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T EMET ÉSI BESZÉDEK. 

I 

Beszéd • es • lma 
ÖZV. Pákeyné Fangh Antónia koporsója me llett. 

Elvégezt etet!. Beszédes ajaira régóta néma vol l. Szé p lellr e már 
csalr maga nak és Is ten nek élt. Maga nak szüntelenül szedegette elő a ' 
sok szép em Iéire!. Emlélre i első la pján a fehér ifjuság ábrándos képei 
közöt t mind enütt ott látta Iröltői lelkü édes anyja' gondos keze jósá
gos mozdu lata i!. Jóleső köszönete t mondott neki azé rt, hogy hü hon
leá nn yá, mü velt n ővé és va llásos h ivővé növelte. 

Emléke több i lapja in az ifjui ab rándok mi nd jobban, meg jobban 
valósulnak meg. Gyöngéd és mindig Iredélyes, jó férj e oldala me ll ett, 

• 
egy szé p és munkás élei megáldva a csaláái örömölr áldása iva l. Es vé-
gül a nagy bánattal, melynek se be csa lr ott gyógy úl be, ahol töb bé 
nem fáj semmi 

Banata elő l el-el bújdoso l!, de szive gyá 5zo lt, szive fájt s szólt 
neki a bújdosó : vissza, vissza oda , hol gyermelrálmaim szőtted , 

Vág yalwzott vi ssza, mert érezte, hogy Irön nyebb lesz ott elvégezni, 
hol előszö r nyilt szá mára a rÓzsa: Vágya lwzo tt még egyszer hal lan i szé p 
Irertje lombos fainak susogásá!. Még egyszer latni alrarta azt a fészlre t, 
melyet ketten raktak s melyben drága gyenn elr ei lr Irözött oly boldo
gok voltak. 

Élvezni ak arta viragai ill atat, hogyazutan el mond hasson netri min
dent, ott , ahol már csa lt folytatása va n, de ,vége nem lesz soha anna/t, 
amit leltrök attól a nagy l é l e tr t ő l örölrölt, alri épen lr g~ beszél a mü vé
szi leg szerIresztett templ omolr és palo t a l ~ abiaIt ai ból, min t azolt nalr lel 
kébő l, kiJtet a szü lő gyermekeinelr nevez. 

Palrey né Fa ngh Antóni a élete fehér fiiggönyére annyi szép gondo
lat, annyi díszes Itép va n még fölrajzoJva, melye lte t a rOIW !1 ok, ba rátolt 
és i smerősö lr szemei láttair és lótn; fogna Ir , abban az emlékbe n, melyet 

• f anghné Gyuj tó Izabella . 
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biztosított lI1?gának a végső eltávolás, e szomorl! jelenet utáni időre! 
Szép, I,edves, jótékony és áldásos volt az ő élete, hogy hálás szivünk 
zsolozsmáját bocsátjuk a, égi atya elébe, imádkozzunk. 

Imádság . 
. 

Isteniink, édes jó Atyánk, ajlwnl, remeg, szavunk ingadozik, mert 
nem tudjul, vajjon szabad· e siratnur.k a mi drága halottunkat, vagy in
kább hálát l<ell mondanunk nel<ed, hogy megajándékoztad szép életével, 
nemes gondoll<ozásával, a mi mindig szegényedő, foszladozó magyar 
társada Im un I,a t. 

E mellett a gyászos Iwporsó mellett fontolgat juk azt a sok jót, 
mivel embergyerll1ekeidet egy hossz" él el pálya göröngyös útain elhal
ll1ozod. A mi gyarlóságunk gyal<ran csüggedésbe ejt, ha csapás és ve
szedelem sújtol, pedig a mi drága halotlunl, élete bi10nyság a mellett, 
hogya te kegyelIlledből a rosszból is jó származil" mert megtanuljul" hogy 
tűrelem , I,itartás és csüggedetlen munl,a gyümölcse nem marad el. 

Az ő példája arra tanit, hogy a szülő élete szétárad a gyermeitek 
I,özött s újra élf velök azt az időt, melynel, órái a sok gond miatt gyal,
ran lIapokl,á n ö vel,edt~k. Olyan a szülői szeretet, mint a te atyai sze
reteted, a hönnycseppekből is virágbimbót fakasz!. Minden jó anya a 
szentel, társaságához tartozik, már itt a földön s túl asiron a7. örven· 
dezők boldog öröme leszen jutalma. 

