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Érdemes tanító sirjánál. 
(József Mdu\ ly nyug. tanító feleli ) 

Mosta nság va la mi mélyen fájdalmas érzés já rj a á t egész 
lé nyemet minden koporsó lá ttára. Csoda-e, hiszen nekem is 
k özelebbrő l vo lt olya n megrá zóa n nagy veszteségem. Megre meg 
a lelkem most is, a mikor egy a szó va lódi érte lmében köz
tisztele tben á lló, derék ha rcos koporsója melle tt megállok. Szo
rongva kérdezem : ez-e há t a vég? Ez-e egy éle t juta lma? Az 
az önzet len nagy szerete t, mely a szülő t gyermekével. az embert 
emberlá rsával összeköti s amely a nnyi gondot e l űz, a nnyi küz
de lmet feledtet - nlegszaka dt és megsemmisült ? Az a mély 
hit , a mely nehéz időkben , nagy megpróbá lta tá so k közben újra 
és újra biza lm a i a d, éle te t teremt az e mberi szivben, - hatás 
né lkül mulik el az utódok lelkébe n ? Az a lelkesedés, a mely 
a küzdő embert sokszor szinte hihetetlen erő ve l űzi-h ajtj a, hogy 
övéinek békét, nyugalma t, boldogságot biztosítson - sirba száll 
és nincs többé? Az éle tnek örökös küzdelme és el nem fogyó 
reménysége e lfér egy szűk koporsóban? Há t mindent, a mi 
nagy és szent volt a földi éle tben, elnyelheti a sötét sir, mely
nek nincs bizta tó sz[. va , élte tő világossága? Há t nem több az 
élet, mint köd és pára, mely eloszlik egy szélfúvásra? Vagy 
pedig van vala mi olya n érték is benne, ami nem mulik el. 
hanem megmarad örökre? .. . Kérdése k ostromoljá k megpróbált 
lelkemet e koporsóná l. Szeretném épségben mllTadt hitem nek 
teljességével azt monda ni, hogy a koporsó fájda lmat okoz 
ugyan, de mindent ne m zár magá ba, a sötét sir drága kincse
ket követel. de mindent nem kér á ldoza tul; a mulandóságna k 
nincs olyan natalma, hogy az örökéva lóság kérdéseire adha tó 
feleletnek ut jába n álljon. Mert a felelet otl van a távozó lény 
életmüködésében, az em heri alkotások ban és a szellem szép
ségében, mely az istenadta erőket kifejlesztetIe és szétárasztotta 
ittmarad az élő emberben, a gondolkozó és tovább alkotó 
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lényben, aki a multra és emlékeze tre támaszkodva, az ember· 
névnek jövőt biztosit. Ott van a felele t a szere tetben, melyet 
örökségül adunk gyermekei nknek, hogy megta rlsuk öl<et " 
siron túl is a magu nkénak. Ott va n a felele t az e mberi lélek
ben, abban az isteni szikrá ba n, me ly az embert ls ten gyerm e
kévé teszi s örö l<é le tet igér neki. 

Hadd hirdessék há t mások, hogy e lmulik a világ és a n
na k minden dicsősége, én hisze m, hogy egy pará nyi nemes 
életnek a jótékony ha lása, a sz ülő i szere te tnek 8Z á ldása. 
Isten lelkének szü nte len mükődése, mint e l ne m múló érték 
megmarad a világban és a szere tő szivel\ben. Az nem lehe t 
porrá, mert az az örökkéva lóságba ·kapcsolódik. Erre a tuda tra 
tá maszkodva ismétli az e mberi lé lek a s ir szé lén az a ngya l 
szava it : "Halál. hol vagyon a te diadalmad ?" Miért I\e resitek 
az é lő t a holta k I<özött 7" "Nincsen itt, feltá madott I " 

Igen, ami az emberben örök, az tovább él, ha t, müköd il<, 
világol az utódok e l ő tt. Fénye e lvezet a csalá di kö rbe. hol a 
szeretet és az em lékek szépsége ad erő t a küzdelmel\ hordo
zására. Versenyre kelni látj uk az édesapa és édesanya szere
te té t, hogy melyik tehe t többe t azért , hogy a gyerm ekekl<e l. 
az Is ten áldásaiva l benépesült szerény iskolameste ri la kás szük
séget ne lásson, hogy a fejlődő gyermekekbő l reményte ljes 
ifj a k és leányok, majd az é let munkás tagja i vá lja na k. Az 
apai szigor és szerete t mint köte lességtu dat, igazságérzet és 
emberbecsülés é l az utódokba n. 

