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HALOTTI IMÁK ÉS BESZÉDEK . 
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lma. 
Csiró Salamon koporsója mellett 1934. jan. 16 . 

• 
-

lsten, te rettentően hatalmas Ur, e koporsó mellett állva, 
döbbenettel látjuk igazságá t a próféta szavainak: ráfuvall az 
Urna k szele, s elhervad a fű és lehull a fa levele. Oly gyors 
a hervadás s oly váratlanul sujt le a haláli Bizony volna talán 
okunk panaszkodni . könnyeink hullása is igazolást nyerne, mert 
lám, az, akit erősnek, szilárdnak ismertünk, gyorsan lehullott 
az élet fájáról és elhervadott, mielőtt eljött volna annak ideje. 

De vajjon szabad-e sirnunk, kell· e panaszkodnunk és mer
jün'k-e zugolódni Te ellened, akiről a te legjobb fiad, a tökéle
tes ember Jézus azt tanitotta : édes Atya vagy, aki csak sze· 
retni tud és boldoggá tenni akar. 

Bizony, bizony szép és megható példája Isten atyai sze
retetének és az emberekhez való jóságának az, amit megmuta· 
tott a mi embertársunkban és barátunk élete sorsában. 

Te hívtad el őt jó atya , hogy lenne világosság embertársai 
között. Jól esik végig tekintenünk pályafutásán, mert mindig 
parancsaid szerint járt és hiv volt tehozzád, Istenéhez, mind
halálig. 

Lám, a főpásztor hivó szavára székely testvérei között 
hirdeti az igét, majd Dávid Ferenc székét foglalja el s valahol 
szükség van munkásra, mindenü II 011 látjuk, mignem kezébe 
veszi az ifjuság vezérpálcáját, hogy előkészitse őket az Urnak 
való szolgálatra. 

Élete legjavát egyházának szentelte, mert ebben látta tel· 
jesülését haZája iránti kötelességének is. Mily szeretettel idő· 
zött a keresztény egyház réqi dicsöségén, s mily hévvel hir· 
dette Dávid hitét: egy az lsten I -



-

96 

Boldog ember volt, mert hitte, hogy az igazság örök s a 
Te atyai akara tod valósult meg azokban az igékben, melye
kért élni jó, meghalni dicsöség. Olya n erös volt Atyánk, a ben
ned és az életben való hite, hogy midön a betegség szellöje 
lengett körülte, még hosszan tartó élete terveire gondolt. Mert 
ö élni és tenni akar! még sokat azért az egyházér!, amelyhez 
hú volt mindha lálig. Ime egy élet, melyben a hit kösziklává 
tömörül. 

Köszönjük jó Atyánk, az ö tevékeny lelkét, mely szünet
lenül táplálta hosszu élete ösvényein; köszö njük azt a gondos
kodó elörelátást, mellyel javitani igyekezetl egyháza nehéz SOr
sát; köszönjük azt a szeretetet, mellyel elárasztolta drága hit
vestársát és gondozta rokonait, köszönjük a barátságot, melyben 
részelteteIt mindnyájunkat. 

Úh jó lsten, mi áldani fogjuk szép e mlékét, és kérünk 
Téged, részeltesd öt a boldogok hazájában, az örökélet drága 
ajándékában, mert ő hű volt mindhalálig s megérdemli az élet 
koronáját. 

Minket pedig, az egyházat és az intézetet, melyben oly 
nagy űr! hagyolt maga után, tanits bölcsességre, hogy pótol has
suk az ő munkáskezé t, az ő szüntelenül termelő elméjét. Adj 
erőt és kitartást a hátrama radotlaknak, hogy ketlözölt'h űséggel 
szolgáljanak a köz javára és az emberiség boldogitására . 

Jézus nevéhe n ké rünk Mi Atyánk .. Ámen. 

, 
lma, 

(90-ik zsoltár) 

Dr. Boros György, 
püspök. 

Mennynek és földnek egyedüli Ura, örök Jóság, egy igaz 
lsten a Jézus általi 

Te benned biztunk eleitöl fogva, Rólad e mlé keztünk egész 
életünkbe n és Te nem engedtél megszégyenülni. Örökkévalósá
god tuda tábe n és mula ndóságunk érzeté ben megnyugszu nk 
akaratodon most is, midön e szelid és kegyes em bertestvérünk 
koporsója körül állva imádkozunk, a kit visszatérile ttél a porba, 
hogy ami por volt benne, ismét azzá legyen, ami pedig Töled 
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származolI, a lélek. az előlled áll. hogy megszámoltasd . Ezer 
esz tendő is csak annyi előlled, mint a tegnapi nap . mily rövid 
hát a mi é le tid őnk, mely igell sokszor még ama bizonyos 70 
vagy 80 esztendőt sem éri e l s már is semmivé lesz abban a 
a pillanatban, mikor szólitasz. Bizony olyanok vagyunk lsten. 
édes Atyánk, mint a fü. a mi életünk, mint a mező virága. 
Reggel sarjad és virágzik és estvére elhervad és megszárad. 
Akaratod szerint napjain k lelűnnek. búsulásod következtében 
életünk lángja ela lszik. Sokszor félbe marad a munka, melynek 
elvégzését reánk biztad , sokszor üresen marad a hely, hová 
rendeltél s elmulásunk nyomán csak a fájdalom és jajszó. a 
sirás és zo kogás fakad. Megszünik a nyomoruság. gyorsan 
tovatünik a fáradtság abban a pillanatban. mikor haragod ere
jével a porba sujtasz Atyánk. 

Tanits azért minket óh Uram, hogy napj ainka t úgy szám
láljuk, elelidőnket úgy használjuk, a nekünk adott tálentumok
kai úgy sáfárkodjunk, hogy mindenkor hiveknek találtassunk, 
hogy bölcs szivhez jussunk, Ne távozz el tőlünk , ne hagyj el 
minket Atyánk. hogy ne maradjunk magunkra és ne gyötrőd
jünk egyedülvalóságunk tudatában. Naponként elégits meg min
ket a Te kegyelmeddel, melyből erednek az életnek minden 
javai, öröm és vigság. békesség s jóllét, szeretet s áldás, elő
menetel és boldogság akaratod szerint. Vagy, ha úgy akarod, 
hogy megpróbáltassunk az időkben, melyeket élünk és szomo
rusággal és bánattal, nehéz napokkal és próbákkal. csalódá
sokkal és ves7.teségekkel látogatsz Uram. úgy azokban is lát
tassék meg a Te müved mi rajtunk és a Te dicsőséged a mi 
fiainkon és leányainkon. " 

Ez a mi fohászunk , most e szomoru napon, midőn ujból 
látjuk Atyánk a Te hatalmad bizonyságát az ember élete feleli, 
mikor szivünk és lelkünk mély gyászának kifejezésére külső 
jelekben is bizonyságot adunk. Hisz akiért tesszük , akinek el
mulásán kesergünk, akit a minden élők utolsó utján rövid időre 
még feltartózta ttunk, öntudatos életének minden napján bizony
ságot tett Rólad , veled és akaratod szerint élt és munkálko
dott, szüntelen benned bizott. Mikor örvendhetett, mert jól foly
tak napjai, sietett Neked hálát adni az örömök ért. Mikor mun
kájának gyümölcsét vette mikor áldásaid sokaságában gyö-, 
nyörködölI. köszönelIel és hálával eltelve magasztalta nevedet. 
Mikor veszteségek érték, csalódásban, fájdalomban volt része, 
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benned bizó lélekkel hordozta azokat s Töled kérte a szaba· 
dulást. Nem bizakodott el a jóllétben, nem esell kétségbe a 
szenvedések sulya alatt, mert Te voltál erössége, megtartó gyá
mola. O megfutotta már pályáját, számára nincs több feladat 
e földön, jónak és gonosznak, örömnek és keserüségnek egy
aránt végére jutott s miként az életben hiv és igaz vala, . úgy 
bizonyára Nálad is méltó lesz a jutalmazásra. Nem is érte 
imádkozunk hát Hozzád jó Istenünk, hanem magunkért, a még 
élö gyermekeidért s különösen azokért, akik e pillanatban leg· 
nagyobb mértékben érzik a vesztés fájdalmát. Övéiért imádko
zunk I A szeretö hitvesért, kivel oly hosszu idön keresztül éltek 
megértö, csendes pároséletet. s aki már most segitőtárs nélkül 
maradva, méltán kiált fel: "jaj mi lesz velem '" A szerető gyer
mekekért, akik bár mind nagykoruak, nem szorultak tovább is 
gyámolilásra, de azért az apai utmutatást. tanácsot mindig szi-

- vesen fogadták s mint jó gyermekek, azt meg is tartották. A 
rokonokért imádkozunk, akik szeretettel és tisztelettel kapcso
lódtak a jó rokonhoz, mig együtt munkálkodtak a nap alatt . .. 
s kérünk Tégedet jó Istenünk, adj számukra erőt a fájdalom 
sulyának elhordozására. Add értésükre, hogy akiért sirnak, aki
nek elmulását oly nagy mértékben fájlalják, e földön mig é lt, 
hív és igaz volt a reábizottakban, lelkének idvessége leszen az 
egekben. És imádkozunk magunkért, akikre még kötelességek 
várnak, akik akaratodból tovább megyünk az élőknek föld én, 
Atyánk, Istenünk tanits meg minket úgy élni, úgy érezni, szó
lani és cselekedni, hogy bármikor szólits is e l minket, mi is ké
szen legyünk, alázatos lé lekkel szined előtt megállani. Legyen 
velünk gondviselésed, mi közöttünk a Te békességed. Ámen. 

Bedö Miklós. 

Ima. 
(Fiatalon elhalt nö temelésen.) 

lsten, végtelen hata lom' Gyöngeségünk tud"tába n meg
alázott szivvel borulunk le elötted , hogy kifejezésre juttassuk 
emberi gyarlÓSágunknak, semmiségünknek fájdalmas tuda tá t. A 
tavasz szépsége, a természet ébredése az éle t megujulásáról 

-
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beszél s minden mosolyog a nagy világon, csak a mi szivünk 
gyászol. Minden az életröl, eröröl és boldogságról énekel , csak 
a mi körü nkben sir fel a gyászdal ; mindenüll a nagy termé
sze t megujuló hata lmá ról szól az örömhir, csak az emberi élet 
hasonló az elszáradt, hulló falevélhez. Úh Istenünk, hogyan is 
értsük meg ezt az életet ? Miér! vagyunk a nn yira gyarlók, töré
kenyek 7 Miért va n az, hogy csak pusztulás a sorsunk , csak 
képzelödés a mi boldogságunk? Minden reménységünk, min
den boldogságunk csa k olyan, mint egy tündöklö délibá b. mely 
nem a va ló maga, hanem a valónak játszi ké~e. Egy szenve
déssel teljes élet lángja lobbant végsöt, óh Atyánk. Nem tudjuk, 
mi okoz nagyobb fájdalmat: a korai hdlál-e, vagy pedig a szen
vedéssel teljes élet 7 A halál az élet e legnagyobb bizonyos
sága mindig fájdalmas, mindig keserves, de soha sem lehet 
ketségbeejtö; a szenvedéssel teljes életen is meg kell nyugod
nunk, mert lsten adja s az ö bölcsessége ellen okos értelem
mel nem perelhetünk. Úh add hát azt az erös hitet nekünk, 
édes Atyánk, jó Istenünk. Adjad, hogya koporsó, a sir, a halál 
nagy tanitásait ismerjük meg és megismervén, kövessük is azo
kat. Tudjuk meg azt, hogya szenvedés is Töled származik s 
ha a jót elvettük Istentöl , a rosszat sem utasithatjuk vissza. 
Értsük meg a nagy igét az élet korai letörésénél, a nagy szen
vedés után, hogy azokat látogatja meg az Úr, akiket szeret. E 
tudatban hadd lássanak a mi lelki szemeink is a megnyilat
kozot! egekböl; hadd ismerjük meg a nagy igéket: boldogok, 
akik sirnak, mert megvigasztaltatnak. 

Úh add, mennyei Atyánk, a vigasztalásnak lelkét az élet 
csapásait oly régóta viselö özvegy édes anyának, a szeretö 
testvéreknek, minden jó rokonnak és barátnak. A Te mennyei 
kegyelmed, égi szereteted a sok szenvedést tudja be jutalmul 
az elszállt léleknek és a fájó élet után adjon neki magasabb 
és szentebb boldogságo!. A mi lelkünket pedig emeld fel a 
hivö lelkek ama magaslatára, ·ahol nincsen fájdalom és halál, 
nincsen szenvedés és tépelödés, hanem egyek leszünk Te ve
led: égi Atyánkkal, mint egy volt veled a Te szent fiad : az 
Ur Jézus Krisztus, kinek nevében könyörgünk, halgass meg 
minke!. Ámen. 

Benczédi Pál. 
• 
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Ö-tordai Veress Józs f z t . 
Tordül1. 1661. ntn,ember hó :!., 

Irla és elmondotta Albtlrt János. to rddi unHt\rius p3p é s Itln6r. 