Jó atyánl" fogadd hálánl,at az ő életéért.5 mindazért a jóságért 
és szeretetért, amely tőle származott és körülötte szétáradott. Köszön
jül, neked, hogy ha voltak fájdalmai és szenvedései, adtál nel<l lell,i 
erőt , hogy türelemmel elvisell1esse. Köszönjük, hogy övéit megsegítetted, 
hogy türelemmel, szeretettel és kitartó jósággal ápol hatták élete nehéz 

• 

napjaiban. Mindazokat, al,il, életét a barátság és a figyelem gyöngy-
szemt ivel ékesitetlék, áldd meg, neki pedig adj boldog és csendes pihe-

• 
nés! a jó lell<ek örök honában. Amen. 

Dr. Bo~s György, 
leol. ttm ár. 

• 
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• 

Beszéd • • es lma 
Kovács Suba koporsója felett . 

• 

Az erőnel, és vigasztalásnalt Istene, ld betölti a maga sságot és 
mélységet, legyen jelen l,özöttünlt e nehéz órában. Emelje fel lell,ünltet 
a kétségből és bizonytalanságból s töltse be szivünl"t az öröl,él et meg
nyugtató reménységével. Amen. 

,rt leányzó nem halt meg, csak alszil,". 
A názáreti Jézusnak eme szavai visszhangzanak ~el hemb€ n, ami

dőn eme l,önnyekl,el, virágokl,al és forró sóhajtásold,al gazdagon meg
rakott keporsó mellett megállolt. Mert úgy érzem, lell'ipásztori hivatá
som szentsége ritkán állít ilyen súlyos feladat el ébe, mint ebben a p il
lanatban. Ezt a feladatot csak a Jézus lelkéből vett világosság s az 
evangeliumból meríteIt lelkierő segitségével végezhetem. 

tiiszen a szerető szülőkkel egyült én is boldog szemlélője voltam 
azol",al, a I,iváló isteni ajándékoknak, testi és lellti szépségel",ek, ame
Iyel, ezt a drága gyermeket · többi társail,özül annyira Itiemeltélt. Láttam 
őtet a gyermel,szobában játél,tárgyai gondos rendezése közben . Láttam, 
amint kis tesvére ltezét szeret eltel fogva ; sétált az utcai áradatban , kí
sérve az édes anya ör!,ödő tel,intetétől. Láttam, amint szelid engedel
mes.~ggel símult a szerető szülői, oldalához s mintegy verseny .. I,elt, 
hogy örömet szerezzen nekik a nevelés gondja iért, vagy amikor szavá
nak édes c'::csergésével elűzte a gondos nagymama homlol,áról az ag
godalmak felhőit. 

Aztán tanuja voltam annalt, amint az isitOlában nagy odaadással 
gyűjtötte a tudományok kincseit, ahol szellemi kiválóságaival , er!,ölcsi 
fölényével mintája és tükre volt törbi társainalt. 1':. láttam, amint mo. t 
élete utolsó napjaiban is, milyen hűséggel tanulta a Ilonfirmációs kátét, 
amelyet el is vitt magával az öröltltévalóság útjára. Mindezek alapján 
itépzeletben előre láttam a minta irjuság után I,övetlrezö boldog jöven
dőt, a gyermeiti I,iválósá~okl,al párosult gondo. ne\'el ~.nek a méltó 
gyümölcseil. 
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Oh, de egyszer felhőit lűntek fel a láthatáron. Kezdethen nelll is 
látszottal< olyan véózeseltnek ' A It edves gyermek szeméneit átható sú· 
garai áttörteit rajtult. De a fel hőit egyre ItOmorabbal< és sötétebbek let
lelt s mind véslsehesen közelítettek. Az orvosi tud omány minden fegy
verét csalarendbe állította ellenük. A szülői szeretet a vzgsö kétségbe
esésig hősies önfe!áldozással vívta harcát velük. M inden hiába való 
volt. A sziilői szárnyak gondos védelme alatt is a pusztító jégeső ha· 
lálra sebezte a családi fészel,"elt egyik drága laltójál. Sáron rózsája el
hervadott. A szép fehér liliomszál derékban kettétőrö t t. 

