvégig 
egészségesek maradnak. 

Óvakodjatok azért, kérlek, ti is ~ meghülé8től j azaz: ne 
engedjétek, hogy az a szeretet, mely most oly boldogitó lánggal ég 
kebletekben, melegét elveszitse, mert a testi hülésből is nehéz, a 
lelki hülésből pedig rendesen a sirig tartó betegségek származ
nak. Óvakodjatok a fáradságtól ; azaz: ne tegyétek ki egymást 
szerfelett nagy megpróbáltatásoknak. Türni ugyan sokat kell az 
életben mindenkinek, s kiért tűrnénk szivesebben, mint It kit sze
retünk? de ennek is meg v~n a maga mértéke és határa, melyen 
túl a mérleg könnyen felbillen. Ne abban versenyezzetek, melyik 
tudja a másik türeImét hamal'abb kifárasztani, hanem abban, hogy 
melyik szolgáltat a másiknak ene legkésőbb okot. Óvakodjatok a 
mértékletlen életmódtólj ez alatt értem én a házas életben a fényes 
háztartást, a pazar l;:öltekezést, a magamutogatást. Higyjétek el, 
az emb,ernek oly kevés kell arra, hogy megelégedett legyen, ha 
nem a külsőségekben helyezi és keresi azt, s az embereknek l eg
alább 9ho-ét nem az anyagi szükség, hanem a nagyravágyás, a 
többet kivánás teszi szerencsétlenné, Rég volt az igaz, mikor az 
emberek a költővel tartottak : (( Kis kunyhó s h-ii szerelem, ez az, mit 
kiván szive1n»,. de azért ma is vannak a kik sorsukkal és helyze-, 
tökkel ki vannak békülve s birt helyzetökben boldogok. Legyetek 
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ti ezek közül valók. Még ha nem is fogtok semmiben szükséget 
érezni, ba mindennel birtok, a mit kivántok : a jóllét és szerencse 
eme vidám napjai között se felej tkez zetek el magatokról. Nézzetek 
előre, nézzetek a jövőre, midőn a családi élettel a gond és szükség 
is lllegszaporodik. Kövessétek a jó gazda példáját,ki a t ermékeny 
években a terméketlenekl'öl is megemlékezik. Szóval: szeressétek 
egymást hiven és igazán, viseltessetek egymás iránt figyelemmel 
és gyöngédséggel; legyetek munkások és takarékosok --:- az tán ... . 
aztán a többit biz zátok a jó Isteru'e, Ö, a ki jó szülőkkel áldott 
meg, Ő, a ki szivetekben felébresztette a legszentebb érzést; Ö, a 
ki józan értelmet és nemesen érző szivet adott, 5, a ki nem felejt
kezik el azokról, a kik útaiban járnak, az erény és iga:t.ság ösvé
nyét követik s bitöknek és vallásosságuknak abban adják jeIét, 
hogy kötelességeiket ismerik és teljesitik - az a jó I sten nektek 
is gondotokat viseli, az a jó I sten titeket is megáld s hogy meg-
áldjon, én szivemből kivánom. • 

Most pedig jertek, tegyetek egymásnak örök hűségi fogadást, 
melynek alapja a szeretet levén, az esküt megelőzőleg feleljetek 
meg érthető hangon a következő kérdésekre: 

[Itt következik előbb a vőlegény, azután a menyasszony "-ikér
dezése, mintfennebb elő volt adva,.] 

Ünnepélyes és határozott nyilatkozatotok után immár el
mondhatjátok az esküt is, mi végre fogjátok meg egymásnak jobb 
kezét. 

[Itt következik a·z eskii.., melyet előbb ismét a vőlegény, a·zután 
a menyasszony mond el a lelkész 'lttán, ki azt kellően megszakitra .'i 

é·rtelmes hangsulyozássc(} mondja elő - mint f ennlJbb ez is elé volt 
adva.) 

E lhangzék tehát az eskü is, mely a ti frigyeteket megerő

sité, kedves ifjak, e pillanat óta keresztény házaspár! Legyen ez 
egy égi kapocs, melyet csak a halál törhet szét az évek hosszu s 
boldogon töltött sora után . Mi pedig Keresztény Atyámfiai! kik e 
házassági ünnepélyben rész vettünk, emeljük fel szivünket ahoz, 
kitöl száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék, s imádkoz
zunk ez ifju párért, mondván: 

Isten! mennyei jó Atyáuk! Ime egymást szel'et6 két sziv tett 
e16tted örök hűségi fogadást, két ifju élet lett egygyé a te nevedben, a te 
akaratodat és a vallás parancsolatját teljesitni, az emberiség nR.o"Y czé}-
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jának megfelelni, ~emzetiillket. llcrozetségöket vinigoztatni s egymást 
boldogitni kivánó tIszta. szándékkal. 

Oh Isten! áldásnak I stene ! nézz le kegyelemmel e kiR gyülekezetl.'e 
s különösen ez ifj u pltrrn.. Tisztits(lmeg szivöket, tölt~d be egymás iránt 
igaz szeretettel, önts beléjök, eg~lUásba~ való ,tántorlth.atlau. bizalmat; 
ruházd fel ft v61egényt alovaglftSSilg, e16zekellyseg s férfiU! nyáJas komoly_ 
sá"'" nelUes tulajdonaival ; övezd fi, menyasszony derek/U fi, szelídség, 
tü~el lUesség, önmegacllís, szeretni és megbocsátn i mindig kész haj. 
lamaival. 

rrn.rtsd meg nekik. oh l sten ! hosszasan szerető szű16iket; adj nekik 
javukon munkálkodó rokonokat és barátokat. 