Ha elhag ja fészkét a gól a ';$ sárhujl ' kát s k'z r I örül· 
röpül e és megsiratva tá ozik e l fee 'ke, Pg)' enyhebb lev . 
gójü hazát kere endók: bús I é rz t k ' I b nnünl II l1 ems . 
kára bekövetkezendó hideg es ZO l11oru ntlp kna k és al. eze· 
k t követó gyászos n 'sz tnek. Mid -n inn II ' ·t rdai V' r ss 
József bará tunk tá ozott : bennünk is "öt ' t sejtelem tá mtl· 
dolt : II 111 fog ö is~a I 'mi löbb ', "111 ~ [Jju/, mi öt Id tni 
löbbé soha!.,. 

Nem törtünk f I g ászpe ·, ' te I vel l. mi sok 'z r ly 
nehéz, o l megsemmisitö, mint az "rökvégz l. mel ' p rbasujl. 
de egy hirl apba b szur! p r r a bús s jte lm t rid g valór 
váltotta . Bárha a sejtelemb n mindig n i n ' mi v . I ' szinüseg. 
es az össze[ügg's a "ej telem és az iz al mb n t rt ' vlP [ ' It 

esem ' ny közölt bizon lOS mértékig 1'1 kt nilag n 'om zh tó. 
amint a régi és új b " les lók á lliljá l, is ezt bá r az e l é rz t 
álmairól a minden ne mzet k ösk .. 1t j azt j ll ' zt [I : il !J cl 

I'OS ~ak I ljesiiln k, a .~ 'pek rnegc~a/nal,: m ' i,(is, mi v I oly ne' 
héz elhinni. hog szer tt ink Inak - l, zde ttünk k le l' 
ked ni a röpRe hirben , mini g fe lt r a I eblünk . h B' da ilZ , 

a ki csak elutazott, de vi zajövend, i met bet ' rj n, h i,( leg, 
a lább bu suvé tlen ne hagyjon e l o ly , ká. .. rökr I. .. De ez 
eSRk á lom volt: s miv I az á lom z bb v It a ' 1.0 111 ru sed t . 
lemnél, ne m te lj esü lt; a rideg: a ló b köv tI( ze it : \I r 's Jó:::seF 
nincs többé, 

A mikor Róma szabadsághar t vi tt a hIt fI I m bil rI ' l , 
ka l szemben és a három össze skü ó közü l az gyi l nel< si l", 
rült a hatalma t végr asmarl,ába sz ritani. e [ügl!fd lells !I~ rt 
lángoló Idsebb sereg ke t itt é amott lev rve: emilIOr z IcliUl1li 
ütközet után B nép 'zabadság min t BY g ' zbe d II ;ljsz" l " e l· 
borult : óh mil s k tisz ta I le l<. mily s k "Z ,ba d Ime i 
kil Oh há ny f ddhete llen k b I s tt kéh ;gbc . s hull ott el l, 
dozalul l Men nyire e l 'zóra tta k " forg ' ' rs z i a t" r s hullálllai· 
lól id gen és hajlal alá. is m re llen mb r I lI S baró tsil ij lal II 

népek közé - lávol Eur pa vérbeázo tt földjet I z ' ia 's [, 
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- ri ka zajtalanabb partjain. szerencsétlenp.ken szánakodó vidé
kein keresve menedéke!. Úgy. hogy ismeretlen a hely. ahol az 
egyik mérget ivott. mint egy Hannibal . a másik tört rejtett ke 
belébe. a harmadik. a negyedik. a tizedik és a századik ellen
ségesen. gyilkosan vagy orozva eselt el. Hogy aztán hol van 
a sir. amelye szent porokat elfedte. vagy hol van a veder, 
amely a tenger parton megégetell hamvakat magában elrejti: 
ma már maga a buvárkodó történelem is képtelen megjelölni. 

agyon ismeretes és elterjedet!. továbbá az ujabb kor 
egyik tudósának az az állitása. hogya történetek ismét/ödnek. 
Ezt a jelzett korszak előtt is már századokkal úgy fejezte ki 
az ó·testamentumi bölcs iró. hogy: ami eddig volt. az lészen 
ezután is. És ha csak nemzetünkre gondolunk is. elkezdve a 
népvándorlás amaz áradatszerü özönétől a jelen zilált pillana
tig. amidön - mint egykor Neptun a lázadt hullámokat
egy és más viszon yok hatalmai mérséklík a vihart. de hogy 
meddig és miként tart ez? véges elme kiszámítani nem birja. 
ha csak. ismétlem. nemzetünkre gondolunk is, meri ennél ered
ménydusabb drámái egy népnek se voltak: a tengereken innen 
és túl vagy az egyenlítö körül. óh hány ilyen pontja van a 
földnek - amely talán maga is saját végzete elől bujdosik! -
a hol szent porok maradványait keresni kell . ahol ma is. mint 
régebben kibujdosoll magyarck élnek és sokszor megtörténik. 
hogy e bujdosók éppen ilyen emlékek maradványai között bo
Iyongnak. busongnak és remélnek ... Rodostó. ahol a vesztett 
remény végsugára elalszik I ... Nikomedia 1 amelynek vidékén 
a legszebb és leghősiesebb lelkü nő szeme legszebb világát 
elsirja I. .. És korunk újabb jelenései. a melyek szerint ma már 
az Atlanti óceánon túl az Ontario és Missisipi partjai körül is 
ily kibujdosoU feleink porait őrzi a néma emlékezet. mintha 
in tő kezével müködnék, hogy ne engedje. hogy ezek mindeni
két a feledékenység mohája fedie be. Tagadhat juk-e tehát. hogy 
a /őrténetek ismétlődnek és nemzetünk eseményei is megújul
/ak? vagy hogy Salamon szerint: a mi eddig volt. az leszen 
ezután is 7 ... 

De mondhatná itt valaki: miért oly messzire visszamenni? 
Közületek is kérdhetik ezt sokan 1 Miért nemzetünk multián me
rengeni. hogy oU a nagyszerü romok közöl! hős eleink porain 
elandalodva. "ktJT .. tlanul is könny toluljon 8zemeinkre? .. De 
engedjétek meg tisztelt szomOru gyülekezet I amikor nekünk ez 

-
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a bánat vigasztaló I Ez a busorigás, mint az est lágy "szellője , 
enyhületes. Avisszasóhajtás üditö, az elkeseredés édes és 
maga a könny, balzsamos I Mert úgy tetszik nekünk, mintha 
- mint a ,római éjszakák"-ban megjelent seipioi szellemek
felénk lebegnének és szólnának elődeink lelkei és tanitanának 
erősekké lenni, forrón és tántorithatatlanul szeretni a hazát I 

Áll az, hogy a születés neme csak egy, de a halálé ezer; 
s minden halandó előtt az a hely, amelyen szive utolsót dob
ban, vagy amelyen kihült porai megnyugszanak oly kiszámit
hatatlan, mint az ft pont, amelyet a hüvelyét elhagyott lélek az 
az örökkévalóságban· elfoglaland. Minden ember csak vándora 
ennek az életnek, csak megy .. , mégy . .. de sokszor és rend
szerint mielőtt megérkezne, avagy boldogul viszzatérne : a . fá
radalmakban kimerült test összerogyik és azt nem a szülőföld 
hantjai fedezik I .. : Az ember sokszor mintha végzetszerüleg 
üJdöztetnék, a bujdosásban véli menedékét ; s nem birván sor
sát bevárni, elhagyja a kört, melyben élt vagy csak élni re
mélt, amelyben léte boldogabb napjai lefoly tak, amelyben az 
övéinek szerető szive i dobognak. A hol még áll az apai ház, 
amelyben bölcsője ringott, gyermekálmai és játékai édesek vol
tak; ahol gyászol még a temető , amelyben áldott porok nyug
szanak, készen állanak a testvéri keblek, hogy az üldözöttnek 
menedéket nyujtsanak, a baráti karok. hogy őt megöleljék. Áll. 
áll még sok minden, amihez a távolban sinylődő sziv - mint 
megrezzent mágnestű a vonzó sarok hoz - visszafordul, vissza 
is jönne, ha tehetné, de a sorsa elől bujdosó rendszerint elha l 
a bujdosásban. S fájdalom, ilyenkor az őt szeretőknek nem 
marad az a vigasz sem, hogy halvány képét még egy csókkal 
illessék, hogy az egykor éltet adott porokhoz a családi sirboltba 
könnyezve lebocsássák és csak a képzelődés állit ja elő az 
emlékezés darabjaiból azt az alakot, amely egykor kedves volt, 
de távozott, nem jön vissza többé! nem fogjuk mi látni többé 
soha I 

És ime most is, ámbár temeIni jöttönk, nem látunk iti bá r 
egy koporsót, avagy csak bármi jelvényt is, amelyhez elköltö
zött barátunk emlékét köthetnők ! Ha csak ti nem vagy/ok azok 
két szerető és gyászba borult tesivér ! a kik eltávozott fivérelek 
fele tt az egykor szép családban most is mét a megrongá lta tást, 
e sokszori és gyakori sebek viszonti megujulásá t zo kogjátok. 
Azonban a kör, amelyben néhai bará tunk élt, nem oly is me-
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.. Ilcn. hogy 0 11 so l, minden reá ne emlékezie ine ; a ler. melyel 
Irog lall. 80 kl,,,1 li szlellebb a nn á l. semhogy a rra e pillanatban 

mc~i ll 16dé. n '·II,ül go ndolha tnán k. A te ttek és szolgála tok. 
am ly ·Id, I az elköllözö tt a legsze ntebbnek. a hazá;'ak adó
zott . sol<kal nagyobb igé nnyel birnak a méltányla tra. nemhogy 
'z t mi fi gyel men ki vül hagyva. barátunk I,épét magunk elé ne 

á llila nól, 's itt az 6 emlékeze tének méltó tiszte lettel ne áldoz
hetnánk . 

Va n - lisz te lt szomoru gyü lekeze ti - hazá nkn ak egy 
szenléh;e. ame lynek ládájába n a számos okira t. szövetséglevé l 
me ll e ll egy névsor is fogla lta tik : azok névsor" . a kik a haza 
szerelm éne!< dU M rt hiven szolgáltá k a hazá l. Mintegy arany 
gy'rlya lar/6, 0 11 ó ri zte tik azol, neve is, allik a haza éle te fele tt 
bármi csekóly fénnye l világitottak. sze ll emi tehe tségü kkel bár 
a nn yi vil ágot vele tt ek. hogy mellette egy. ha bár kisebb kör is. 
le lki éle te t nycrhe tetl. Én. mint az ó-torda i Veress ./6zsef emlé
keze tének á ldozó pap. e szentélyt a ka rom fe ltárn i. hogy a haza 
sok és hű munl, ása i és szo lgá i között lá thassuk 61. Lássátok 
és ilé \ie tek; s ha aztá n. mint ama szigoru spártai köve t pálcát 
eme ltek is e llenem : e lszenvedem és eltüröm azt. mert hazá mért 
és ba rátomé rI édes a szenvedés. De a viszonosság fejében én 
is a rra ké rle l" hogy oldjá tok le lábai/oknak saruit, legyetek 
menl ek az e lóité lettól és elfogultságtó\' a pári és szinezet kü
lönbsegtól és úgy ha llgassá tok meg azt, am it én az idöhöz és 
köriilménye"" z képest szólhatok. 

Ha sok tekintetben fennebb áll az ember más földi lé 
nye kn I: szá mt a la nok is azok a viszonyok. amelyek közé he
lyezve azol, tuda táva l és pontos ismeretével I,e ll birnia. s illó 
táj · IICzás ulán so rsa és hivatása ezerne mü igényeinek, köve
te i sie nek megfe lelni köte les. Vil ágos intései vannak e tekinte t
ben II teremtónek mind az á llAti létel, mind A le lki világ jelen
sége iben. Az a por ·zemecske. a melye t a teremtó akiICr köl
csönözött a röldtó \. midón embert te remte ti. a nn yira lekötelezte 
az embert, hogy ez sokszo r nyo moru Iéte iéé rI mindenét, szor
galma. igyekezete 's ve rejtéke gyümölcsél. szerelme kincseit 
nagyr szben il földne l, vi SZA ke ll. hogy adja. És ha lsten élö 
I tk t lehelle tl az emberbe: ennyiben az Istenne l rokon letl; 
v "g ,lia uz örökk 'valósállga l azonos és az éle t legtöbb és leg
rObb lill,ail18k. ""nyi gyölr6 I,érdéseinek megrejtése is az örök 
éleire biztatott. Minden oda tér vissza, ahonnan er.edell. Ha a 
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föld gyomráböl halmok. heg)'ek é~ ma~as kószi\lak ultek ki . 
üregek és völ!! 'ek képzódtek , vi~21ont a" idó emésztő hatalmt\· 
nak sulya alatt lassan·lass"n leroaU,,"ak zoko betöltendók eR)'

koron e~eket. Viss~"huUntjft leveleit ft fft: megt ' r eredeti for
rásához. a nngy óceán boz a harm,tt és az esó. l~y \'an az 
ember élete is. magán és polgi\ri hel)'zetében. testi <'s lelki vi_ 
szonylataival. 