És itt, ahol az értelem megáll s a gondolat szárnyaszegetten esik 
vissza a földre, ahol a vigasztalásnalt minden szava csak a sebeket mé· 
Iyíti s a Itönnyeket szaporírja : neltem a hitnek és reménységneit igéjét 
kell hirdetnem altkor, amilwr az én lelltem is csordultig van a vesztés 
fájdalmával s a csalódás keserűségével. 

Ebben a nehéz pillanatban hangziIt felém és fel étek a Mester szava: 
.A leányzó nem halt meg, csak alszik". Hát nem emlékeztelt·e, hogy 
enneit a kedves teremtésnek egész lényében volt valami , ami nem a 
földből való? Hiszen ez a föld dúrva, irigy, önző, telve kisértésekkel és 
b ű nökltel , de ezek az alantas indulatolt távol volta It az ő szeplőtlen, 
tiszta lelltétől. Ez a léleit, melyet mi mindnyájan annyira szerettünk 
benne, nem veszett el. lly ~ n lélek el nem veszhetett ! Némuljatok el hát 
panaszoalt és zúgolódásnalt hangjai ajltainlwn'! Csituljatok el megkese
redett lelkünltből feltörni ltivánlwzó indulalolt. Hallt.bban dobogj meg-.. 
sebzett szív! Mert O ... a Buba alszil!. 

Mi addig imádkozzunk! . 
Istenünit ! Mennyei· jó Atyánk! Ugy tetsziit, hogy nincsen altkora 

bánat) mint a mi bánatunlL Hiszen ime ami szemeink láttára , lassú her
vadással hervadt el egy szépséges virágszá l, amelyre olyan nagy remé
nyeltkel és büszl" önérzettel teltintettünlt. Egy gazdag lelki világ omlott 
össze, egy élő templom dőlt le s bármennyire is akartuk, nem volt 
erőnk, hogy feltartóztas suk az enyészet hatalmát. Elveszitettük azt, 
aki 18 évig minitet boldogított s alti ért olyan édes volt a Itüzdés, az 
áldozás, sőt még a szenvedés is. MekltOra űr maradt ut ána mindenütt, 
ahol csak ismerték! De mekkora Ilülönöse n a szülőtt szivében s a csa
ládi otthonban, ahova annyi fényt, derül és melegséget tudott varázsolni 
el ragadó egyéniségével, tényének I,edves bájával s ara nyos ltedélyével. 
Tiszta lelke fénye meg a hrJsszas betegségben is világított. Amilwr kö- ,. 
rli lötle mindenld csüggedett, ő aldwr is bízott , amillor a leginhább szen ... 
vedett, akitor is mosolygolI. ÓlI, jó ls ten, tekintsd meg, ha vagyon· e oly 
bánat, mint a mi bánatunit ? ! 

Nagy vesztésünk fájdalmában. nyugtalankodó lelkünlt kétségei Itőz-

• 
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ben hozzád meneldi lün!{ bölcs és jó Atyánic Hiszen te nem csak altkor 
szeretsz, amikor rel11ényeinltet valóra váltod s jó ltedved esztendőil h;r~ 
deted !<őzöttünk, II mem aldwr is, amikor meglátogatsz, amilwT mély 
gyászba öltözte red lelkünltet s olyan LJtalwn vezeted lépé5einket, ame
Iyel,nel, céljá' véges értelmiini, be nem láthatja. 

Vége van a mi Játóhalárunhnah e \{oporsónál is. Itt meg áll ér
telmiink s ellJagynal, gondolataink . ÓIJ, csal, le ne lJagyj el minl .. t jó 
Atyánk ebben a nelJéz órában. 0'1, ahol megá ll az emberi gondolat, te 
ragyogtassad dicsőséged fénye6srgét. AlJava nem ha lal hat be é'telmünk 
világa, ott vezessen a hitne\{ ereje. Az adjún szárnyat törl reményeinlt
nel, s a csalódások és megpróbáltatá sai, világából emelje fellelkiinket 
ama jobb hazába, ahol bélte leng I,örül, szeretet fo ga d s elmúlnal, min
den szenvedéseinil. Ez a hit adjon erőt mindnyájunl",al" kil, igaz rész
véttel álljuk körül e7t a koporsót. 