Tartsd távol bajlékuldól a féltékenységet, haragtittást és egyenet
lenkedés szellemét. 

Adj nekik egészséget, hosszu életet, élet- szerencsét; a szeretet 
melegit6 és életadó napjJtt ragyogtasd felettök s gondviselésed szárnyai
val fedezd a szerencsétlenségek ellen. 

Oh I sten! nyugodjék meg rajtok arczod kegyelemmel, hogy 6k 
súvök szel'int boldogok legyenel< s a családi életnek élvezzék milldell 
örömeit kett6s mértékben, szül6ik és rokonaik lássák bennök örömük 
állandó tárgyát, az anyaszentegyhJtz általok hiv6kbcll nevekedjék, neve,l 
lledig legyen rucs6itve. Mi Atyánk stb. 

Bezáró beszéd. 

A. jó I sten áldja és szentelje meg frigyeteket , áldjon és 
szenteljen meg titeket, keresztény házaspár! .Éljetek egymással 
egyetértő békében, megelégedve és boldogon. Nevekedjék általatok 
Isten orsziÍga. Amen. . 

II. 

A mindenható és mindenütt jelenvaló Isten, kinek neve 
dicsősége betölti a mindenséget, legyen kozöttünk a szeretet e 
frigyköt~sénél. Amen. 

Itt hát az idö t. jegyesek ! eljött az ünnepélyes óra, mely 
után magányotok csöndjében oly rég óta vágyott szivetek, és a 
mely most, eddig csak egymáshoz közeledő érzéseiteket az eskü 
szent szavaival örökre egyesíti . E pillanattól fogva egy ~lj, az 
eddiginél határozottabb s már ennyiben is boldogitóbb pálya nyilt I 

meg előttetek; egy pálya, melyre az emberek rendesen a remény 
szines lobogója alatt indulnak i egy pálya. mely a feIlépönek fl, 

föleli paradicsom bájkertét mutogatja; egy pálya, melyet fl, kép
zelet az öröm, megelégedés, szeretet és boldogság fénysugaraival. 
mintegy tündél'i ég csillagaival behintve lát maga előtt l'agyoglli . 

• 
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É s méltáll; mert ha ezel, vaJa.hoLcsakllgyan feltallílbatók, ha fl. 

. kebel legtitkosb szen t v!ígyai valami Úton elérhetők vagy csak 
részben is kielégithetök, az leginkább a h~as életben és h~z".,.a,,-s élet 
által lehetséges. 

Nem mondom , h ogy az öl"ömnek, a megelégedésnek ~s boI· 
dogságnal, ezen kivül más forrása teljességgel ne lenne ; mert 
sivatag pusztákon is akad itt-ott egy kis zöld sziget s a leg
roszabb esz tendőnek is van nehány kedves órája; de az emberi 
természetet s ennek tár sasélet iránti vonzahn<'\,t véve fel inc1okul, 
merem áUitni, hogy fi, házas élet azon termékeny föld, melyben 
mind az öröm, mind a boldogságJPélYeb~yökel'et verhet ; ez 
azon nap, mely ha tán olykor fogyatkozásokat is szenved, mind
azáltal nz egész életen át világit és melegit, s a szent irásnak eme 
szavai: (mem, jó az embe'l'nek egyecliil lenni .) a gyakorlati életben 
már számtalanszor igazolták magukat. A vagy mit ér a hir és 
dicsőség, melyek után oly epedve vágyik az ifju kebel, ha a sziv 
nem találja meg jutalmát? Mit ér a külső vagyon B a világnak 
minden kincse, ba nem érezzük a szeretet s viszontszeretés bol-
dogitó hatását ? Mit ér n1in den öröm és élvezet, ha nincs rokon-
ér zelem, mely azoka t t áplálja és élesz sze ? ha mint fl, lefojtott tű z , 

önmagukban kell hogy megemésztödjenek?! Boldogok ti t. jegye
sek ! b k elég korán éreztétek fl, házas élet szi:ikségességét s egy
szersmind kölcsönös hajlam után léphettek a szent szövetségre ! 
Boldogok ti, kiknek egymás iránti szer etetéhez a szülők, testvé--rek, rokonok és jó barátok öröm-könye adja ft hitelesitő pecsétet! 
Boldog én, ki bivatalomnál fogva ily egym áshoz illö s az ifj aság 
\'irágkorát éiö sziveket egyesithetek a mindenható Istennek 
nevében . 

Azonban ne véljétek, hogy én mint azon hadvezér, ki midőn 
csatt'í,r{l, indit ja seregét, tüzelő szókban csak gyözelemről kivp,n 
velök szólani: a házas élet kétségtelenül létező hátrányait emlitni 
sem akarom; vagy mint a kereskedő a kelmének, ft házas életnek 
csak jobbik felét mutatom. Nem, t . jegyesek ! én nem titkolom s 
nem is titkolhatom, mert az élet _ fájdalom - erre is nem egy 
példát mutat - a lehetö yesz teségeket J midőn a házas élet a 
reménylett boldogság helyett keser ii gyiimölcsö~et terem, s a pel'· 
ezekig, t án napokig tartó örömet évek hosszu biÍ,nata váltja fel. De 
hogy ezt ti soha ne ismel'jétek, soha ne érezzétek, hogy azon bol-

• 
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dogitó érzések, melyek most keble teket hevitik, örökre biztositva 
legyenek, hogy azon szép remények, melyekkel most új pályá
tokra indultok, valósuljanak; engedjétek meg nekem, hogy hiva
tásom szerint a házas életre vonatkozólag nehány gondolatomat , 
kőzőlhessem veletek. 