Lá tom az iskolában és az egyházi é le tben. 011 a rend cs 
pontosság, a komolYSág és hi vatás l e lkes itő ~ rej e, itt a ha ladás 
és fejlődés szelleme, " fe lvilágosodás és igazság tud a ta ha tja á t. 

Nemzedékeket nevel a haza és egyház polgára ivá, szere t· 
tein és baráta in kivül nemzedékek ta rtjá k tiszte le tben nev6 t 
és eml ékét, ahol csak munká lkodott , Zsákodon s különösen 
Ravában és itt ebben a községben, Kilyénben, aho l befeiezte 
földi pályafutását. 

Mondjam-e, hogy mint ta nitó: példányk ép tanilványai s 
még karlérsa i e lött is; mint neve lő : tekintély az iskolá ban és 
társadalomban; mint egyházi ember ; a hi va tásérzet és köte
lesség, az erö és lelkesedés megtestes ült a lEl kja; minden vo
natkozás~an maga az egyszerüség és le rm észetesség, old gya. 

log Jár, es hajadon fövel nyáron és"télen hosszu útAk" t tesz 
meg s mlOdenü ve idejében érk ezik . 
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Ahol megjelenik, férfias a lakja és maga tartása, beszéde 
és modora, tudása és klasszikusokban való jártassaga figyel
met ébreszt és tiszte letet pa rancsol. A társaság kedveli s a 
falu népe és a tá rsadalom szél~sebb köre megbecsüli, Ha 
megszóla l, derültté válik a komor arc, kedél ye nem marad 
hatástalan a közönyösre. Nemcsak olvas, tudja és idézi a 
hajdan i latin és giirög irók bölcs mondásai t. Ömaga tisztes 
egyszerüségében és lermészelességében az unitárius egyház és • 
a vidék klasszikus a lakja . 

Lelke nyili, őszi nte és világos, mint az unitárius hiteszme . , 
egyén isége megnyerő, mint hitvilágunk szepsége; szive tiszta 
min t hitelveink ; munkája és törekvése nemes és önzellen, mint 
az unitárizmus célja; szerény viszonyai között felmérhelellen 
gazdagsága; szere tete és emberbecsülése, egészséges humora 
és nagy hite; megfi zethetellen kincse: egyháza és vallása, 
melye kért él és áldozza erejét, a belőlük kiáradó haladás és 
felvilágosodás szelleme, - s az emberiség szent szerelme. 

Az ilyen em bernek a nemesebb része lehet-e a koporsó
ba n ? Bár be fejeződött földi pályafutása, zárhat·e a sir magá
ban porrészeknél egyebet ? Nem veszitek-e észre, hogy meg
újul most is pilana tról-pillana tra lelketeknek a mélyén, miként 
az én ajkamon a szóza t : "Miért keresitek az élőt a holtak 
közö tt ? Nincsen ott, megdicsőül!" . Nemes példája, meggyőződé
ses hite ittmarad, hogy legyen ébresztője az unitárius gondo
la tn ak, a népnevelés fonlosságának , az iskola jelentőségének, 
az egyházhoz való ra gaszkodás tiszta örömének. Megdicsőült 
alakjával él a szivekben, gyermekei és unokái, rokonai szere
tetében, tanitványai és ismerősei emlékezetében ' s egyházunk 
törté ne tébe~. 82 esztendőre terjedő élete folyamán kitöröl he
tell en betükkel irta bele nevé t az élet könyvébe. 