Tagadhatatlanul legtöbbet vettünk attól a hel t I. ahol s",ü· 
lettünk és éltünk. pi\lyát vlvlunk és sorsot tNemtettünk. flhol 
ezek küzdelmejben napjaink tevékenysége lefolyt s flZ embe
rekkeli viszonyaink megsokasultnk. nho l a mult emlék sugarni 
és a jövő reményeinek szálai összefutnak, szóval ahol h"ülnk 
van. a mely mindenünket magában fo!!lalja . amely iránt legtöbb 
köteleztetéseink. legnagyobb tartozásaink vannak. 

És szép ugy·e oly napokat érni. amelyekben rag 'ogó 
fényben süt reánk ElZ lsten áldott napvilága. édes ugy-e oly 
éjszekák pihentető karjaiba dölni, amelyekben a hold és a esll
lagok szelid mgyogással virrasztflnak felettünk. Ily szép Iiltjátok 
e földi pálya, hogy ha az magón és közéleIben szép és jó tet. 
tekkel van felékesitve : ha az elfoglalt téri. mint atermesze te t 
a nap. egy jobb jövő szent hite világitottfl meg: ha RnnRk tu
dalában élve és munkálva az édes érzetek és lelki örömök 
l egfe leme lőbbjei között a honfiui erények é~ rérfia~ tellek ~zé
pitették meg a pályát s vilagoslIották mell fl sors igen ~okszor 
komor éjje le i!. Az é le t csak igy találja meg véflcéljá t ~ Kölc~e -
ként csak ekkor emelkedett ki a nündpnnapisóg szlÍk kö,'éböl, 
ha a magánéle t ezen szűk köré t Összeköti ellY t ilgfl~abb t&rrel. 
megnagy ilja egy magasztosabb lá tha tárral. hogy RZ érdem f(izze 
homlokárn azt a babért. a mel)' o ly Jól ti li a rérfi ha ltín tékiln, 
mint az örök szépséW fl mosolygó Gra tiák 1~lenllett a lRk] ln. 

Hogy emlékezetre méltó honfittirsunk e maflRsztos c~lnB k 
megrelelhessen: e végre nem kis le llli tehp tsége t veli a termé· 
szcttöl. Ha igaz az. hogy a nagy e lmék ~o k szor sztí llRnBk . t 
örökség gyanánt az utódokra, szép örök~éfle l ve lt 1\1 Veress 
J6zsef édes fl tyjtí tól id. Ve"ess JózseFtói. Rkl orBzÁgosRn Is ml\' 
reles voll. mini hazónk c!sörangu szónokft fl vArmf'g)fei f\ or
szóggyü l('si term I, ben se bes fel fogás .... RI"pos ISlllllretü és Ill " g. 

rendilő hatli" u beRzócle iról. Többrendbeli (Hsz"ggyü lt's l 1, (\vF!Bég 
koszor ul " la li szunn yndotl cl a vlhmrBI ,' s szere n'; r tl llnBéggel 
teljes 1849. után fl IIszte le tremélió öreg. 
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E:m lékezetünk tá rgya, ó-tordai Veress Józse f született Tor
dá n, 1817. év március hó 7-én és itt a helybeli Gymnasium
ban kezdette és folyta tta tanulását ennek elvégzéséig ; ekkor, 
1838-ban a kolozsvári unita rium Collegiumba ment, a honnan 
törvény tanu lás végett 1839-ben a Lyceumba lépett á l. Mindeze
ket jelesen végezvén, mindjárt ez utóbbi év november 6-án 
vá lasz ta tott meg a vármegye táblabirójává. Magát a gyakorlat 
á ltal is kiképezendó, mind a királyi Igazgatótanács, mind a 
királyi Tábla esküdt tagja ként szolgált, mignem 1844-ben szep
tember 7-én ezen nemes váro. aljegyzói hivatallal tisztelte meg. 
Vise lte ezt 1849-ig, amikor az önvédelmi harc kezdődvén, kard
dal kezében sikra szá llt, felcserél vén a szobában használható 
szép tollá t; sikra szállt, hogy hazájának azon szolgálatot tegye 
meg, a melyre akkor kiválólag szükség volt. Ott találjuk őt min
denütt, a hol vérrel szerzík a nevet és hirt, vérben születik és 
kereszteltetik meg a szabadság. Jött augusztus 13-ika, mikor a 
nap egy nagyszerü katasztrófán áldozott le. E pillanattól kezdve 
ó is hosszasan ette a bujdosás sanyaru kenyerét. Tehát tett 
és szenvedett azért, ami mindenkinek bálványa és Istene, ha
zájáérl. Sót szenvedései megismétlődtek vagy fokozódtak 1854-
ben, midón fogságba került, mignem a királyi kegyelem' 1857-
ben fogsága láncaitól megszabadította, A tisztviselő választási 
joga a hazának vissza adatván, folyó évben a vármegye kö
zönsége a vármegye fójegyzói hivatalával tisztelte meg. A már 
akkor a lapjába n megviselt gyenge testbe szorult lélek akkora 
erő t , annyi megható gondolatot fejtett ki , hogy attól valóban 
sem a tiszteletet, sem a bámulatot megtagadni nem lehet. Ezen 
állomásán villantak meg életszellemének szikrái. Talán olyanok 
voltak ezek, mint az utolsó és hatásra számitó fénylobbanások 
a tüzijátékban, amelyek látványosságában mig a nagyközönség 
gyönyörködik, maga a müvész izgalmas munkájában, tehetsé
geibő i kimerül. 

És itt már éppen azon vonalat érintettük, amelyen bátran 
tovább füzhetjük elmélkedésünket és állithatjuk, hogy hazánk 
szentélyében ott őriztetik az ó neve azért is, mivel hazánk irói 
koszorujába bele tartozik az ö neue is. A kitűnó tanuló ifjú 
serdü tő kora éppen azon időre esvén, amidőn a Magyar Tudós 
Társaság életének je lei már mutatkoztak, a helyes irás némileg 
már szabályozta tott, a nyelvujitás eredményei némelyekben 
már számbavétettek és megnvilvánultak, a szép literatura fej-
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lödésnek indult. Vörösmarty. Kölcsey és más jeleseink lant jai 
már megzendültek. Mindezek a taRuló ifju fogékony lelkét is 
megragadták. már azon idöben. amikor minden erdélyi nagyobb 
tanuló intézetben hazánk ifjai olvasó köröket alakitotlak. ma
gukat képezték és irodalmi próbálkozásokai kiséreItek meg. 
Megkisérelle ö is az isleni lanion jálszani. amelynek hurjairól. 
ujjai alöl, a remény és emlékezet, az öröm és bánai, a szere
lem és honszeretel nem egy liszla. megindiló hangja csendült 
meg. Oly csinnal és szabalossággal. a hasonialok és ellenlélek 
annyi meglepelésével kezde II imi. hogy mindjárt Il'heletl sej· 
leni azokból a költői hivalási; S az a Remény cimü zsebkönyv. 
amelyet az Unilárium Collegium ifjusága adoll ki 1839·ben 
és amelyel a már akkor lekinlélynek mondható Told y Ferenc 
biráit és méltaloll. öt vallja egyik főmunkásának . Nem telik 
bele sok idő s már nem igen találunk szépirodalmi válla· 
latoL hir- vagy divatlapot. amelyekben nevével ne lalál
koznánk; Költö cimü beszélye nevé t és hirél megalapitol
ta ; müveil keresték és dijazták. Sokal nem iri és kötetekről. 
ha ahirlapi tudósilásokaL publicistai ismerelIel leljes megyei 
érlesitésekel s néhány kritikai fellépését kivesszük. alig lehet 
szó. Egyetlen füze t az. amelyet Báró Kemény Zsigmond jele· 
sebb doigozataibó l összegyüjtve kiadolI. De a mit iri. azon min
dig van báj és szépség. Még hivatalos iratai és kiadásai is mu
latják. hogy a pennát oly ember keze vezeti . aki az irók ko
szorujába magát érdemmel emelte fel. em erről szól·e. hogy 
csak egyet emlilsek: oz: országgyűléshez kűldött bizoimi sza
uazof felirafo. amely mintegy ama nagyerdemü testülethez illő 
nagyszerü. megható elégiával vegyült epigramma: annyi elme_ 
éllel. oly rövidséggel. szép fordulato kkal . törIéneimi isme
retlel. költői tehetséggel és lá tnok 'reménnyel van megsze r
kesztve. hogy e tekintetben csak a közvéleményre kell hivat· 
koznom. . 

Egyre kell itt még észrevételt tennem a világ és a közön 
séges emberek véleményével szemben. miután a költő szót 
többször emlegeltem. a melyre pedig rendszerint keveset adnak 
vagy igen sokan mosolyognak rajta. Régi példa beszéd az is. 
hogy a próféta vagy költő nem kedves hazájá ban. em régen 
is egy külföldi képesujságban egy öreg ember gunyképe volt 
lálható a zzal az a láirással. hogy .az éhség nem halálos. példa 
erre ez a 60 éves poéta". De hát e gun yos rajz nem az em· 
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beri önzés, elfogultság, hálátlanság vagy tudatlanság torzképe-e 
inkább ? Azok, akik elta lálják a sziv rejtell indulatait, akik -
a mint a napsugár kinyitj a a bimbók kelyheit - kifejtik homá
lyos érzelmeinke t, da lban adják enyhitő szerül bánatunkat, 
veszteségeinkel. őrzik multunkat és é ltetik reményeinket: ezek 
lennének azok, akiket gunyolnunk, vagy akiken szánakoznunk 
kellene? Nem, ú t csak a rosszak, a tudatlanok s mindenek
fe le tt a hálá tlanok tehe tik. Nemcsak a magyarnál fordul elő 
ez ; megtörlént a világhirü Russeauval is, hogy éhezve és buj
dokolva tek inte tt a Palais Royal fényárban úszó termeire és 
azután az annyi érzéssel és igazsággal teljes sziv és fő lágy 
pihe helyell hideg kőre feküdt le, hogy ébredésével annál ke
servesebben szó ljon ujabb igazságot. Miért ne mondanám ki? 
hiszen ha barátom élne, tudom megbocsátana. Vagyont és kin
cset a haza szolgálatában nem gyüjtött. Lantján csak egy év
tizedig játszot!, a világ csak várla, hogy azt ismét felvegye és 
remélte, hogy nem némul el örökre ... Igaz, hogy az a tiz év 
is e lég volt arra, hogy lant ja körül repkény füzödjék. De mi
után 1849. lezaj lott és ő bujdosó lett: azután élete szomoru 
eseményei tovább folytak és megrongált testtel szabadult ki 
szerencsétten fo gságából s Petöfivel szólva, hazajött, mint egy 

kiszolgált katona s bár .lelke ép volt, nemsokára betegség ne
hezült megroncsolt testére és költöi pályafutása lezárult ... 
Sokszor jutott eszembe az apostol szava, látván öt: a lélek 
kész, de a test erőtelen! 

Fájdalom, igy láttuk őt már a vármegye termében, az 
éle t és a barátság köreiben. Mintha a sorsa elől bujdosnék 
vagy bizonyosnak tartott halálát megelőzve akart volna elme
nekülni, határozatlan utra kelt. Alig jutva el azonban a ma· 
gyarhon fővárosába, alig hogy oda megérkezett: megérkezet! 
mindjárt az ő orvosa is: a halál. Folyó évi október hó 31-én 
45 éves korában megszünt él~i. 