Minden szövetségnek alapja s fenntartója a kölcsönös 
egyetértés; a nélkül nem IB Jöhet az létre, nem is állhat fenn, 
1iövetkezŐleg nektek is, t. jegyesek ! kik a mai napon ünnepélyes 
esküvel készültek megerösitni azon s~nt szö'yetséget, melyet szi· 
vetekben már régebben megkötötte~ek, szükséges mindenekfelett 
~gyetértőknek lell"ni;-más szóval: ez önalkotta birodalomban, a 
házas életben közösen kell munkálnotok, közösen kell uralkodno
tok. Igen, mert bár a félj a háznak feje s a kormányzat is öt 
illeti; mindazáltal uralkodása nem lehet önkényü, nem zsarnoki, 
mely valamint a népek, ugy a csa~ádok éltében is az ily önkény
kedés tartama alatt az elégedetlenség és benső forrongás magvait 
szokta elhinteni, hanem alkotmányos, mely csak kölcsönös egyez
kedés és egyetértés által elérhető; és ha már a férj nem kiván 

. magának önkényü hatalmat, annál kevésbbé vágyhatik arra a nö, 
kinek akarata a szent irás szerint: «Férje birodalmában vann. 
A félj köteles gondoskodni házáról, de e gondban a nőnek osztoz
kodni kell, ki takarékosság, rendtartás és tartatás által éppen 
annyit marasz that meg a háznál, mennyit a férj ahoz szerezni 
képes. A férj oltalmazója, ugyszólván karja lesz a nönek, mind 
őt magát, mind női erényeit védeni tartoz ván ; másfelől a nő 

segitőjévé, örangyalává válik férjének, hogy beteljesedjék az irás 
szava: (4 Megnyeri a jót, a ki talál feleséget és vett j6aka1·atot az 
Urtólll. Valamint a s7.erződő feleknek: ugya házas társakna.k 
jogaik, kivánságaik vannak, melyeket, hogy a házi csend és béke 
fennmaradjon, nem lehet megtagadni; de a szertelen követelés 
éppen oly igazságtalan eljárás, mint az indokolatlan megtagadás 
s ezért csak kölcsönös egyetértéssel lehet azokat ' kiegyenliteni. -
E mellett a férjnek ugy mint a nőnek vannak kötelességeik nem 
csak egymás iránt, hanem mások iránt is: ott vannak a szülők és 
rokonok, a haza és nemzet, a vallás és egyház, mindezek szere
t~tet, buzgóságot, néha áldozatot kivánnak; de ha a kötelesség
érzettöl nincs mind a két fél eléggé áthatva · minden iO"yekezet é~ , ~. 

akarat megszoritást szenved. Mindezekért tehát a hlÍzfts feleknek 
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szükséges egyetértöknek lenni szóban és tettben, érzésben és cse
lekedetben; mert a hol egyetértés van, ott nincs megbántás ; a 
boI megbántás nincs, ott nincs harag, és a hol harag nincs, ott 
nincs viszálkodás. 

• 

Minthogy, szeretett új pár !. a házas életet fennebb két egye-
sült sziv-alkotta bil'odalomnak neveztem s a tieteket is ilyennek 
tartom, törvénykönyvet is adok. kezetekbe, melynek ez ime ~ sze
~retet.::Ha van törvény, melyet millt a társadalmi élet áldását tisz
telnünk kell: a szeretet törvénye ~gér:~emli azt. Isten maga az 
erők vonzódása, a szeretet törvénye szerint kormányozza a vilá
got. Idvezitöllk az egymáson segités, a szeretet törvényére alapi
totta a keresztény vallást. De hol volna erre nagyobb szükség, 
mint a házas életben, hol a mennyivel kisebb a kör, a melyre az 
kihat, annyival nagyobbnak kell lenni az erőnek, a melylyel mun
kál? Szeressétek azért ti is, t. jegyesek ! egymást tisztán, önzés
telenül és igazán j akkor nem kell attól félnetek, hogy egymást 
megbántjáto~ j mert a szeretet az apostol szavai szerint: nell~ 

ge'rjed hamta'J' ha1'agm; akkor nem lehet egymásba.n kételkednetek, 
mert a szeretet nem örül a hamisságnak, sőt teljesen hinnetek, biz
notok kell egymásban, mert a szeretet 1nincleneket eltiÍJr, 11~indeneket 
reményl; s hogy többet ne emlitsek, azon sem lehet aggódnotok, 
hogy az évekkel a melegség, mit most egymás iránt éreztek, erejét 
veszteni fogja, mert a szeretet soha, el nem fogy . Im lássátok, t. je. 
gyesek ! ezek azon törvényczikkek, melyeket a szeretet égi betilk
kel ir be szivünk táblájára; ezeket olvassátok, ezeket gyakoroljá
tok; mert a szeretet egymaga elég arra, hogy szövetségteken az 
Isten áldása megnyugodjék j ez a hűséget, az egymással való meg
e,légedést, az egymás iránti bizodalmat biztosit ja számotokra s a 
hol ezek megvannak, ott meg van a boldogság. 