De l,iilönö5en a vesztés fájdalma alalt rosl,adozó szülők szivére 
csepegteEs enyhitö balzsamot. Számláld Illeg a drága gyermekért hul
laloll könnyeket s jutalmazd meg azt az önfeláldozó 5zeretetet, aP.1ely 
több, mint I,ét éven I'ereszliil a beteg ágya III ell ell virrasztott, amely 
soha nem csüggedett, nem zúgolódott, 1J.r.em mindig hitt, lJÍzotl és 
rem élt. 

Az ilt maradi lest vér fölÖlt, aldoel, szive eggyé volt forrva az alvó 
testvér szivével, leb eg jen isteni gondviseléóed, hogy benne találjanal, 
I,árpóllást a csalódott sziilől, s az érle való munl,a és áldozás adja 
vissza lell,ül, békéjét é. nyugalmát. 

A gondos nagyanya, a szerető nagyn ~ni k és nagybácsil" aldk 
mindn yájan annyi szeretettel és jósággal vettél, I,öriil az ell,öltözöttet, 
találjanak megnyugvást abban a tudatban. hogy a szeretet e,ősebb a 
halálnál, keményebb a Iwporsónál s akit igazán szereHiinl" azt tőlünl, 

semmi hatalom végleg el nem veheti. 
• 

E. IllOSt jó Atyánl\, szenteld meg ezt a Iwporsót, mely egy árIat-
lan, tiszta, nemes es jó lélek porsá torát zárja magáball. Szenteld meg 
a sirt, allova helyezni fogjul" bogy abban hosszas szenvedése után álma 
és nyugodalma legyen zavartalan. Fennl,ölt lelke pedig találja meg méll ó 
julalmát az örökkévalóság hazájában . Itt a családi otthonban s ltint a 
Itlizdelmelt mezejé n maradjanai( velün]t .a bél{e és megnyugvás angyalai. 

Amen . 
• • • • 

Miat yánlt. Bucóúszavalt: Mig itt voltá l telve volt a ház ti szta lel
l<ed· áldott fényével. Mennél kevesebb ideig boldogi'ottál minl« !, an nál 
hosszabb gyászt és fájdalm~t hagysz magad ~ tán . Mert hiszen te olyan 
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Erre megkondult a ha jnali harang.zó. Mi fölébredtiinl, Fölébred
Iiini, err e a SZOl1lor'" valóságra . Mos t llI ár aludj és pihenj te drága 

• 
Bllba, hi szell te Ilagyon cl fáradhall áJ. Almodj szerelő szülőiddel, lestvé-
redd el, llagyl1lal1la va l, nagynéll éid és nagybáll'áidda l; mert ha csak ál- • 
modban is velül, lehelsz. al,kor ludjul,. hogy te boldog vagy. Sírhalmo
don virágok fognak nöni . AzoI, állal I,üldj minél gyakrabban üzenetei 
azo kn al<, akil<et te annyira sze reti éi s akii, légedet annyira szerettek. A 
mi sze reletünk fog virraszlani álmod fe leti I A jó lsten legyen veled és 

• 
veliink. Amen. 

Vári A lbert, 
vatlilstanór . 

• 
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Beszéd 
Deák Miklós felett . 

Jób XXIX. L II.. 12 .. 15. .. Meri amely fül engemet hall. boldognak 
mond veJti. . és amely szem lát vala, bi
zonyságot tesz az én ártatlanságom felöl. 
Mert én 8 nyomorusag miatt kiáltó sze
gényt megszabaditom vala, az árvát is és 
akinek semmi sc:. Hője nem vala. A vak
nak én szemei valék és a sántának mint

egy lábai". 

A szép és Ides Nyikó völgyénell mély gyásza van. Élles 6zavú 
prófétája, nemes szivü lelld vezére koporsójába dült. Nem szólal meg 
többé az az ékes hallg, nem dobban meg többé az a nagy sziv: Deák 
Miklós lelllész csendesen alussza immár öröll álmát s az enyészet szele 
fúj kihiilt tetemére. 