ütt érte utol a halál, 011 nyugszik tehát Veress József is, 
a hol az utóbbi időkben hazánk annyi hű munkása elpihent és 
nyugoszik. Kissebb vagyok annál, semhogy itéletet mondjak és 
osztályozzak. De úgy tűnik elém, mintha a sors játéka, a sors 
ujmutatasa leli volna, hogy mint a nemzet kissebb lantosa, ott 
legyen ő is, ahol a koszorusok hamvai porladnak .. . A na
gyok emléke fényáradatából hadd jusson egy arva sugár az ő 
homlokanak is I 

• 
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I. Szeretö leslvérei : özvegy esselfeld Ignácné, eress 
Boroora és két fia : Miklós és Viktor : és eress Anna I salá
dolok sebei sokszor és egymásulán megujultak. Házalokból az 
ulolsó Veress költözött ki, a fiágal B égze l és en eszel ha
lalma lelörle, Küldjön vigaszl sebeilekre a jó Islen, ak i az !ir
vák és özvegyek örizöje, 

2, A néhai Blyjának testvérei : Or ostudor néhai Szákno
vics István kegyes özvegye Veress Klára és tiszteletes Jakab 
István özvegye Veress Rózália hozzátBrlozói a l ; ug szin tén az 
üdvezült anyjának testvére T. Kovácsi Sig mond. K öszönet a 
szeretetért. Isten hozzátok I 

3. A néhBivBI unokBtestvér ó-Iordai Ve,'es,~ Károlll úr, 
neje Felvinczy Klára és egyet len leányuk Klám, mint szintén 
kedves bátyjB ó-tordBi Veress Lajos neje és gyermekei. Im az 
ó-tordai Veress-ág csa ládi fája ismét egy ággBI k ve. ebb, Isi n 
áldjon titeket és minden kedveseileketl 

4. A rokonok k özü l különösen városi tiszl iselö NBgy Sán
dor ur neje Buzogány Rózália, férje és gyermekeive l. Isten 
veletek I 

5. Ezen megye érdemes tiszli ka,'a l melyben az el huny t 
mint annak föjegyzöje, csak a lig egy fel évig foglal t helye t. Az 
elhunyt szolgálatára tal áló idézeteivel is kilünl. Hadd idézzem 
egyik szép müvéböl én is az ö nevében : Önök "raim abban 
versenyez lek : ki szereti inkább a hozál! Islen hozzá lok I 

6, Minden jó bBrátok, pálya társa k I L egyen ill is elég egy 
idéze t, amelye t egy hires költ ö a földünk tulsó o lda lára ld buj
dosolt barátja után iri, aki 011 bujdosáSában csa kugyan meg is 
halt ; Miérl is nem vagy veliink, elbujdosott ba,'ál? l Minden 
szó és emlék búsan ulaI reád! 

K öszönet nagyérdemü gyülekezet e megtiszteltetésére I És 
a türelemért is. És mos t á ldjuk meg a láva iban nyugvó poro
kali Örizzük meg emlékeze lél i És ha egy néma köve l bezár
ják a sirl: rekesszük be mi is e beszédei s legyen e berci<esz
lés egy zárvers, amelyel maga a kölló Sir és Koporsó mO vé
ben miniegy az á llalános feliral gyanánl már ifj,', IlOrában Iri : 

.. M ig ember él , l erőve nem lehel 
A hosszu lti rlozás, e bús Il(/ó, 
Mil ti hti lá l " VéllR6 emberig
MIndenlő l öldökölve tel .... l'jtze n I" 



109 

Könyörgés. 

Örökhatalmu Isten, édes atyánk a Jézusban! Hozzád 
emeljük lelkünket, mie lött anyaszenlegyházadból lávoznánk, 
hogy végtelen kegyelmed lelkétöl szálljon enyhület és vigasz
ta lás lelkünkre! Mert te vagy, ki ha meglátogattál, megvigasz
ta lsz, ki a veszteség könnyüit minthogy tömlöbe gyüjtöd, a fáj
da lom jajjai t megszárnlálod, egyesek és társaságok, népek és 
nemzetek szenvedéseit igaz szereteted mérlegén figyelembe 
veszed! .. , 

Im alyánk közveszteségünk fájd a lmát mutatjuk be elölted, 
midön tölünk elbujdosott szolgád emlékezeténél egyszersmind 
tenéked is áldozatot teszünk! Mint Jákób, a te szolgád: ö is 
menekülni ki vánt inségének szomoru óráitól és elment innen 
messze, messze - de é letben, mint amaz, vissza nem térhete. 

Mindenekben csak a te végzésed megfejthetetlen titkaira, 
a gondviselés mélYSéges utaira találunk, amelyet emberi böl-

• 

cseségünkkel mt'g nem mérhetünk I . . . 
Megnyugszunk atyánk, itt is tehát akaratodon I S ha jön

nek naponként veszteségeink, amelyeket reánk mértél, bár 
könnyezve, de hillel lelkünkben azt mondjuk a te szenteddel : 
nem nyitom meg az én számat Uram! mert te cselekedted! 
Öh, mert érezzük amaz isteni intés sulyát: avagy mondhat ja-e 
a sá r az ö csinálójának, mit csinálsz?! ... 

De arra kérünk alyánk I lásd meg sebeinket és kötözgesd 
be azokat! Oh, mert amióta élünk, oly sok ütödést szenved
tünk , hogy kiáltanunk kell tehozzád: Uram, szomoruságof 
szenvedünk! 

Különösen pedig a két gyászoló testvér sokszor megujul! 
sebeire kérünk orvosságot. Hitet és reménységet, melyek ment
sék meg öket bánatuk tengerében az elsülyedéslöl I 

Áldd meg szolgád pora it amott a távolb>an csendes nyu
ga lommall Nevének emlékezetét örizd a halhatatlanság angya
laival. 

Szent fiad nevében I Ámen. 

• 



Gyászbeszéd túri Jobbágy Andrá s koporsójánál. 
Szinden. 186 1. ápriH$ 17. 

Irta és elmondotta Alba!'t János, tordai unilt\rius pap és tu. l1 lk 

Ha az éltető nap, mely a kitüzött pályát megfutotta - le
á ldozó sugara iva I az elhagya ndó világrészre visszatel{intvc -
az éj sötét tengerébe bemerül ; ha a l~üzdő bajnok a csa tá t, 
melyben hazáját megmente ni é nemze tét dicsóiteni remélte, az 
ellenséges golyóktól ta lá lva, ela lélt an összerogy ; ha a fá radt 
vándor kinzó fá rada lmak utá n a világ nagy részét bejá rva , ha
vasoka t és bércletóket mászva meg, völgyeket és téreket za
rándokolva be, a vándorpálcál, - melyet orsának Istene adott 
kezébe - hogy megpihenjen, leteszi; ha a tengereken habok 
és szelek közölt hánya tott hajós a roha nó orkánok és pusztitó 
viha rok á rj ából menellülve, hazája révpa rtj a in kiköt ; és ha 
végre egy függöny t lá tunk legördölni , mely a hóst hazája iránt 
való lángoló szerelmében, bá rmily nagy volt is Ó, mint egy 
Brutus avagy Hunyadi I szemeink e lő l elfedi, de azért a szerep 
be van fejezve, a d8Ta b tökéletesen ki van meritve, annak zá
ródnia kell és be is záródik ; ha mindez t szinszerüleg és ter
mészetesen is szépnek, meginditóna k és gyön yörködte tő nek 
tartjátoll, tisztelt gyászoló gyülekeze t I úgy tekintsetek a rra a 
koporsóra és gondolja tok egy futó pilla ntássa l az a bba n nyugvó 
néhai túri Jobbágy András életére és ha lá lá ra. 

Az ő élete na pja leáldozása a legtermészetesebb, mert 
hiszen akkOl haÍvá nyodta k el a sugara k, a mikor azokból az 
általok bevilágitolt tér má r e leget beszivotl, elég lá tványt nyuj
tott már a küzdőtér, nem lehet má r egyéb há tra, mint felfogni 
a kimerült bajnokot és ba bérra l koszoruzni meg ha lá ntéká t ; 
eleget feszültek már a fá radal(l1ak ala lt kimerült vá ndor idegei 
és izmai, ideje, hogya boldogság templomába bejusson; ugyis 
foszlányokká váltak már a vitorl ák, megrendült szerkezetében 
a hajÓ, e/viselődött o test, a lig bir már a tengeren távcsövezni 
az admira l, kifáradtak és megfogytak a sok küzdelem ben a 
matrózol" csak a csillagokra megtörten muta tó árboc, a hit és 

• 
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a lig néhány horgony, az életmenl<l .. emén!! maradt meg s még 
úgy lehel. még megtörténhetik egy nehány óra a latt is, hogy 
egy új a bb viha r és fergeteg tör ki, nagyobb kin és s,zenvedés 
sujtha t le ; ugy'e jó és kivánatos tehát már révparthoz érn i és 
kikötn i. A dara b már úgy is véghez ért a szebb, ha tásosabb 
es ta nulságosabb jelenetek már úgyis lejártak, nincs-miért má r 
több, legfennebb úgyis már csak könnyekre fa kasztó, vagy zo
Iwgásra inditó újabbi jelenetekre vagy változások ra várnunk , 
Hadd végződj é k tehát a darab, hadd gördüljön le a függöny I 
Mi pedig végig nézve, annyi örömöt és szenvedést, eltelve a nnyi 
gyönyörrel és fájdalommal, okulva életta pasztala tban és böl
csességben, épülve a legtisztább igazságokkal : magasztaljuk a 
szerzőt, aki a mű megteremtésében, a szerep kiosztásában és 
az egész mű vészi elrendezésben annyira nagy és annyira 
bá mulandó I 

Azt hiszem elég világos voltam, amidőn e néhány hason
la ttal szeretett és tisztelt halottunk, néhai túri Jobbágy András 
é le tére és ha lálá ra reámutattam, akinek végtiszteletére sereglet
tünk ide össze, akinek koporsóját es immár kihült porait meg
ha tva és megindulva állottuk itt körül. De bármilyen nagy is 
meghatottságunk és megindulásunk : mégis be kell vallanunk, 
hogy keblünk ezen érzelmeit nem a vérző csapások, súlyos 
veszteségek egy olyan gyászos esete idézte fel, amelynek meg
történte : egynek kidölte egy egész család avagy nemzetség 
romlását és pusztulását vonja maga után, Nem, tisztelt gyá
szoló gyülekezet I Mert hiszen nincs itt arról szó, hogy e gyá
szos esemény hasonlatos lenne Sámson történetéhez, aki mi
dőn megrázta és magára ontotta az oszlopcsarnokos házat: 
egyszersmind egy családot is a veszteség keservével és ful
dokló zokogásával borított el. Nincsenek itt az árvaság sanyaru, 
csak falatonként gyülő kenyerére szoruló utód és gyermekek. 

De hát mégis miért e részvét? Miért e kegyelet, amellyel 
az elhunytnak immár hamvadó porait és koporsóját itt körül
álljuk ? Miben keressük a tisztelet indokál. amely minket e te
metkezés helyére összegyüjtött 7 Emberi sorsunk: a közenyé
szet, a halál egyenlő törvényének érzete-é 7 Nem, tisztelt gyá
szoló gyülekezet I Hiszen temetni, temetést látni olyan közönsé
ges, mint amilyen mindennapi dolog születni vagy egy új szü
lött rengő bölcsője mellett megállani. Minket egy önkéntes, 
mondhatnám ösztönszerü érzet, a szerelel és az ezt nyomon 

• 



---- .---
112 

követni sZokoll lisztelet gyüjtöll ide fel. Szeretet I Egy olyan és 
akkora szó. hogy amennyiben birjuk ezt: a nn yiba n vagyunk 
boldogok; amennyiben adjuk másoknak : annyiban vesszük 
mi is azt másoktól; amennyire boldogitunk vele másokat: 
annyira áraszt el a viszonzás édes érzele minket is. 

És ha mégis most egy idegen jönne miközénk : l ege lső és 
természetes kérdése ugy-e az lenne: kit temetnek ? És ha mi 
csak egy névvel és csak annyit felelnénk. hogy túri Jobbágy 
Andrást. meglehet. hogy ez a felelet kie légitő nem lenne. Hi
szen nem lehet mindenki egy Julius Caesar. aki győzelmes 
hadjáratai! maga hajtja végre és maga is irja le azokat; de le
irták aztán mások is I Nem lehet mindenki egy világ és státus 
renditő Napoleon. hogy a világ törlénelében nagy és maradandó 
nyomokat hagyjon emlékül maga után . Nem I Valamint a csil
lagok rendszerében vannak középrendü és kissebb csillagok is. 
kisebb bolygók. sőt egészen kicsiny bolygók is. amelyek éppen 
olyan bájosan fénylenek és amelyek nélkül talán még a na
gyobb fénye is jelentéktelenebb vagy minden esetre kevésbbé 
lenne teljes. úgy a társadalom ölén. a szerényebb geogra fi a i 
területeken is élnek és munkálkodnak emberek, kiknek é lete a 
maga nemében. a maguk körülhatárolt szüke bb körében is 
éppen olyan szép, éppen olyan kedves és éppen olyan ta rtós 
szeretetre méltó. mint például az ujabb id ő ben a nnyit és mél
tán emlegetett caprerai hősé . És hogy e szere tet igen sokszor 
s különösen most is a tiszteletlel párosulva a néha i túri Job
bágy András porainál megnyilvánulva min a lapszik : azt má r 
érintetle k után még néhán rövid vonással közel e bbrő l is legyen 
szabad vázolnom. 