Végűl fogadjátok ej tölem még jelszavul: az Istenben 'mló 
. bizocl:rlmat. A legjobb hajós sem kerülheti ki mindig a szirteket és 
örvényeket; a legszerencsésebb ember sem lehet ment mindig a 
sors kisebb-nagyobb csapásaitól. Nektek is. t . jegyesek ! kik előtt 
egy minden tekintetben hizelgő és sokat igérő jövő áll. lehetnek 
csalódásaitok ; mert hiszen csak az olyan ember nem szokott 
csalódni, a ki soha .sem szárOit ; _ jöhetnek napok, melyekről ezt 
mondjátok: «Nem 8zerete'l1~ ezeket»; jöhet idő, midŐn_a.-Iemegő~ 
Péterrel igy kell felkiáltanatok : « Urann, ta1'ts 'meg min.!i.et • .....!ll6ri , 
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elveszÜnk l)) Ily kÖl'Ülmln~ közt, t. jegyesek ! legyen bizalmatok 
~stenben, mert ö megszabaditja a benne bizókat. Valamint megM 
forditva, ha a szerencse napja mosolyog rátok és háza.tokra. ha 
a boldogsag edes erzete fogja el sziveteket, a mit mi mindn ~jan 
'sÚvböl óhajtunk, akkor se fele'tkezzete meg Istenről ad'atok 
hálát az élvezett 'jókért, mert csak a~ , olyan öröni lehet tartóS; - - . 
csak az olyan boldogság_van.. piztQsitva._meIYJz l sten iránti 1?i-- . zalmon al3:p.uJ./ 

. És most nem is fárasztop1 tovább figyelmeteliet; elmondtam 
röviden azt, a mit szükségesnek láttam arra ' nézve, hogy e szö
vetség, melyre a szülők, rokonok é8 jó barátok örömmel tekinte
nek, melytől haza és egyház, nemzet és vallás sokat váruak, a 
mely irtmt oly éde.s remények élnek a tietekben és a mi kebl ünk ben, 
áldásthozó és boldogitó legyen. Nincs tehát egyéb hátra, minthogy e 
szövetséget a szokott eskü letétele által is megerösítsételi.. Minthogy 
pedig ennek alapja a szeretet, egyházi szokásaink szerint kikér
dezlek mindkettötöl<et, feleljetek érthető hangon, 

(Kikb'dezés és eskü 'mint fennebb.) 

Isten ! Atyánk a J ézusban! A te hatalmad és szeretete(l mive min
den oly intézmény, melyen a tár sadalom, mint alapköven nyugszik . A te 
bölcsességed hi.rdet6je mÜlden cselekedet, melytől az emberiség jóléte és 
boldogryága függ. 

Aldott légy, oh Atyánk! hogytengel'llyi szeretetedbőllelkünk sze
retet-forrását is táplálod. Áldott légy, hogy ami sziviillkbe is csepeg
tettél azon mennyei érzésből, mely a világot megszépiti s a kebelt para
dicsomi örömek la.khelyévé teszi . A szeretet érzése az, mely a férfi és n6 
.szivét öss!lefüzi, hogy a házasság által egyek legyenek. A szel'etetérzése 
az, mely e nemes fiatal pál·t is egyesitette, hogy lll;egosztva szivöket, 
megoszszák az élet örömeit s ha j6nek -keserveit is. De tudjuk, Atyánk! 
hogy minden emberi a!{antt gyenge, ha a te Lelked ereje nem gyámolitja; 
tudJuk, hogy mÜldeu földi remény meghiusul, bogy még a szeretet sem 
boldogit, ba nincs a te áldá.sod rajta. 

Kérünk azért tégedet, oh mi Is~elliink! áraszd ki álc1ásid kett6s 
mértékét e fiatal párra, kik a te nevedben léptek házassági szövetségre. 
N~veld szivökben ~ köl?sönös egyeteJ:tést, igaz szeretetet és szeplőtelen 
h.l1séget, hogya lllly VIdám szin ben mosolyog most életök reggele, ol.y 
VIdám és boldog legyen egész életök. Nyugodjék Illeg a te jó kedved raJ
tok, Mdd meg testi és lelki békével, adj nelák állandó egészséget és 
hosszu életet; áldd meg lUunbhlmt sikenel, czéljaikat lúviint Idroene
tellel, reményeiket valósulással; á.ldd lieg őket ft családi élet örömeivej, 
ft szeretet élö zálognival. hd mélyen kebJökbe azon kötelességeket, 
melyekkellllint polgárok a hazának, mint keresztények az anyllszellt-
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cg.vhriznak, mint gyermekek sz iilöikneJ, tartozuak 8 lU!'tj c1mint szülök 
gyermekeiknek tartozni fognak ' 

. IfedcllíUnudóvzl. kcblöl,~cn az igaz , 'u.IUtsossngot, hogy it te félel . 
med ben és a te benlled "aló bizalomban erősek legyenek ar. élet \'áltozó 
viszouYlti között. OltallUil.zc1 ól~et ll1~gy szcrencsétlell sége!rtöl. L egyen 
béh és jólét Juí.zl~kbn]~ . AngyalaId. állJ fl.~ak 6.rt mellettök éjjel és lHLppal. 
Légy velök te it Slron umcn és it $I1'On tul. Ml Atyltuk stb. 

Bezáró beszéd. 

És most, fiatal házaspár! áldjon meg titeket Isten minden 
áldásával. Teljesüljenek azon forró óhajtúsok, melyeket szeretö 
szülök, éde!:> testvéreI;:, jó bal'á.tok liiválltak nektelc Nyiljanak szá· 
motokra az új pályán bőven az öröm virágai. Legyen Isten veletel\: 
most és mindörökké. Amen. 

III. 

A mi segedelmünk legyen a szeretet örök kútfejétöl, a mi 
Istenünktöl és Atyánktól, kinek áldása kifogyhatatlan. Amen. 

Legyetek köszöntve, keresztény jegyesek ! az Urnak szent 
házában az ő szolgája által! Legyen megszentelve a szándék, 
mely szerető tieitek kiséretében ide vezérelt! Legyen áldott a szó 
ajkaitokon , melylyel egymásnak örök hüséget fogadtok! Igen, 
mert csak most válik kötelezővé az az édes viszony, mely mint 
ft tavaszi napsugártól melengetett bimbó, észrevétlenül fejlett ki 
ifju kebletekben ; most kell megerősítnetek Isten és világ előtt 

azt a szövetséget, mely sziveteket már évek előtt egymáshoz kö
tötte vala. 