"A vándor elfáradt. a földi pálya végezve már. 
Ezer vész és kl.lzdés között, révpartra ért aszírtbe. habba utközött 
Hajósnak összeroncsol t kis sajkája ", 

Hatva nöt évet élt és ez élet·út rallva volt sillerehkel és szúró tö
vi seklle!. Negyven éves lelllészi pályafutásán úgy töltötte hivatás5zerü 
Ilölelességét, hogy az alapige szerint, amely fül hallgatta, boldognak mon
ctotta és amely szem látta, bizonyságot tett ártatlansága felől. Valóban 
ritlla lelki gazdagságga l, tehetség!!'e: és nemes jellemmel megáldott em· 
ber volt . Lelllénell erejénél fogva vezér szerepre volt hivatva. Volt egy
házllöri j egyző, közügyiga zga tó, folyóiratok szerkesztője, de legnagyobb 
volt ah kor, amikor mint egyházunk Ilözltatonája küzdött harcaiban. Ta
lán érezte ezt ő is és ezért úta. italla vissza szerényen a felhinált ma
gasabb ti sztséget. Mint a vármegye törvényható6ágának tagja, élle56zó
lásáv~ 1 korán fe ltünt és itt népének egyik leghatalmasabb pártfogója 
lett. Ejjel és nappal talpon volt, hogy az irás szava szerint a nyomo
rusag miatt hiáltó szegényt megszabaditsa ; az árvát is és akinek semmi 

----------------------------------------------------
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segítője nem volt. Ott Id lincsel t a hatalmasDll ajtóján, taposta azolmak 
híiszöbét, hogy teldntetijk et a gyengébbek felé irányítsa éB önzetlen lel
Ilét úgy boldogitotta, ha sil .. ret .. t érhetett el. Valóban úgy volt; ő volt 
a valwalt szel11~ es a séÍ ntána lt min tegy jába. És amilwT a világ, az élet 
forrott es kavargott, amillOf a vérzivéltar tépte, rázta a7. életnek fáját, 
amilwr úgy öS5zelteveredett erény és vételt, hazaszeretet és árulás, t;sz
taság és szenny, amilwr a lel l .. ll csal< úgy botorlláltak a sötétségben, 
aklwt' mint Idáltó szó emelltedett ki; beleldáltotta fajának veszta, pusz
tulását, a mélységbe és magasságba; zolwgó imádságga l ostromolta az 
eget és amentés munllá iban a legfárasztóbb hiizdelmet viv ta. És ,,,ert 
úgy történt, hogya hat al ma sabbahból gye ngébbell lettell, meri a vil ág 

" l<ereke nagyot fo rdu: t, O ott Iwpogtatott ellkor a nép szivének aj laján, 
hogy a nyomoruság:ól Iliáltó szegé nyt megszabadit sa , mintha egész éle· 
tén át ez lett vol na megpa ran csolva lelkénell. 

C50dálatos, hogy aldt boldognak mond vala, · allit családi és tá r
sadal mi élete szerencsésnek mútatott, allit oly nagy anyagi és lelk i erő
ben láltunl, mindenlwr, az nlost életéne ll delé n oly I,önnyen omlott 
össze a halál kezénel, érintésére. Mi történt vele, mi őrölte fel életere
jét? Semmi más, csak az, hogy nagyon elfárodt a szive. Mert az egy il,
nej{ le lelt zete fo.;y el, a má<3ilwak lába rositad össze, nelti a szive fá
radt holtra! Azért fá ra dt el, mert olt, ahol az éle t hiizdő terén a hat al-

" ma!5ok Idmagaslanalt és ltem ény harcoltat vív na!t, ld magaslott O is és 
I,i;zdött el szántan, bátran, de úgy, hogya csapásolla t mind felfogta, 
vissza nem adolt egyet ió so ha; - azt hitte elbirja úgy is. Azért fá
radt el, mer t l1Iint jó lelh.i pá sztor a gondjaira bízott nép szivét össze 
allarta ölelni, hogy az életnel, szép magaslatára emelje fel, hol a mély
ségek fojtó gőze nem öli meg a tislta érzelmeitet s nem tudta, hogy 
sisi phusi álolt ül most azon és az, mint nehéz Itő a mélység felé gör
dül. Azt hitt e elbirja még is! Elfárad l, mert Ö valahol beteltintett az élet 

. mélységeibe és úgy látta, h0 t:: Y az embereltneit a szive fáj, a7t aha rta 
meggyógyíta ni, de úgy, hogya fájdal mat a saját sz ívé re ral,ta, - azt 

• • 

hitte elhírja úgy is. Es nem bírta el. Egy s7.ép, de életen ek utolsó va-
sá rnapján mégegyszer Id öntve lelhénel, legszetJb gondolatait, utólérhe
tellen e rőve l szólotta 'lZ igét, pontosan elvégezte napi feladatait os az
tán álomra dőlt pihenni, de nem ébredt fel többé. Sol,1<al több volt a 
fáradtság, hogyse m azt egy rövid éjsza luín hipihellhette volna, arra a 
lüildelemre al öröltké tartó éjs'Zal{a reá Itell ett boru ljon. 