S most elment, testi szemeinkkel nem látjuk többé. El
ment, hogy megkészitse az útat a szerető hitvestársnak, ki az 
utolsó útra sem kisér heti el a gyöngeség miatt. Elment, hogy 
mutassa az irányt azoknak, akik szeretetben, tisztességben, 
hitben és reménységben élnek; elment, hogy fe/edhetellen 
alakjával érthető módon hirdesse: nekem is volt örömem és 
veszteségem, nehéz hüzdelmem és fájó csalódásom, de biz
zatok, mert "aki mindvégig megáll, megtartatik". 

Mintha valami kellemes hang ütné meg a fülemet: "Ilye
neké a mennyeknek országa"; mintha szózatot hallanék : 
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.. jól vagyon jó és hű szolgám". A legdrágább vigaszla iá s, a mi 
hangozhalik az iIImaradi szivek számára. Mi megvigaszla lla lva 
mondjuk: Islen veled le nagy laníló mesler. sze re lve I1szlell 
(elebarálunk. Áldás emlékedre. Szép éle led ulán le.gye n csen
des a pihenésed és örökkévaló a megdicsőülésed. A me n. 

• Kovacs Lajos, 
esperes 

A Nagyasszony alakja. 
(Özv. Wéber Sán dorné s írjáná!. Kovásznán.) 

Az élelben úgy néztem reá mind ig, mint igazi Nagya sz
szonyra. Mosl is úgy áll előttem s (og megma rad ni le lkemben 
a képe örökre . Az utolsó lalálkozásnál is esz", ;'nyi a la kjáva l 
jelenik meg előttem a nő , reá gondolva, a ki leánya és veje 
barálságos és vendégszerelő házában a családi é lei központ ja 
és uralkodó sze lleme. Megjelenése és szava szoka tl a n liszte
lelei parancsol. Kedélye és szellemessége fogva la rI. Művell 
sége és kulturája' sokaknak fölébe emeli . 

Határozott magalartása és mosolygó a rca, szere tő szivé -
nek a megérezlelése és miveit lelkén ek a csillogta lása , anya i. 
nagyanyai és d édanya i fölényes gondoskodása . megjel e nésé nek 
előkelősége és fö llépésének megvesztegelő :ereie , :a l ényébő l 
kisugár7ó erély és akaral, az öröm élveze te':. a fájd ll lom és 
csapás hittel hordOzása, unitárius hiléhez va ló, mega lku vás l 
nem ismerő, törhelellen ragaszkodása, le lki kincsei s minde n, 
ami az embert naggyá teh eli, egész ala kjál magasra hel yezlék 
előllem. 

Mint egyszerü és ludailan gyerme k la nullam lisz leln i le lk e 
finomságál és felsö bbrendü lé nyét, midő n özvegyi gyá szba n az 
özvegy édesanyá l a gyermeki szerelel önfelá ldozásá va l ápoln i 
láttam . Azlán láttam örvendeni leánya boldogságá n s ludom. 
hogy az önmagát megtagadni ne ni tudó anya i szeretetn ek má
sik gyermekében, korá n elhunyl fiába n. voll gyö lrő bá na la is . 

Láttam unokáiba n újraélni , fe l edni~ Illú ll a l, bú l. keserve t 
s a szerelel es figye lmes gondoskodás kincseil szin le gondla-
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lanLII pazaro lni azokra. kikben a lelke. földi életének az öröme 
és szivéne l< B vidá lIlsága újjászületett. . 

Lálla m. hogy mil ye n hű és odaadó k isérője. nevelője és 
ápolója az unokálmak . kike t az iskola a családi körből elszó
li t s most ebben. majd a bban a városban tünik fel és él éve
kig unokáiva l. unokáiér!. 

Aztán lá lla m. hogy ami kor a ha lá l orvul lopózolI be a 
boldog csa ládi hajl ékba s pi llana tn yi gyorsasággal elragad ta 
leányának a férj é t. unokáinak az édesapját. a családnak a 
Jej ét és fárad ha tatlan kenyérkeresőjét. a közbecsülésben á ll ó 
tekin télyes orvost. a nagy veszteségben és némá n tűrö fájda
lomban milyen nagy és erős tudolI lenni s vigasztalója azok
na k, kiknel, lelkében ne m ok nélkül zokogott fel a bánat: ..le
ese ll a mi fejünknek koronája ". 