Bizony ez óra komoly és fontos mindnyájunkra nézve; mert 
miként az épület szilárd tartóssága a kő és anyag jóságától . s egy
máshoz való kapcsolásától fiigg : ugy a társadalom virágzó jólété
nek, a baza es nemzet szabadságának alapja és biztosítéka az 
egyes családok jóléte és boldogsága. Innen van, hogy fi társadalmi 
életben ösztönszerü érdeklődés vehető észre fi házasságkötések 
iránt, s azon pillanatban, fi mint itt vagy ott egymást szerető sú
"ek komoly szándokát fi hir szárnyaira veszi, mindenki remény
és aggoclalommal kérdi magától: ha vajjon egymáshoz illenek-e, 
egymás boldogitására vannak-e teremtve azok, a kik egy egész 
életre kivánnak. szövetkezni? nemcsak, de igen sokszor még ité-

• 
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letet is mondanak felettök, s mintha Isten kezökbe tette volna le 
n. jövő titkos könyvét: sejteni, látni, tudni vélik azt, a mit Istenen 
kivül senki előre nem láthat, nem tudhat . 

De bármily llagyjelenWségü legyen is a házasságkötés ránk 
és másokra s általában a társadalomra, mégis fontosabb rátok 
nézve, kik e szövetséget kötitek. Ti ma egy egészen új világba 
léptek, más szokások, törvények és elvek Ul'alma alá veti tek maga· 
tokat; járástok-keléstek, háztartástok és idötöltéseitek, napi foglal
kozástok és éji álmaitok bizonyos átalakuláson mennek keresztül, 
mint a föld, midön a természet egyik évszakból a másikba lép át 
s a vU'ágzást gyümölcs, a hideget meleg s majd ismét jég és fagy 
váltja fel. Hiszen, hogy egyebet ne emlitsek, te, tisz telt völegény! 
e perczben lemondasz arr61 a szabadságról, melylyel mint magános 
ember birtáI s cselekedeteidért többé nem csak Istennek és saját 
lelkiismeretednek, de azon kedves lénynek is felelős vagy, ki ft, 

szeretet bűbájos hatalmával csüng rajtad s egyedül tőled várja. 
szivének örömét, boldogságát és üclvét; azon kedvtelések ~s válto· 
zatos élvek, melyekre a világ nyitva, tárva áll, melyek eddig má
morositó hatással csábitottak magukhoz: ma elveszitik varázsszi 
nöket 8 többé nem vonzanak, legalább ugy nem, hogy ne éreznécl, 
miként minden lépés, melyet ez iJ:ányban teszel, egy-egy mértföld-- . 
nyi eltávozás éppen attól a czéltól, a hova igyekszel; e pillanattól 
fogva a te 'világod csak azon kör szélső pontjáig terjed, a melyet 
jegyesed, nemsokára hitvesed szive szerelme von körülted; e -
hölgy lesz szived királynéj9., házad azon kedves kis birodalom, 
mely kincseivel boldogitbat s ha e keskeny körben nem találod 
fel azt, akkor a nagy költő neked is irta enyelgő yersét: 

, 

. A világ egy kOllOtt szekér, 
Haladna, de nem messze ér.» 

[Amny János.] 

Es te, kedves menyasszoy ! e lépéssel kiszakitodmagad azon 
karok közúl, melyek a szülői, testvéri és rokoni szeretet melegével 
ölelének ; elbagyandod nemsokára a hajlékot, boI bölcsőd rengett, 
melyet rád nézve öröm és fájdalom tett megszenteltté, hová az 
élet tiindéries szak!l.nak, a gyel'mekkol'nak annyi édes emléke 
köt; bogy sorsod azon férfin sOl'sához kösd, kiben ábrándjaid való
sággá lettek 8 eszményképed megtestesült, ki iránt szived telve 
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szeretettel s fl. kitöl te is hasonló érzelmet, védelmet és boldogitást 
vársz és remélsz. 

De mit veszek észre? Mintha könnyü felböfoltok vouulná
nak végig homlokotok derüjén; mintha köny nedvesitené szemei. 
det, kedves menyasszony ! Ne bántsátok s ne bánjátok ezt, e pilla
nathoz igen jól illenek azok. Hisz e ú-igy mindkettőtöktöl 'áldozatot 
követel; de ez áldozat - s ezt vigasztalástokra mondom - éppen 
mint az, melylyel Istennek tartozunk, kedves, ez áldozat csekély 
ál' azért a boldogságért, melyet a házas élet a házastársaknak ad. 
Avagy nem boldogság-e birni egy lényt, kit nem érdek köt hoz
zánk, mely változváu, változtatja figyelme tál'gyát is; hanem a 
szeretet, mely ha igaz és mély, soha el nem fogy? bu.'ui egy nöt, 
ki örömeinknek és fájdalmainkna.k hű osztályosa, mi által mig 
amazok megkétszerezödnek, ezeknek elvész sulya fele része. Nem 
boldogság-e birni egy lényt, ki előtt lelkünk gondolatait, szívünk 
érzelmeit nyiltan, leplezetlenül feltárhatjuk, tanácsával élhetünk, 
hiv védelmére szároithatunk, a nélkül, hogy akár kigunyoltatástól 
féljünk, akár , hogy e hiv önodaadást nem leszünk képesek teljesen , 
viszonozni ? Es ki tudná előszámlálni mindazon előnyöket, melye-
ket a házas élet nyujt, a melyek miatt e szövetség amaz első pár 
ember óta fennáll és fenn is fog állni mindaddig, mig a földön 
emberek lesznek, az emberek keblében sziv 8 a szívben szeretet, 
melyről a költő ihletetten énekli : 