Az a föld. amelyen családaink törlénete folyt le és a hol 
eleink pora i nyugszanak. ahol gyermekkori játéka inkat űztük 
és ifjuságunk szerelme és álmaink szüle itek. a hol nevelte ltünk 
és az életet ismerni tanultuk, törvénye itő l és jogai tól védelmez
teltünk. ahol bölcsön k ringolI és ahol a s ir vár reánk s melyrő l 
tudjuk. hogy nekünk ill élni. vagy ha lni kell : ez a föld 
annyi kötelességet ró reánk. - a forrón égő , az utolsó csepp 
vérig folytonosan lobogó honszerelem tüzéhez mérlen a nn yi 
polgári ta rtozással kötelezell e l. hogy a kkor is. ha nemcsak egy. 
de tiz é letünk volna is. minda ma köte lezeltségeknek érzelm ünk 
és vágyunk szerint elege t tenni ta lá n soha és sehogy sem len
nénk képesek. Azonban igy érezni és igy gondolkozni. egy ily 
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á tha tó és magasztos meggyözödéstöl vezéreltetni a haza nem 
mindenik gyermeke bir: nem mindenki tud ilyen magaslatra fel
emelkedni. Sokan úgy veszik ezt a földet, mint a kincs-szomjazók 
a bányát, hogy abból minél többet kiszedjenek, minden tar
t a l ékerő, minden fenntartás nélkül. De hála Istennek I - nem
zetünk honfi erényekben, történelmünk áldozatokba n nem 

• 

szegény; versenyt állhatunk e tekintetpen régi vagy újabb nem-
zetek ragyogó példáival. Voltak mindig, akik felülemelkedve 
a rideg önzés és durva érdekek szűk korlá tain nagylelküleg, 
a lélek erös elhatározásával áldozták vagyonukat és életüket 
is embertársaik szenvedéseinek enyhitéséért, az a nyaszentegy
ház és az iskolák, a tudomány és a müveltség virágozásáért, 
a kik szépnek tartották a férfi homlokon a babért s boldogitó
na k a honleányi erények koszorujával ékiteni fel a női főt. 

És ha azok sorára gondolunk, kik a hűség ég őszinte
ség, nyiltság és baráti szeretet örökértékü kincsével birtak, 
ha azok nevét számlálgat juk, akik e vidék s különösen ne-

• 

mes Torda vármegye ismert jellemü, tevékeny és szolgá lat-
kész fiai, tisztviselői között valának: ott találjuk a régi nevek 
kÖzött túri Jobbagy Andrásét is. Úgy tetszik nekem, hogy az 
ily jellemek, a társaság szolgálatára született ily férfiak. azok a 
vizerek, amelyek összefolyva képezik azokat a nagy folyokat, 
amelyek a társadalom árukkal megrakott hajóit hordozzák és 
érintkezve a közgépezet telepjein, azzá a hatalommá válnak, 
amely az igazgatás és kormányzat rendszerét fenntartva , békét, 
jóllétet és üdvöt árasztanak arra a helyre, amelyet elfoglaltak, 
arra a körre, amelyekre hatásuk kiteriedett. És aki hiv szorga
lom és fáradhatatlan igyekezet, munka és haza oltárának tett 
szolgálatok mellett magának sorsot ·teremt, elismerést és mél
tánylást vív ki; aki nem csupán személyes önzés korlátai kö· 
zött, hanem a nyilt téren, a közjó kiterjesztése körül is fárado
zik, aki dolgait úgy rendezé el, hogy nemcsak magának, hanem 
másoknak is éljen: bizonnyal elég okot szolgáltatolI, amelyért 
őt tisztelni és elég alapot tell le, amelyért őt szeretni kell mind
azon kebelnek, amely az elismerés és kegyelet szép tulajdona 
bármily kevés mértékével bir. 

Ime ezért állok tehát én ill és ezért álljatok itt körül ti, 
tisztelt gyászoló gyülekezet I néhai túri Jobbágy András kopor
sóját a részvét méltányló érzelmeivel, mert tiszteltétek és sze
rettétek öt, 
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A mi szereletre es liszleleire melló h .. 1 lIunk lüri Joboog!! 
András 17 - ·ik á prilis ha\'ában szüleieit zülöi yollak id&b. 
túri Jobbáyy Andró és Nagy Borbóro. \It>ghall fokó I 61. hi 
áprili hó l5-én, élelenek 76-ik eszlendejeben. 

T .. nulásBl a tordai Gymna 'umban kezdelle. melyet vegi 
járl ké öbb kezdve ped i!! .. kolozsvári oll .. giumbllll 
folyla lolt a hol fel öbb lanulmányail Köm öczi János i!!llZl!aló 
tanárséga idejében dicsere tes szorgalommal végezle. Ezullin 
akkor, midön avilagrendel megvállozlll lni .. ka ró I apoleon el· 
len hazánk is az ura lkodóház érdekében ha rcra-zállni [elsz ' 
lilla 1011 : mini insu rgens a lUszlet 0 11 lálju: a [eik II m gyar ne
messég had sora iba n. Késöbb a ma rosvásárhelyi l iráh'i Tábl ' 
nál szolgált és képezle magát a jogi szakon. a hol mi ni üg 'es. 
gyakorlolI és megbizhaló ca ncell isla vá ll ki é I II szeri. mi nt 
jeles készüllségü ifjú maga á llásu p ' rHogókra. E hivata lár -I 
18 17,ben akkor köszöni le. amikor jószág[ lüg)'elöi á llást " .1-
lalt Erdély egyik legtekinlélyesebb föuri csa lá djáná l. a mely 
utóbbi állást 1830-ig löltött be, tizenháro m é <,n á l. Ekkor szindi 
kis birtokára vo nu lt issza önálló gazdá lkodási folyta tni. a mil 
gazdag ismere teive l, gya korla ti járlasságá a l eredm ' ny sen tel
jesilett is, birtoká t szépen g a ra pil"a. 

A nemes vármegye I,özbiza lma I 39·be n a szent l' -zl ' i 
já rás szo lgabirói székébe ülte tte, amelyet tO ' n á t löltöll b · : 
belöltötte úgy, hogy mint egy ta pinta tos és ügyes hi és e rény 
szolgabiró példányának pá rjál ri tkila nunk kel l. Leleményé>' I 
és fogásai va l, a törvénye k a lkalmazása és megóvásá a l va ló
ban a tisztviseló példájá ul á ll ha l és é rdem s lenne a to lIr8. 
kor és je lle mfestésre, hogy tanulna a vil ág oka t az igazság-, 
szolgálta tásban a bűnösök és cin kosok kézrekeril éséb n a tt ' l 
az idólól és azo n kortól, a melyet tá blabi róinak neve? ni mCIl
szoktuk és amelyet ma má r csak mint regei lóidól eml ·!;,t
helünk. 

Szövetséget a házasság szen t oltárá ná l nem kötölt mind· 
végig nótlenül élt. De azérl szivében a sze re te l és ba rá tság ér
zései ismeretlenek nem voltak, sól inkább úgy háza tája. mini 
szive lá rva volt azokna k, a kik házához mi ni ve ndégel" sziv . 
hez mini bará tok, be té rni kivá nta k. Ami l I" a lakult é lel 'o rs ,
ban elveszte II mint nő tlen e mber, azl birni kivá nla . min i fli t,(· 
getlen ferfiu ; le lke és keble egy nagy, egy sok,,"'a l<i ha l ' sz -
reieiben á lli és lá ngolt. Nem felejte Ile el soha azl a helye i, a hol 
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a nevelés és tudomá ny által képeztetett, különösen pedig a 
tordai Gymnasium, melyben k imüvelődése a lRpjai t sze rzé , l ő n 
kiváló szerete té nek, gondoskodásának és jótékon,yságának tárgya. 
Ezt és e nnek növendékeit fogadta örököseinek az 1850 ik év 
január 3-á n sBjá tkezüleg megirt végrendeletével. amelyben ösz
szes vagyonát az erdélyi unitárius státusnak, ill e tőleg a Gym
nasiumnak hagyo mányozta. 

Közelebbi és távolabbi rokonok, kik megjele ntetek, vagy 
a távo lba n : tek. túri Jobbágy Károly ur, neje Balázs Polixéna, 
gyermekei: Károly, Polixéna és Julcsa; Jobbágy Mózesné, 
gye rmekei : Dani, Máté és Berta; Jobbágy Józse f, gye rmeke 
SlImu; Jobbágy Eszter özv. Kereki Mártonné; Jobbágy Mária, 
Árkosi Mózesné; Jobbágy Juliánna , Szép Mózesné ; Ha lmágyi 
Ferencné, Dipsai Borbára és gyermekei; Dipsa i Istvá n, neje 
Szücs Susa és gyermekei. A szép túri Jobbágy csa lád virágol-

. gozzék bennetek. Isten hozzátok I 
Birtokos társai: mgs. Bors Albert úr, te k. kövend i Nagy 

Lajos úr, Fodor Károly és Gadó Is tvá n ura k, kik az elhun ylta l 
mindig egyetértésben voltatok, szives érintkezés t ta rto tt atok fe nn l 
Köszönet megjelenése tekérl. Isten veletek! 

Az elhunyt barátai: te k. ar.-rákosi Székely Elek iskolai 
felügyelő gondnok úr, tek. Szigethy Csehi Sándor úr, ne mes 
Torda város főhadnagya, tek. Szigethy Csehi Mildós úr, te k. 
várfalvi Ajtoni József úr, városi tanácsos, akiket az elhunyt bi
zalmával tisztelt meg és szánd~kaiba beava tott I Köszönet a 
jóindulat és jóakaratért, az egyház és isko la nevé ben is. 

Torda i nemes Gyrnnas;um I Anna k El ő ljá rósága I Tanári 
kara I Az idő ritkán paza r, ritkán szül sok és jó honfiakat, tisz
teljük ezek emléket I Titeket ille t a hála es a jók neve i meg
őrzése. Sáfárkodjatok az örökseggel. hogy az sol,asodjek, az 
egyház és haza javára gyü mölcsözze k ! 

lsten hozzátok li áldott porok I Porhüvely, ame l ybő l a lé
lek elszállt! Mi eltávozunk, de e mlékeze tü nk sokszor vissza 
hiv titeket I lste n hozzád idvezüli léle k. Ámen. 
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Középidejü jó nő és anya felett. 

Alap;ge: Hoseás 6. f . I. v. ~ Jer lek. térjünk az Urhoz. 
meri ó s7..aggetolt meg minket. megsebesi· 
tell, de bekötöz minketY . 

Ebben a sötét gyászban és csüggesz tő pillanatban . ami
dőn szivünk szorul a megrenditő ha lá leset ha tása a la t! ; amidőn 
egy gyöngéden szerető édes anya. hűséges hitvestárs. jó gyer
mek. az egyháznak és a társadalomnak rokonszenves és min· 
denki által becsült tagja hagyja itt ezt a földi pályát; amidőn 
szemeink elhomályosulnak a könnyektől. s a jkunk alig talál 
szavakat a mély fájdalom kifejezésére : mint égből j övő a ngyali 
szavak. mint egy áldott angyali üzene t. mint tik kadozó ván
dorra az enyhületet adó forrásviz . úgy hatna k reánk a prófé
tának hitet. reményt és vigasztalást igérő szavai: "Je rtek. tér
jünk az Úrhoz. mert ő szaggatott meg és ő gyógyit meg min
ket. megsebesitett; de bekötöz minket". Mint világosságsúgár a 
sötét éjszakába n. mint enyhületet adó fa árnyéka az elfáradt 
vándornak. mint remény a kétségbeesés szélén já rónak: olyan 
kedvesek ma ezek a fö leme lő szavak a mi csüggedező lelkünk
nek . Mert ha va la ha és valahol ~zomjuhoztuk az é lő lsten vi 
lágosságát ; ha valaha és valahol vártuk és kerestük fe lénk 
nyujtott atyai jobbját ; ha gyöngeségünk érze tében vala ha és 
valahol szomjuhoztuk a hitnek segi tő erejét: úgy most sokszo
rosan áhitozza bánatos le lkünk ezeket. Oh. mert ez a köny
nyekkel és virágokkal megrakott koporsó. mely ben N. N. a lussza 
örök álmát. kézzel fogható bizonysága annak. hogy milye n 
gyönge és erőtelen teremtmény az ember. aki tehe tetlenü l áll 
az é le t és halál retter. tő küzd elmében. Hiában sora kozlalia fel 
a tudomány minden fegyverét. ok nélkül emeli fel tiltakozó ke
zét a szerete t; hiába való az anyai. a hitvesi és a gyermeki 
éber őrködés a beteg ágya fölött: mindezek együttesen sem 
tudják feltartózlatni azt a kegyetlen szörnye t. a melyet halálnak 
nevezünk. s amelyet már a régiek vak és érzéke tlen csonlváz 
alakjában képzeltek. Nem kedvez ez a szörny sem az ifjuság
nak. sem a szépségnek. sem a ha lalomnak. sem a gazdagság
nak. Mini a kaszás a rél virágail és mező füveil. válogatás nél
kül vágja és hagyja maga ulán az emberi rendeket. 
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Islenem, hányan vannak, kik meghasonlollak a világgal. 
akik á léllék örömeil és szenvedéseil, akiknek már nincsen mil 
várn iok e földi élellöl. akik bánaIosan sóhajlanak fel a kesergö 
profélával : .. Elég immá r az én élelem, mosl óh Uram, vedd 
magadhoz az én lelkemel". Az ilyen helyeken valóságos áldás 
és jólélemény volna a ha lá l, merI nyugalmat adna az elfára
dollna k, sza bad ulásI a lesI börlönében sinylödö léleknek. De 
mig az ilyen helyekel kerüli, addig bezörgel oda, hol boldog 
csa lád i fészkel dúl fe l, a hol hi lvesi . szülö i és gyeuneki kapcso
la lol lép szél, a hol gyász, könny és fájda lom jár lábai nyo
má ba n. 