És most, ahogy elvonul lel ld szemei m előtt ez az élet, elgondo
lom, hogy mégis csalt igaza vo lt anna It, aid azt JTIondotta, hogy a pap 
al erkölcsi és polgá ri rend amphib ius embere, hogy amig egy fe l ő l A 
legmagasabb 6zel lemi és erl,ölcs; méJtó,ágo( hord ozza, ugya naltl'or fény-
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telen a rangja. Ő a századol, és emberivadékok Prometheussza ki az . ' 
egi tüzet aláhozza, de épen ezért tépi I<eblét a saskeselvii. Ő az embe-
rel,nel, esl<iidt barátja, barátja a porban játszó gyermek'nel<, a meggon
dolatlan ifjunal< , a védtelen , ártatlan hajadonnal" a I omoly férfinak, a 
bél,étlen házastársna\<, az élelúnt öregnek; az Islent átlwzni I,észülő re
ménytelennel" az üdv és I,árhozat fiánal, és ugyanaldwr vádlott ja az 
emherellnek, al<i fölölt jogosítva van ilélelet mondani az árlatlannal, és 
b őnöonel, és al,i felelőtlenűl válhatik a méltatlanság marlirjává . Én visz
szanézel, ez elmúlt életre és elgondolom, hogy mi ezt az életet nem 
tudtuk soha l,ellőleg mWatni, I<ellőleg megbecsülni. Mind egy az már, 
az életet lsten értél,eli és az, amit a koporsól, után hangoztatnal< az 
emberel<, az legfönnebb csal< sejteti az isteni értéldést. De a haláltól 
cfial, awkat lehet félteni, alül,et I<oporsójukl<al eltemetnel< végl,ép. Deál, 
Mildóst nem lellet eltemetni. Hiába némult el az az ajal" nel,ünk fü-

o 

liinl,be cseng tovább az O zengzetes sz"va Halljul, mindenült e völgy-
nel< térein, e népnek ajl,ain . Szellő ezt hordja tovább, erdői, fái ezt su
sogják, virágok erre hallgatnal" madárdal ezt zengi. Hallom, most is 
hall om, amint lell,ének keserüségével kiállt ja : "Diugenes gyújt sd meg 
újra lámpásodat s keresd meg az igaz ' embert I" Hallom, amint imád, 
Iwzil,: "Nagy lsten teldntsd meg egy elárvult nép sorsát, mely oly rég 
viseli a történelem fol yamán búsulásodnak haragj~t". Majd mesél cso
dás lell,ü nő\{ről, akik magas polcon is megbecsülil, a I,érges tenyerü, 
de drága szivü édes anyákat; nőluől, aldk hiliil,ért áldozatul hozzák 
utolsó kincsüket is és feláldozzák boldogsaguhat; majd a oonszeretet 
végeztet velül, csodás tettel,et!, .. De hallga! Most l11egszal,adt a hang; 
m05t alszik, niélyebben, mint szokolt, mert nagyon elfáradt a szive ... 
vagy nem! Most viszi egy nép sors fájdalmál, keserüségét lslen trónja 
elé és ott akarja ell11ondani: nézd Uram, a nyomoruság mialt Idállt a 
szegény, az árvál,nak ninc5en Hmmi segílője, ott lenn sol,an nem tud
nal, lálni, sokan nem tudnal, járni ... Valóban, ha az égbe mi kellett 
volna 5'ÓSZÚ:ót küldjünl" nem I,Úldhetlünl, volna mást. Lomb lehajtja 
áoát, madár félve rebben, vi rág összehúzza helyhét egy pillanatra, amig 

o . 
prófétája ind"t égi (,Ialna és búcsuzil,. .. Amen. 

, 

Marosi Márton, 
kaQti csi lelkész. 

, 
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