«Mindenható sZel'etet, a ki éltetsz 
Aj kad melenget6 fuvallatában ; 
Kezed mindent Újjá teremt, kiszinez ... 
A vidgban, fényben s madár daláball 
Hirdetve vagy s lágyan beszélsz ft szivhez. 
Csudás&n összekötni birod 
A mélységet a. magossággal ; 
Bátor és félénk, er65 és gyenge 
Rokonulllak hatalmad által! 
Boldogságodnak nevet még nem adtak 
S fáj(lalmad is sajátos kéjjel gazdag._ 

. [Tompa llIihály.] 

Nem lehet ugyan tagadni, hogyaboldogságot, melyet sza
vaimmal festeni kivántam, nem minden házas életben találjuk fel; 
ám az élet gyakran kijátszodja 8zámitásainkat, s nem egy példa 
van rá, hogy egy menyegző nem a menny örömeinek, de a földi 
szenvedések legkeserübbjeinek lőn kiapadhatlan forrásává. Az ég 
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oltalmazzon meg titeket, bogy valaha e szenvedéseket megkóstoljá
tok ! S ha ez ünnepélyes pillanatban ezekre is rámutatok, t eszem 
azért, hogy áIt.ala óvatosságra intselek; mert a veszély l'endesen 
azokat éri, a kik elötte szemet hunynak 8 nem azokat, a kik félve 
töle, kikel'lllni igyekeznek. 

Mi módon lebet már kikerülni azokat a szenvedéseket, me
lyek nem egy házas életből fakadnak? Mi módon lehet biztositni 
azt a boldogságot, melyet a házas életben keresünk? Erre néZY8 

útasitást adni szinte lehetetlen; mert miként a lúilönbőzö virágok 
kiilőnhőző ápolást igényelnek, hogy teljes disz ben viruljanak s 
egyik bő vizbeu,. a másik száraz földben, az egyik napfényen, a 
másik árnyé·kban tenyészik jobban: ugya kiilőnböző emberek is 
egyéniségökböz képest különböző útakon és módokon boldogít
hatók, a miben egyik örömét leli, lehet a lllásikra nézve szeren
csétlenség és megfordítva, a miért ez elkeseredik s megátkozza az 
órát, ·a melyben született, amarra nézve lehet valóságos áldás és 
jótétemény. Igya bázas felek közötti boldogságat sem lehet ilyen 

• 
vagy amolyan szabályokhoz kötni . Van akárhány háznép, hol férj 
és feleség egymással teljesen megelégedettek, pedig nem tündököl
nek valamely kiváló tulajc1onokkal és van rá példa, bogya leg
szebb remények közt kötött.házassági szövetségek, a nélkül,bogy 
oka tudatnék, hogy akár egyik, akár a másik fél hibáztatható 
lenne: szerencsétleneknek bizonyulnak be. Ezért tartja a mag;ya.r 
példabeszéd, bogya Clházas$ág I sten dolga/n 

Ugy van, a ' házasság Isten dolga,! S bizonyára hiába kötlek 
én össze titeket, keresztény jegyesek ! ha az I sten e szövetség
kötéshez áldását nem adja! Hasztalan igérek én nektek paradi
csomot, ha saját , bensőtökben nem találjátúk fel azt. Azonban 
féhe ne értsetek. Nem akarom én evvel azt monda.ni, hogy Isten 
a mi, - főleg l)edig a ti akaratotok nélkül is tartóssá teszi kötéste
ket ; még kevésbé állitom azt, hogya házas élet paradicsomához 
saját igyekezetetek nélkül is eljuthattok, mert igaz az a közmon
dás is, hogy: ((kiki a maga sZe?'encséjének kovácsa i)) minélfogva 
tenmagatoknak is meg kell tenni jövendö boldogságtokért mind
azt, a mi halmatokban áll, mit én nehány vonással éxintek. 

Kedves mátkapálO ! Mondám, hogy a házasság szent szövet
ségének alapja nem lehet az érdek, hanem a szeretet. Első tehát 
ez : igyekezzetek szivetek egymás iránti mostani szeretetét állan-

• 
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dáan megőrizni. Ez a szeretet tanit meg téged, vőlegény Atyámfia! 
arra, hogy jövendőbeli házastársaddal, mint az irás szerint gyön
(Tébb edénynyel, szeliden, kimélve és gyöngéd indulattal bánj 8 a 
férj hatalmával BohR. vissza ne élj; mert a zsarnokság valamint a 
polgári, ugya családi életben is rendesen a béke felzavarójává lesz. 
Különben is a nőt egyedül a férj szeretete élteti, e nélkül a legkedve
zőbb társadalmi helyzetben is időnap előtt elhervad vagy idegen 
föld tápláló nedve után nyujtja ki szive gyökérszálait, s akkor 
,'ajmi mérges gyümölcsök teremnek ft férj számára. Ez a szeretet 
tanit meg téged is, menyasszony Atyámfia! hogy legfőbb hivatá
sodat férjed boldogitásában keresd, s a békességért, ha kell, türj, 
tagadd meg magad, vagy a mit el akarsz érni, szeretet által ki~ 