Igy kopogla tolI be N. N. családi olthonába ez a csonlkezü 
szörn ye teg, hogy elvigye onnan a mosolygó na psugárt, s mint 
pusztító viha r, feldúljon egy édes olthont, .. gy boldog családi 
fészke l. Nem csod a há t, ha a megszomorodoltak vigaszta lást 
bevenni nem aka rna k s csüggedten mondjá k : .. Ne vigaszla lja
lok minke t, hadd kesergessük ki magunkat sirással ; mert nagy 
a mi bána tunk . Kicsoda gyógyit meg minket 7" 

Valóban nagy a mi bánatunk. mert azt sem tudjuk, kit és 
mit s irassunk első sorban 7 Azt az áldolt lelkü jó nőt-e, aki 
külső szépségével is dísze és ékessége volt nemének. - amiért 
sokszor irigy szemek tekinteltek reá 7 De mégis nem ez a külső 
szépség volt az ő igazi értéke és ékessége, hanem az a le
bilincselő kedvesség, az a mindenkit elbájoló nőiesség, a mely 
nem a feltűnésben, nem a nagy, világ elölt való szereplésben 
kereste és találta meg a maga érvényesülésé l, hanem a csa
ládi erényekben, a szeretet munkáinak gyakorlásában. Vagy 
ta lán a gyöngéden szerető hitvestársat sirassuk-e, aki nemcsak 
elmondta a holtomiglan-holtáiglan\' hanem szive egész melegé
veI, lelke minden hűségével ragaszkodolt hitvestársához, - s 
minden vágya és gondolata az volt, hogy reá nézve az életel 
kellemessé legye, öt boldogitsa 7 Vagy a jó lestvér elvesztése 
felelt keseregjünk-e, akit a sors- bármilyen messze dobolt tesI
véreitöl, de azért a vérség szent kapcsolatait el nem léphetle? 
Vagy a gyöngéd sziv ü' édes anya koporsóját öntözzük-e köny
nyeinkkel. aki puha, meleg kezével simogatla gyermekei ho.m
lokát, aki minden áldozatot csekélynek lartott, ha gyermekei 
boldogságáról voll szó ? Vagy végül a vallásos nö emlékének 
á ldozzunk kegyelettel, aki jó- és b"lsorsában, örömében és bá
natában az élö Istenbe helyezle minden bizodalmát, aki a ki-
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.értések és megpróbáltatások közölI is hitét mindhalálig meg 
ta rlolla ? 

Csodálkozzunk-e hát, ha 011, a hol en nyi szent és nemes 
kapocs szakadt el. a hol ilyen mély sebek támadtak : elboritotla 
a sziveket a keserüség, mint egy áradat, s könnyek zápora öm
lik aszemekből ? Oh hiszen, ha a virágot, miután gyümölcseit 
megtermelle, akkor üti meg az ősz dere s akkor hanyatlik vissza 
a föld porába; ha a hivatását bevégze ll e lfárad t öreg ajtóján 
kopogtat be a halál: fájl aljuk azt is, de megnyugszunk abban a 
gondolatban, hogy a természet rendje és a világ törvénye va
lósult meg, amidőn az, ki elfáradolI, nyugalomra tért. De, am i
kor a félig leégell gyertya utolsót lobba n, a mikor az éle t nya
rán jön el a téli zivatar: akkor nem csoda, ha könnyekkel 
öntözzük a koporsót s e földön nem találunk megnyugvást és 
vigasztalás!. • 

Amikor azonban ilyen tehetetlen ez a világ és az ember, 
amikor égő sebeinkre Gileád nem ny ujthat balzsamot, amikor 
nincsen földi kéz, mely letörölje könnyeinket: a kkor megnyilik 
előttünk az égnek fényessége, s hangzik felénk a vigasztalá s 
igéje: "Jertek, térjünk az Urhoz, mert ő szaggatott meg és ő 
gyógyit meg minket, megse besitett, de bekötöz minket"_ 

Jöjjetek há t ti megszomorodott felek és megsebzett szivek I 
Nincsen olya n seb, melyre Istennél orvosság ne vol na, Nincsen 
olyan sötét éjszaka, mely után Is ten el ne hozná a virra da tot. 
Nincsen olyan szomoruság, melyet a hit ereje meg ne enyhi
tene . lsten szomoritott meg, Isten meg is vigasztal. Jöjjete k há t, 

. térjünk az Urhoz. lmádkozzunk: 
lsten, élet és halál ura, mennyei jó Atyánk I Búbánatos 

érzések között borulunk le dicsőséged királyi széke e lő ll , s 
imádságban téged keresünk, kit az egek egei be nem fogha t
nak, de mi szivünkbe zárunk. Minél nagyobb a sötétség, a mely 
minket körü lvesz, minél nagyobb a seb, mely tő l vérzik szivünk, 
S nagyobb a fájdalom, mely lelkünket nyomja : a nná l ben sőbb 
hillel és ragaszkodóbb bizalommal imádunk tégedet, mert érez
zük, hogy csak a te a tyai kezed csepegtet gyógyitó ba lzsa mot 
fájó sebeinkre. Meglátogallá l minket óh Ura m, mert elveszite t
tük azt, aki t oly nagyon szerellünk , s aki minket oly mélyen 
szerete tt. Hiá ba valók voltak a mi könnyeink, imá dságunk, sze
rete tünk és minden igyekezetünk: ő t magunkna k meg nem ta rl
halluk , Milyen kicsiny és gyarló is az ember a te végtelen ha-
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Az igaz ember ösvénye. 
(Közbeesülésben élt fern felelt) . 

.. Az igazak ösvénye pedig ol an. mint a haj na l ilág s· 
sága , mely minél to ább ha lad. anná l ilágosa bb le z. a t [jes 
délig" . (Péld . 4. r. 18. .l A Pé lda beszédek kön e irójána k b
ben a sz~p hasonla tba n kifejezell bölcs mondása jön aj ka inkr 
ennél a koporsó ná l, a melyben egy igaz e mber a lu z iri á l
mát. Most úgy te tszik nekem. hogy eze k a sza a k híven j llem
zik az ö élete pá lyájá t. mely az ismere tlenség homá l á ból in
dult el, mint a hajna l pirossága az éjszaka öté tségéböl, s 
közbecsülésbe n fokozatosan emelkede ll. s tisztá bban rag ogoll . 
mint a nap, a hogy emelkedik az ég bollozatán. mindadd i!l. a mi 
eléri a te lies délt, a mikor má r a maga fén lö pompájá ban tün
döklik. Mintha ebben fogla lta tnék röviden a né hai N. N. 
életrajza. Oh miért le li esedell be rajta il yen á ra tla nul az örök 
törvény : por vagy és porrá kell le nned. Miért. hog a déli ma 
gasságból egyszerre a lázuha nt a fö ld re ? Miért. hog a rag ogó 
na p olyanná le li, mint a hulló csillag, a mel nek f ' n e a kk r 
a ludt ki, amikor még a legsze bbe n kelle ll volna ragy gnia? 

Különbözök a z emberi sorsok. é le tek és pá lyá k, sz m rú 
ha loIIi gyülekeze t. Az egyik a mé lységböl indu l ki s á lla ndóan 
emelkedik az élet magasla ta i fe lé. A má ik a magasság kba n 
veszi kezdeté t s onna n fokozatosa n szá ll a lá a mél s ' g kb . 
Egyiknek utjá ra a szüle tés, a más ikéra a hir ' s d i 6s ' g. ti 

harma dikéra a tudás, a negyedikére az erkölcs szór f n t S 

világosságot. 
A mi ha lolIunka t nem az elökelö szü le t ' s s azza l já ró 

elöjogok te tték B tá rsada lom egyik ti zte le tre m 116 tagjá ó. 
Pályája nem a magasság ból indult ki . Hi zen I/yszerüs ghen 
szüle tell s egy becsüle tes né\'en kivü l nem ok öröll ég t ~ II 
öseitö l. A két keze , természetes józa n eSze s éber lelkii m re te 
volt mindaz. a mivel elindult az éle t utjá ra . Nem is EI tud s vo lt 
az, a mi emelöleg és lendilölel/ ha tolt az ö pá l é je m Ikedé
sében: mert é le thiva tása más fe lada to lla t t űzö lI el b , min thogy 
a könyveket forgath a lla s belö lük EI tudomá nyo k m 'zét II Uj t
helle volna. A hirnév és d icsöség napja sem rag oqoll reá. 
mert hiszen pályájának javarésze egy kis község szű k II 'r ' te i 
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közt fol yt le. ame lyen kivül a nagyvilág aligha tudol! léte
zéséröl. 

Pályáját nem külsö fény. nem mesterséges ragyogás vilá
gi toll o meg. Nem olyan voll. mint a hamis ékszer. amely ragyo
gásáva l megtéveszli az embereke!. Az ö értéke önmagában 
vol!. Olya n voll. mint a nemes veretü a ran y. amelynek a por
ban is meg van a maga értéke. Az ö igazi becse erkölcsi jel
lemében. tiszta kezében. hűségében és megbizhatóságában állol!. 
Vollak neki is emberi fogya tkozásai és gyarlóságai. De hát Is
tenem. kinek nincsenek ezen a földön? Azonban a kötelesség
röl. a becsületröl soha meg nem feledkezet!. Akisértések erös 
ostromának sokszor ki voll téve. Egy nagy család fenntartási 
go ndja. apró gyermekek táplá lásának a feladata sokszor emész
teUe olya n i d őbe n. amikor a 'kenyér gondja még a gazdagok 
lelkét is nyomta. De a kisértések hálójukba keriteni soha sem 
tudták . mert érezte az irás szavainak igazságát: .Mit használ. 
ha va laki mind e világot megnyerné is. ha lelkében kárt val\". 
TűrJ. szenvedeU. nélkülőzöu . de kezé t be nem szennyezte. be
csülele fölöl! híven őrködött. 

Ez az erkölcs i tőke. ez a tán toritha t1an jellem nagy kincs 
minden időben. de különös megbecsülést méltán érdemel ebben 
a mégbomloU világban. amikor oly kevesen tudnak megállani 
a kisértése k ostromában. amikor lépten-nyomon azt olvassuk. 
hogy nem a nyomor. nem az éhség és nélkülözés. hanem a 
telhetellenség. a nagyravágyás és a fényüzés indit ja az em
bereket arra. hogy meghajoljanak a Mammon lábainál s 
áruba bocsássák hitüket. jellemüket. becsületüke!. lelküket. 
Az N. N élete mindig példa lehet arra. hogy egyszerü sors
ban. szegényes állapotban is lehet az ember igazi ember: 
hűséges. igaz és becsületes ember. ami által közbecsülést sze
rezhe!. 

Ime ilyen volt az ő ösvénye. mely a hajnali szürkületböl 
indult el s amin t tovább haladt. amint tellek az évek. mind 
világosabb leU; mert az évek számával együtt növekedel! hű
sége és becsületessége. Igy emelkedel! é letének napja . . éves 
korában a délig. amikor a legtisztábban ragyogolI. 

De ime. minö nagy vállozás! A déli nap körül fellegek 
keletkezlek s egyszerre sötét lett a láthatár. A szépen ragyogó 
csillag egyszerre lezuhan!. Egy egyszerü, de nemes lélek akkor 
távozott el. amikor még oly sokat vártunk töle. Úh minö más-
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képpen gondoltuk mi, a mi emberies látásunkka l és gondolko
dásunkkal az igaz ember és hű munkás jutalmát I 

A jövő Isten kezében van. Abba csak hitünk szemeivel 
tekinthetünk . A hit világánál látjuk , hogy Isten a kidölt mun
kások helyébe újabbakat küld, hogy az igazi jellemeket nem 
engedi kiveszn i ez elárvult földről, hogy a halálig hiv munká-

• 
sokat megjutalmazza. 

De hát vajjon az elárvult családban lesz-e, aki kipótolja 
az üresen maradt helyet? Lesz-e, aki a kidölt oszlop helyett 
gyámola és erőssége legyen az árva családnak 7 . Istenre nézze
tek ti , hűséges felesége, drága gyermekei, megszomorodott 
testvérei. 6 az, aki megszomoritott s egyedül ő vigasztalhat 
meg, aki az övéiről soha meg nem feledkezik s a benne bi
zöknak mindeneket javára igazgat. E percben úgy lá ljátok , 
mintha családi é ltetek napja kialudt volna, de bizzatok Isten
ben. 6 küld a csalódásban újabb reménységet, a sötétségben 
újabb világosságot I 

Vári Albert. 

Aki Él hit jegyében született, .. 
(Temetési beszéd , Gál József koporsójáná l) . 

. - . 
üsszegyüjtöm Aronnak az élet töviseilöl széttépett pa-

lástját, e lhervasztom a kivirágzott rözsafát, jöjjön hozzám, s 
mondja el, mit müvelt a földön ? 

- Uram, amit egyszer nekem ajándékoztál, megbizatá
sodda l visszaadom. Köszönöm , hogy egyszer reá m tekintelté l. 
köszönöm, hogy velem voltáL 

- Gyermekkorod játékszereit én rendeztem. ifjuságod vá
gyait én tápláltam, férfi korod munkájá t é n á ldottam meg, öreg
korod szépségét éli rajzoltam. Mondd, mit tettél te? 

- Uram, én amire megbiztál, teljesitettem . A né pe t. me
lyet reám hagytá l, megtartottam ; a gyermekeket, kiket nekem 
a dtá l, fö lneveltem. Uram, én akaratodat igyekeztem cselekedni 
mindenekben. 

- Mondd, mi az az érték, mire vissza lekintesz ? 
- Az é rték - Uram - a szere te t ! Mindenkit tiszteltem, 

mindenki t szere tte m, kik Téged szerettek. 
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- Érettem szeretted az embert? 
- Testvéremként szerettem az embert I ,. • 

l Mig a két lélek egymással beszélget, én itt veletek beszé-
lek. Miért szerette testvérként az embert? 

"Az én pályám szép, ámde n~m rBgyog, 
Én az egyszerü nép öre vagyok. 
Enyém jó és balsorsának fele, 
Örülök. sirok résztvevőn vele . . . 
f:s ezt ti népei, - óh mily isteni -
Oktatni, nevelni , deriteni", (Tompa) . 

, 
Ez volt éle te mottója, 
A Kis- Küküllő partján, Bethlehem kútj a mellett nézett 

mosolyogva szembe napkelet virrada tával, s boldog vol t a gyer
mek ... A szénamező forrásánál gyult ki a csipkebokor, mely 
mellett átvette a megbizatást s megérte tte az élet elhivatását. 

Il yenkor azt gondolta, úgy érezte, hogy ő a reménység 
jegyében született. 

A dombói .. Sápadt" hegyrő! nézett előszőr bele a komoly 
életbe. Titkokat olvasott le az égrő l : előre ha ladást a Kis-Kükü llő 
ka nyargós fo lyásáról; szabad lélekzetvételt a hegyek te tej érő l . . 
s elhagyta faluját. Búcsúkönn ycseppjét a nap harma tként föl
szívta. Ez volt a válasz az is teni elhivatásra. 

Az iskola padjai közü l kaszárnyába lépik, melynek fa lai 
között látja ifj ui le lkének bizta tó á lma it. A je len sivá r valójá 
ban é lve, akkor úgy gondolta s úgy érezte, hogy ő a küzdés 
jegyében szü letell. 

Boldoga n nyitja be is mét az iskola ajtójá l, s a mikor ke
zében volt a püspöki rendel vény. akkor úgy gondolta s úgy 
érezte, hogy ő a kibékülés , a megelégedés jegyében született. 

Egy kis fa lu boldog népe szeretettel á ll papja melle tt. A 
lelkébő l kisugárzó szere te t visszfénye mosolyt ra jzol aja kára. 
Nem küld ő sen kit munká ra, hanem hivott mindenkit maga 
után. És egyszer különös hang verte fel az eleddig csendes 
fa lusi pa rókia nyuga lmas csendjét. Új élet költözölI a fa la k közé. 
És ő fe hé r fá ból kis bö lcső t fa ra~oll a ve ndég számára. Egymás
után ra kta sorba e bö lcsőke t s mig teile, úgy gondolta, úgy 
érezte, hogy ö Q boldogság jegyében születel/. 

Megjeleni fejé n az e lső fehér hajszá l. Hamar jelent meg, 
mint fi nove mberi hó. Sokszor egy hópehely is nagyon nehéz 
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lehel. egy fehér hajszá l is nagyon soka I nyom hal oz öreg dó 
fejen. Sok h Deh -ly lavaszi na pf nyrc szennyes vizáradalol 
lámaszl. sok feh ' r hajsz61 nehéz gondok árjál hozza magával. 
Állla a csapásl. élle a küzd si. meri Islen mérle reá. Ezl a 
némll lürésl igy állilolla hiv i elé: ahogy én uiselem. Ii is igl) 

uiseliélek. 
Ilyenkor úgy él·ezle. úgy loM l/o. hogll Ö a hil. a uo l/ósos 

érzés j egyében szü le/ell . 
Igy furla be magál aszerelel aranyhegyébe. m Iynek pora 

mosl is rajla van. s bearanyozza koporsójál. Ne fujj a le seriki 
róla. hadd menjen igya földbe. adjunk mi is aranyal cerébe 
a földnek aranyáérI. 

- - - - - - - - - - - - - --
- Uram. én az emberi lestvérként szerellem . 
- EI van lé ve számodra az örökélet koronája. 

Ütö Lajos . 
• 

Az é let koronája. 
- (Temelési beszéd). 

Életünkben egyebet sem teszü nk. épiljük. díszítjük. fesle
ge ljük az élet koronáját. meri mindenki kíró/ll. önmagának és 
csa ládjának felkent királya. 

Tele van a föld koronával. mini a mezö a fehér marga
relIa koronájáva l. de a legszebb ezek közölI az. melye l mi ra
kunk össze. az élei viharos tengerének hullámai közü l buvár
módra kihalászolI drága 8yöngyszemekböL A megszú rl kagyló 
fájdalmában drága gyöngyöl izzad . A munkában elfáradl ember 
homlokának verejtékcseppje : a kiizzad l gyöngyszem. melyet 
odarakunk az élet koronáj ának arany lIyürüze lü körvonalába. 
mint megbecsülheletlen értékei I az élelnek. t-s mi az. mi ide 
sűrűsili. szilárdilj a. keményili e cseppeke l ? Az emlékezés rög
zitö ereje. Az emlékezés semmil el nem felej l és ncm enged 
egyetlen verejték- o vagy könnycseppel a földön elfeled len el
szóródni . mindenikel oda leszi érlékkénl a király fejére. 

Igya koronát a mull ér/ékei áll ilják össze. 

I 
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Nem csak .. . 
.. Fiacskáim, szeressétek egymást . . . " A szeretet ragyog a 

szem suga rá n, mint a tavaszi föld a na pnak fényére. Ahogy a 
föld ré tegeit á tszövi vékony szálaiva l az ara ny, úgy szövi át 
életünket a szerete!. A királyok . koronáin a munka verejték
cseppjeit a szeretet aranyszálai tartják össze oly e rőve l , mint 
az emlékezés összeta rtja é le tünk jelenései!. 

Igya koronát a szeretet értékei erősitik össze. 
Nem csak . . . 
"Az igazság szabadokká tesz titeket . .. " 
Az iga zlelkü ember olyan, mint a nyitott biblia. Mint a' 

gyémántszem. Mint az ezüst fehérje. Az igazság szeretete sa
já tj a lesz a léleknek , mint a jávorfának a ha bja, mint a már
vá nyna k bevésett fodros, habos füstj e, köd szer ü rajzolata. 

Az igazság nem egyéb, mint lelkembe ka rcolt, tetovált 
érezet, fölrajzolt mérleg, melyen két kar mutatja a helyes és hely
te len cselekedetek mértéké!. 

Igye koroná t az igazság karjai tartják fenn. 
Ne m csa k . .. 
"Bizony mondom nektek, ilyen hilet nem láttam még 

Izraelben . . .• 
Amikor vaseke fesziti ki a [öld barázdáit, a megnyitott 

ba rázdák hosszu vonalán kilehel a föld párája. Megnyilt keblén 
á t megmutatkozik a föld lelke elszálló meleg párája alakjában. 
Az élet durva ekéje ha végig szánt lelkeden, e hosszu, kínos 
barázdán át, kipárállik lelkedből a hit, mely imára késztet. E 
pára rátapad a koronára, ez adja annak értékes matt szinét s 
igy lesz teljes az élet koronája a hit erejével. 

Ennek összeállitásában segit a család, segitenek a gyer
mekek. A gyermeki hála és szeretet tes?i mosolygóvá e koro
nát a sírig . 

• 

Es asimái? 
lsten kicseréli az égi, az örökélet koronájával. a másik itt 

marad a siron, hogy mások látva, koronájuk összeálJitásában 
lélekben , testben fáradozzanak, mert a sirnál csak csere van, 
s ha nem lesz, mit lsten kicseréljen, "elveszi mindenki bünte
tését. mit e testben cselekedett". 

- - - - - - - - - - - --- - -
A te koronád szép volt, csillogó, s mi e sirnál visszafoj-

• 
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toll lé lekzettel fi gyeljü k, miként disziti lel megdicsöült lelked a 
mi Istenünk azzal az örökké csillogó koronával. 

Amit te készite ttél, azt tegyé k el a gyermekek e mlékbe, s 
ebből kapjanak kedvet a z életre, az igazságra, az igazi va l
lásosságra. 

Ütö Lajos . 

.. 
Most kezdek Isten lenni. _ , 

(Hatolti beszéd). 

Dávid , a nagy király beteg ágyán felsó ha jt : 
- Legyetek csendben , látom az Is ten t ... 
A palotába n mély csend lesz. Az abla k kitárult, s egy 

kézlegyintésre a szo lganép né ma. Sullogó lesz a beszéd, min t 
esőt j elző hajna li sze llő; leha jla na k a feje k, mint vi rágok az 
est jöllével, s végig borzong a lelke ken a kirá lyi szó: Mos t lá-

• 

tom az Istent. 
Most és nem a kkor, mikor Bethlehem e rd ejében gye rm e k

ké nt figyeltem az ének lő ma da ra k dalát, mikor sze mbe á lltam 
Goliállal. Nem akkor, mikor Nób városában Akhimé le k templomi 
szent kenyérre l oltja é hségét s kezébe a dj a Go liáth kardját; 
ne m akkor, mikor körü ltá ncolja a fri gyládát örömében Je ruzsá
lem utcáin, vagy a mikor zsoltárokat é ne ke l s irja azoka t, ha nem 
mikor kimerült öreg kirá lyké nt fekszik ágyában, me ll e lle Abiság, 
körülölle engedelmes szo lgák : 

- Legyete k csendben, mos t látom az Isten I. 
És a nagy kirá ly e la ludt. 
Megihletődve á ll Adonia, a koronáért epedő királ yfi, a vi

rágle lkü Salamon, Bethsábé s a nép. A mult elrejlőzöll egye tle n 
sóhajtás a lá, a jelen fé lve h úzódik Ié ire egyetle n kije lentés e lő l : 

- Legye tek csendben, most lá tom az Is ten t, 
Dávid már lá tj a az Istent .. . 

- - - - - --- - - -- - -
Vespáziánus császár ha ldoklik. Agoniáva l küzd . Körülölle 

orvosai állanak , tanácstalanul néznek egymásra s a nagy betel! 
császárra . Lélekzete ki-ki hagy. Már nem is beszél. Szempillái 
fáradtabbak a költöző madár szárnyai nal , alig-alig rebben. Eze-



ket sem bírJa már. Ol~'an nehezen húz a le 'egóból 
nem volna elég belóle. maid hallhatóan ugja: 

- Úgy érzem. hogy mos! kezdel< lsten lenni. 
Es meghal az Istenben. eg;-esül a halhalaUanság al. része 

lesz az örök istenségnek-
em akkor mondotla e szavaka!. mikor parancsol! szol

gáknak. hatalmas tábornak. mikor feién vol! a rsászári korona. 
hanem mikor meg voli fosztva e világi ielvényeklól, mikor le
hetellenül feküd l ágyá ban. mikor a lig tudol! már hangol a dni: 

- Mosl én em. hogy kezdek Is len lenni. 
Az egyik ki rály lálla a z IsienI. a má ik érezle I lenné le

vésél és mindkelló a ha lál pi llanalában. 
Ezek a kijelentések megráznak minke!. Azéri. mert éle

lünkben mi sem mondha ljuk el ezekel, de boldogok le zünk , 
ha legalább akkor mi is igy szólhalun k : 

- Lá lom az Is ienI. 
- Mosl érzem. hogy kezde!}. Isten né lenn i. 

- - - - - - - - - - - - - - -

Te bizonyára lállad az IstenI, meri o lya n 011 éle led, hogy 
ezl remélhe lled . ElmondhaUad, érze m Islenné levésem, meri 
mi nd ig va llásos voltá l. Igy búcsúzunk mosl tóled. mert ki rály 

. vollá l. Kirá lya egy ked ves csalá dna k, szere ló hitvese egy jó 
lelk ü a nyá nak, apja ké t nagy gyermeknek. Ezeklól s tólünk 
búcsúzik ó. 