séreM meg, mely mindenható. A nő legbiztosb fegyvere a szeretet 
s annak gyakran egy szavával vagy egy nyájas tekintettel többet 
ér el férjénél, mint a harag és dacz n~béz ágyutelepeivel. Mondám, 
hogya házastársak egymás örömeiben és fájdalmaiban bizaln)ias 
osztozó felek. Legyetek azért ti is egymás iránt bizalommal. -
A bizalom a szeretet gyermeke, hol ez nem hiányzik, amaz is meg 
van. A bizalom sok édes perczet AZel'eZ és sok keserű órát eltá
voztat. Különben is vannak oly bajok, van akárhány ugyne\ezett 
házi titok, melyeknek nem szabad a világba kiszivárogniok ; pedig 
hol a férjet és nőt teljes bizalom nem egyesiti, hol akár az egyik, 
akár a másik bizalma idegen sziv előtt nyilik meg, ott lehetlen, 
hogy a bajok és titkok nyilvánosságra ne jöjjenek, lehetlen, hogy 
a gyanu és féh'eértés be ne lopódzék a családi élet szentélyébe, , 
melynek nyomán vész jál' és pusztulás. Még a háztartás gondjai 
is bizalomra intenek, mert a illunkásságnak és szorgalOIDnak csak 
ott van igaz látszata, hol a férjet és feleséget egy lélek vezérli, hol 
mindenik tudja, mit akar a másik, s miként az élveket, ugya ter
heket egymással hiven megosztani készek. Igyekezzetek aha, 
hogy bár hol lesztek, biztositva legyetek szülőitek, testvéreitek, 
l'okonitok és barátaitok jó indu,latáról és szeretet,éről; mel't bár , 
mily boldogok lesztek is együtt, sokszor lesz szűkségtök résztvevő 
};:t<blekl'e, s bal találuátok ilyenekre, ha nem azoknál, kiket a vér
ség szent láncza, a barátsáO" gvönaéd érzelme csatol hozzátok? o , o 

V égre legyetek - kérle4 _ istenfélők és vallásosok. Megbajoln i 
egy fővalóság előtt, tisz.telui szent nevét: ob mily szép ékessége 
ez a legfényesb emberi észnek t főleg pedig a nőnek, ez egyetlen 

EQ"ylll"~RzertlLrtá8i DelQ"outok. t O 
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paizsa, melyről fi, kisértetek nyilai ártalom nélkül visszapattanuak ; 
ez az a büvös szer, mely megvéd a szerencse incselkedései és a 
szerencsétlenség csábitásai között ; erőt ad küzdeni s ragaszkodni 
az erényhez, mely maga a legfőbb boldogság. 

És most felhivlak 8zövetségteknek esküvel is megerösitésére. 
Mielőtt ozonban ezt tennétek, nyilvánitsátok ki e gyülekezet elött 
is, bogy ti azt szeretetből teszitek le. 

(Kikérdezés , eskü és ima 1nint az eLObbiekllél.) 

IV. 
, 

((Almában ad Lsten (~férfiunak nőt» - ez Mózesnek, a prófé· 
tának szava. Adjad, oh Isten! hogy az álom, melyben bizva ez 
ifju pár a te szined előtt szövetséget köt, életök gyönyörteljes folya' 
mában nyerje megvalósulását. Amen. 

Kedves Atyámfiai ! Keresztény jegyesek ! Nem volt s bizo· 
nyára nem is lesz élteteknek fontosabb pillanata, mint ez, midőn 
oly szövetséget akartok kö tni, mely j övő boldogságtoknak lesz 
alapja, vagy kezdete egy oly útnak, mely vi~ágok közül, szelid le· 
vegőben s nyájas napsugár közt indul ki, de tán homarabb mint 
vélnők, meredek hegyekhez és kopár kősziklákhoz jut, melyeken 
igén nehéz lesz az áthatolás, s igy is czélérés helyett tán attól 
messze, messze távoztok el. Ily komoly helyzetében az életnek 
lebetlen segélyért Istenhez nem folyamodnunk. Ma ugyan már 

• 
sokak által a házassági szövetség is egyszerü polgári szerződésllek 
tartatik; de a gyarló ember ezért aligha sulyt nem fektet ezután 
is arra, ha vallásos ihletettség és az egyház szertartásai e szerző 
désnek magasb értéket adnak. J aj a társadalomnak, mely e szent 
szövetséget vallásos jellegéböl végképen ldvetközteti! Jaj! ha az 
emberek élettársukat is ugy tekintik, mint közönséges adás-vevési 
tárgyat, mint portékát vagy egy darab földet, melyre elég a vásári 
czédula, esetleg a kötlevél. Nemde, ifju jegyesek ! ti is komolyan 
óhajtjá.tok: vajha Isten áldása lenne a ti szövetségteken ! Nemde 
azért kötitek e szövetséget legkedvesebb embereitek jelenlétében, 
mert azt vélitek, hogy a ti hitetek, Isten jelenléte s annyi jó sziv 
őszinte J(jván~ta megszenteli frigyeteket ! Nemde azért bivíÍtok 
meg engem is. hogy tisztemben járjak el s könyöl'gésemben áldást 

-
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kéljek rátok Istentől. Elébb azonban engedjétek meg közölnöm 
veletek egy-két gondolatomat. 