Minlha búcsúszavá va l figyelmeztetne : 
- Vigyázza tok, én lá tom az Is tenI. 

Halotti beszéd. 

Ütö Laj os. 

(Elmondva Benedek Mihály sz.· ká li lelkész testvérem kis fi ának lemelésén. 
1933. feb,"ó, 25.) 

Textus: MI. 14., 27. De Jézus azonna l szóla hozzájuk. 
mondván : .. Bizzatok, én vagyok, 
ne fé lj e te k". 

Olyan volt. mini egy szép á lom. Egymásra la lá lla lok, egy 
kis boldogság-szigelel leremlellelek magalokna k . .. Kinn az élei 
mind nehezebb leli, sulyosa bb megpróbálla lások jöttek aZ em-
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ket sem birja má r. Ol ya n ne hezen húz a l evegőb ő l. mintha 
nem vo ln a e lég be lő l e . majd hallh a tóan sugja: 

- Úgy érzem. hogy mos I kezdek Is len lenni . 
Es megha l az Is lenbe n. egyesü l a ha lha ta tla nsággal. része 

lesz az örök is lenségnek. 
Nem akkor mondolIa e szavaka I. mikor parancsolt szol

gákna k. ha la lmAs lá bornal<. mik or fejé n vo lt a császári korona. 
ha nem mikor meg volt foszlva e világi j e lvényektő l. mikor le
he le tlenül feküdl ágyá ba n. mikor alig ludoll má r ha ngot adni: 

- Mosl é rze m. hogy kezdek Is le n lenni. 
Az egyik kirá ly lá tta az Islent . a másik érezle Isle nné le

vésé l és mindke llö a ha lá l pillana tába n. 
Ezek fl I<ii elenlése k megráznak minkel. Azért. me rt éle

lünkbe n mi sem mondh a ljuk e l eze ket. de boldogok leszünk. 
ha lega láb b a ldwr mi is igy szólha tunk : 

- Látom az Iste nI. 
- Most érze m. hogy kezdeJs, Istenné lenni. 

- - - - - - - - - - - - -
Te bizonyára lá llad az IstenI. mert olyan volt é leted. hogy 

ezt rem élh elled . Elmondhallad. érzem Iste nné levése m. mert 
mindig vallásos vo ltá l. Igy búcs úzunk mos t tőled . me rt király 

. vo ltá l. Kirá lya egy kedves családnak. szeretö hitvese egy jó 
lelkü a nyána k. apja két nagy gyermeknek. Ezektöl s tölünk 
búcsúzik ö. 

Minlha búcsúszavável figye lmeztetne: 
- Vigyázzatok. é n lálom az IstenI. 

Halotti beszéd. 

Ütö Lajos . 

e~ <Elmondva Benedek M dlÓly sz .' káli lell,ész tes tvérem kis núnak temelésen. 
i: 1933. február 25,) 

Textus: MI. 14 .. 27. Dc Jézus azonna l szóla hozzájuk. 
mondvún : "Bizzato k. én vagyok. 
ne ré!jelt'k M. 

,'II , Olyan volt. mini egy szép á lom. Egy másra lalá ltatok. egy 
,Id kis boldogság-szigelel lerc mlcllelek magaloknak ... Kinn az élet 
,I~' mind nehezebb le tt. sulyosabb megpróbáltatások jöttek az em-
'JI' 
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berre. mind kellen küzdölletek a létért, olyan jó volt a családi 
kör meghill melegébe menekülni , felejleni a nehéz jelent, á lmot 
szőni a boldog jövendöről. Kinn , ha az élet durvasága meq
sebzeff, a gonoszság sziven ütött. az á rtatlanságban vigaszta
lást kaptatok, ha megszomoritolI az élet, gyermeketek mosolygó 
szeme. kacagó ajaka mindig felvidám itotl .. . 

Olyan jó volt visszavonulni az élet gondjai között a csa
ládi békesség és boldogság meleg fészkébe ... A Gondviselés, 
mintha kita lálta volna legtitkosabb gondolatotok at, legégetőbb 
vágya tokat, megjött a második gyermek, a fiú. .. Volt-e gaz
dagság, amiért odaadtátok volna ő t , vol t- e boldogság, a miért 
elcseréltétek volna? A vágyak és kivánások á talakultak lelke
tekben reményekké, tervezgetések, á lmok szövődtek körülötte . 
A jövő te le le tt csodás lehe tőségekke l száma tokra, ezer szinnel 
festettétek meg \;>izonyta lanságát. Mikor álmodozó gyermekeitek 
felett virrasztotla tok, megszépült az egész élet, békesség és nyu
galom szállott lelketekbe, a jövő csodás igéretei és reménysé· 
gei ott zsongtak körülöttetek, szépségek és á lmok ragyogta k 
előttetek ... Olyan volt minden, mint egy szép álom . .. 

Azután jött az ébredés... Látnotok kellett, hogy miként 
fogy ki az életerő belőle , mint kezdett e1hervadni az igé retek
kel telt kis bimbó. Megpróbáltatok mindent, ami emberileg le
hetséges volt. Kértétek Istent, ahogy még soha azelő tt, hogy ne 
vegye el tőletek. aki olyan drága nektek . . . Mindh iába, az e l
kerülhetetlen megtörtént ... Akik messzirő l néznek titeke t, ta lá n 
meg sem tudják érteni fájdalm atoka t. Csak a z édesanyák tud
ják, mit jelent elveszteni a szivről sza kadt gyerm eket . .. Nem 
az elveszitett gyermek ideje és kora az, a mi miatt fáj a sze
rető sziv, hanem a hozzáfüzött sok·sok szép remény, á lom és 
boldogság elvesztése fáj ... Nem a kinok és fájda lma k hiába· 
valósága. amiért zokog az anya és sir az apa. hanem az élei 
szép, kiterjesztett és megszélesitett látókörének elboru lása az, 
a mi kétségbeejt .. . De Jézus azon nal szól hozzátok: . Bizzatok, 
én vagyok, ne féljetek". O ott volt örömötök ben és boldogsá
gotokban, nézett titeke t. örvendeze tt veletek, most, mikor meg
fájdu lt e\etetek, biztat ... Biztat, nektek nem szabad csüggedni, 
meri akik az ő igájában járnak, az ő nyomdokain botorká lnak, 
azoknak nem szabad kétségbe esni . _ . Te édesapa, aki hivatva 
vagy arra, hogy a sirókat megvigaszta ld az ő nevében, nem 
szabad könnyezzél a fájdalmak eme kinos utján. Meg kell ér· 
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lened a Gelsemáné g ölrelmes lusájál. a Kálvária úl rellenló 
• ze nvcdésél és a Golgola borzalm/ls befejezódé él. meg kell 
la nulnod az lslen akaralában \'aló zúgolódás nélküli belenyug
\ ásl. az O aka ra Iának engedelmeskedni. úgy aminl a lesler 
példával mulalIa . . . eked édesanya még nehezebb lesz. vi
dám g 'ermekek közölI mosolygó arcol mulaini. mik or e szived 
zokog. bele,;!ni magad az ók lelki világába, mikor mindenik 
lálása az elveszi leli hez füzöll remt'nyeidel julIalja eszedbe. Ké
szIlened kell ökel az élei uljára, úg , hogy ez a készülés szá
mukra idám és örömleli legyen, mikor a le éleledböl eg időre 
kihullolI az öröm és ne elés . .. Az iga. amil válladra ellél. 
kényszerit erre. a felelösség. ami e l hilednek és fajod nak lar
lozol. parancsol neked önmeglagadásl ... Tudom leslvéreim. 
nehéz elfojla ni a szi nek feltörö jajjál. zokogását. próbálja ajka
lok mondani a megnyugvás igéjél : .. O az Ur, cselekedjék úgy. 
aminl neki jónak lelszik " . 

.. Bizzalok, én agyak. ne felielek ". Halljálok, mini sugja 
fülelekbe ? zenvedéseken és megpróbáltalásokon keresziül is
merilek meg IsienI. Az élei közepébe álliloll nehéz kereszUe 
alall mindnyájan ál kell menjünk. nem kerülheti el senki .. . 
Lehajloll fö el. mosl még fájdalomlól elvakult szemmel és zo
kogó szi 'el menlek ál alaIla, de bizzalok. ne féljelek. én va
gyok mellelIelek, meggyógyitani vérzö szi eleket. Ieiöröini köny
nyes szemeleket. felemelni bánallóllehajloll fejelekel ... én sze
relem a ki gyermek~kel. az én országom az övék, nálam va n 
ö is. e féljelek, örök hazámban nagyobb boldogságol nyujlok 
zámára. mini amennyil li álmodialok neki ... 

.. Bizzalok, én vagyok. ne féljelek ", az én Uram, a mi 
Alyánk. érzi a ti fájdalmaiokat. készili a gyógyulási számolokra . 
Ti. még mosl cs/lk kinolok nagyságál ludjálok, de O a li másik 
árlallan ágelok ajkán. szernén keresziül a vigaszlalásl csepeg
teli szivelekbe. Az ö szemei ragyogásán. mo olyán keresztül 
majd az Islen végle len szereleiéi fogjá lok lálni. e féljelek. a 
jóság és szerele I I lene 011 lesz ti velelek, hogy az álmok fo
lyás lovább kanyarogjon varázzsal lelt helyeken, hogy 
könnyeiteken meglörve. az isteni szeretet rénye szivárvány szinbe 
!!yujl a ujra álmolokal. 

_Bizzalok. én vagyok, ne féljelek" , az én fájdalma im. 
gyölrelmeim, zúgolódás nélküli kinjaim feljogosilanak arra. hogy 
a vigaszlalás igéil megmondjam nekiek, szól Jézus lo\'ább. A 
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világon árvább nem volt. éppen azért, mivel ismerem az árva
ság keserü érzéseit, nem hagylak ti te ket, hogy arváknak érez
zétek magatoka t. 0 11 vagyok, 011 leszek melle lletek, Bimbó hul
lás volt az ő elmulása, é le tetek fáján, új erŐS hajtást nevelek. 
Nálam ná l szebb, nagyo bb á lmot ember nem te remtet I, a ti álom 
pusztulástok ro mj ain majd új ál mot nevelek. Ki terjesztem ujra 
nektek a hitek és remények gyönyörü tárla tá t, viszlek benne 
ujra e lőre , csi llogó szemmel majd fogtok haj ta ni új , szines 
délibá bot, bizza tok, ne fé lje tek ... 

"Bizzatok, én vagyok, ne félj etek", gondoljatok a másik 
szobá ba n szend ergő leányká tokral Szűnjö n meg kö nn yh ulláso
tok. Az ő kicsi szive még ne m érli a bá na tot, szomoruságot, 
de má r megérzi, ha ti búsak vagytok. Minden szere telIel for

"tI ulja tok feléje, meglá tj á tok, hogy szűnni fog halka n a fájdalom, 
lassan az értele m nap- nap után való megnyil vá nulása, az e lső 

szavak édes gagyogása tündéri zené t fog ha lla tni a megfájdult 
szivetek hurjain . A ti szere te tetek körü l fOllja folyni öt, ha fe
ledve nem is lesz a veszteség, gyógyulni fog a seb, bizzatok, ne 
félj etek . .. 

A le tört bimbó helyett a rózsafa újat nevel, csak az a nyai 
sziven nem tud beheggedn i a 'bánat ü tötte seb ... Örök sors, 
minden édes a nyána k örök sorsa ez ... Talá n azérl érezzük 
az a nyai szeretet örök á ra miásál. mert az ilyen bána tütötte se
beken áramlik közénk az a nya i szere tet és jóság ... 

Ti, a kik részvétte l á lltok e melle tt a fehér koporsó melle tt , 
á rasszátok ki szive tekbő l azt a szere te te t, ami ide hozott , hogy 
végtisztességet tegye tek, hogy ne fájjon úgy a szü l ői sziv, hogy 
a rokoni és ba rá ti le lkekkel megosztott bána t ne sujtson úgy. 
Vigyétek el innen az éle t Mesterének á ldott közelségé t, aki mel
lett elveszti a halá l a féle iméI, a koporsó a maga re ttenetessé
gét. Fehér hajó lesz, hol puha fe hér ágyon, a ngya l szárnyon 
repül elköltözött kis testvérünk vissza a hhoz, ak i ad ta. Te pe
dig kis testvérünk a ludj csendesen, á lmod hazájába boldoga n 
talá lkozzál majd angya l tá rsaidda l, ki ke t oly rövid idövel ez
előtt hagytál el. Te még a mi világunk ból csak aszépségeket 
ismerled meg: az édes anyai szere te t fé ltő gondját, virrasztá
sát és aggodalmá t, hogy mi t kerültél el, csak az á ldott kéz 
tudja, mely jótékonyan eltakarja a j övőt. .. Aludj csend ese~,1 

Jézus azonnal szó l ... "Bizzatok, én vagyok, ne feljetek . 
Ámen. Fü töp Zoltán, 

, 
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