Első, a mit nektek ajánlok: fl, házas élet iránti nemesb, ma
gasztosabb fogalomszerzés, mint fl, minőt az életben többnyire 
látunk. Halljátok. mit mond erről a Példabeszédek irója : (uvlcg

nyeri. a jót, a ki talál feleséget. l) Más helyen: (i A jó feleség fé'ljélwk 
koronáj(f,.JJ Meg más belyen: nJobban van dolga kettőnek, mint egy
nek.» Méltassátok figyelemre a Hoseás prófeta szavát: «A férfi 
felkeres i aj6 nőt a legmessúbb fö ldön is.)) Véssétek szivetekbe az 
Énekek Énekeirójának eme gyönyörü mondását: «E'rős a SZ61'etet, 

mint a halál, kemény 1JÚnt a koporsó» és ama másikat: (lA lélek is, 
a menyasszony is azt mondja jegyesének.- J övel I II Igy, igy gondol· 
kozziÍl a szeretetről, ilyen legyen képzetetek a házas életről, ked· 
ves ifju pár! Ekkor a ti szeretetetek: «a tökéletesség kötelékévé lesz, 
lesz (l, lélek gyámölcse, 1nely Istentől van. l) Ekkor te, kedves vőle· 
gény! el fogod mondani a Zsoltá.riró királylyal: (d3zebb a-z én sze
relmesem 1nüulen ember jia,inúlll, és te boldog menyasszony! az . , 
Enekek Enekének irójával igy szólandasz : (tA 8ze·relen~ 1niatt beteg 
vagyok én. )) A szeretet, ez a mindenható erő legyen legelőször is 
szivetek állandó lakosa. Evvel boldogságtok biztos és állandó, de 
ha ezt kjhölni engeditek kebletek tüzhelyéről, elzordonul köriil-. 
tetek a lég, fl, sziv virágainak helyét tövisek foglalják el, gyümölcs 
helyett vad bogyó terem éltetek kertében, az öröm búra változik; 
és már ekkor nem látjátok egymást oly jónak és szépnek, . mint 
azelőtt, elégedetlenség fészkeli be magát szivetekbe s földi boldog· 
ságtok szivárványképe tova tünik el. Szivetek szeretetét tehát egy
más iránt őrizzétek még; igy ha beborul is néha házaséltetek 
ege, csak a meleg lesz kisebb, de a világosság megmarad; ez a 
munkásságra képesekké tesz, s munka által - higyjétek el -
türhetövé válik bármi sors. .. 

Második, a mit ajánlok nektek, ifjú jegyesek ! a munkásság. 
Ez most szükségesebb, mint bármikor volt, mert ma a megélhetés 
nehezebb, mint volt valaha. A munkásság, Keresztény Atyámfiai! 
önmagáért is szép és kivánatos, minthogy ez az időt basznosan 
tölti be, a testet elpuhulni, a lelket léhas{~gokkal foglalkozni nem 
engedi; de becsét különösen anyagi haszna adja meg, mel't neveli 
jólétünket, függetlenséget ad, szabadságra visz. Ma Atyá.mfiai! a 
világ fömozgató ereje a munka. De ne higyjétek, hogy azért min-

10' 
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denki hódolna a . munka elvének. Vannak a társadalomnak oly 
tagjai is, liikllél életmód it csalás és koldulás; azonban ahoz becsü
letes ember soha, ehez csak végszükségben folyamodik a nyomo
rult. Isten óvjon llleg titeket ettöl, s bizonyára meg is óv, csak 
hiven munkálkodjatok. Mert bármit mondjanak n émelyek karunk 
általános elszegényedéséről, én ugy tapasztaltam, hogy az igaz 
munJ;:ás li:ézzf'l vagy észszel, kapával vagy tollal - bárha ez Bok
SZOl' nagy kiizdelembe l{erül - meg tudja szerezni maga és övéi 
mindennapiját. Erre törekedjetek ti is és pedig most mig ifjak é's 
keveRen vagytok; sőt ha lehet, szerezzetek valamivel a szüksé
gesnél többet és azt ta1:aritsátok meg; mert a házas életben nem 
az áll, hogy minden kezdet nehéz, sőt inkább az nagyon is könnyü, 
(([(is kunyhó 8 Mi. szerelem, ez a.z a 1n1.t ké1' szivem» - igy biz· 
tn.tják egymást eleinte vőlegény és menyasszony; de ha majd 
apává és anyává lesznek, át fogják látni, hogy még egyébre is van 
szükség, Ilogy szép szóval ebédelni s ábrándozásból ruházkodni 
nem lehet. Igen, a házas életben a gond és szükség az évekkel 
versenyt tartva szaporodik, s ezért munkásság. igyekezet és taka· 
rékosság által a kedvező jelenben előre kell készülni a netalán több 
gondot kivánó jövőre. 

Végre ajánlom nektek az igaz va.llásosságot. A vallás az a 
tudomány, melyre évezrek után újra meg újra visszatér az embe
riség, mely mindig egy messzibb jövőre mutat s vágyó tekintetün
ket a végtelenség nagyszerü perspectivájára függeszti. A vallás a 
sziv poezise s egyedül ez az, mi érzései által érti meg az Istent, 
nem meghatározhatlan gondolatokban. mint az ész. - Szépen 
mondja egy franczia iró, hogy; «a tökéletes hit a szú:ben lakozó 
IstenségI), Ilyen legyen a ti vallástok, ifju jegyesek ! Ez legyen 
hitetek. Igy lakozzék szivetekben az Isten. SQl'sunk bizonytalan. 
Az emQer ugy függ mult és jövő között, mint két örvény között a 
özikla : előtte, utána mindenütt sötétség, alig vesz észre nehány 
árnyképet kiemelkedve a két örvény mélyeiből, ez is csak feltünik 
tekintete előtt és ismét alámerül. E szirtek és sötétség között 
egyetlen biztos vezérlő fáklyavilág a vallás. Ez isteni fényt lelke
tekből kialunni ne engedjétek. E biztos vezérletü kalauzt szemeitek 
elől soha el ne téveszszétek. 

Igy felkészül ve induljatok el immár a magatok elébe vett úton. 
(Kikérdezés, eskü, ima lI~i-nt az elöbbieknél.) 
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