Miért 7 Mert . vo lt hite. ez erő t ado II és éltelle. Megharcolta 
az éle i nagy harcát és hitét csorbitatlanul megta rtolla . A sors 
okozha tolI bána tot és csalódást neki. hozhatott pillanatnyi csüg
gedést és szivében rej tve hordozolI fájda lmat számára , de 
őseinek erős uni lá rius hite, a nllak igazsága és szépsége a földi 
go ndok közü l mindig magasra emelte a lelkét és bízni tanitotta . 
Mindenkinek a "Nagymamá"· ja és "Esztinéni "-je a sors minden 
változása l,özöll nagy valt s mig lesznek, akik ismerték. azok
na k emlékében igazi "Nagyasszony" marad. 

Nem feledte soha egy pillanatig se, hogy a hhoz a család
hoz tar tozoll, melynek kimagasló alakja és az unitárius egy
ház költő -püspöke a "Vadrózsák"-ba n a székely nép elmevi
rága it a fajszeret et nyugta lan vágyával szedte és gyűjtögette, 
hogy nemzetének őse reje és költői lelkülete abban a gyűjte
ményben is világolj on a netá n szomoru j övendőben . 

Szerelleidnek a nevében s mindan nyiunk tiszteletének az 
érzetében mondok búcsút ne ked. szeretell és jó Esztiné ni. 

Pihenj csendesen ill, hova a szeretet sokszor fog elzarán
dol<olni. virágot hozva emlékezni ; lelked találjon boldog lakó, 
zás! a mennyei Atyánál. kiben bízni soha meg nem szűnté l. 
Ámen. 

Kovács Lajos, 
esperes. 



Szerető mostoha anya -es hitbuzgó nő felett. 

Amint megállok e koporsó előtt és búcsúzni akarok x . y. 
keresztény társunktól. kifejezőbben alig szólhatnék. mintha azt 
mondom. hogy : haza jött - meghalni. A város zajosabb világá
ból a falu csendjébe vágyot!; hogya nagy szenvedéseket köny· 
nyebben hordozza. 

Amikor ez a számára inkább csak küzdelmeke t termő 
élet a megkönnyebbülés némi nyugalmát igérle ; amikor mos· 
toha gyermekeit gondos szerelettel felnevelte s az élet kenyér
kereső útján a tudás és komoly életfelfogás fegyvereivel elin· 
ditotta s igy gondj~i apadóban voltak; amikor már önmagáért 
is élhetett volna s azért. hogy gyermekei boldogulásában vál
lait kötelessége teljesitésének méltó jutalmát élvezhesse: haza 
jött - meghalni. Vonzotta a szülőföld szerelme. Szere tte volna. 
hogy ahol a boldog gyermekkor gondtalan örömei kitörölhe
tetlen vonások kal iródtak a lelkébe. ott lássa és érezze küz
delmes életének elmúló gondjait. Ahol az ifjúkor ábrándo~ 
képzelődése lepkeszárnyakon szállt virágról-virágra s nyugodt 
családi körben boldogság· vágy tól ösztönözve derült eget. szí
nes jövőt rajzolt maga elé. - szerette volna . hogy egy nehéz 
próbákka!, veszteségekkel. lelki és anyagi rázkodásokkal teljes 
élet fájÓ emlékeit itt feledje. az élet sok tövisszúrását itt gyó
gyitgassa. a szétfoszlott reményekre itt keressen balzsamot. gon
dokkal terhelt borus lelke itt derüljön fel újra rokoni a rcok 
között. megőrzött hite és szeretete erejével szemlélve az ismeri 
mezők virágzását-hervadását; azt akarla. hogy ahonnan az élet 
kiindult. odatérjen vissza; ' ahol bölcsője ringott. o tt ta ka rja a 
sirhalom. De nem úgy gondolta. amint bekövetkeze tt. Nem 
beteg testtel és kínok között. nem lemondó lélekkel s a sö tét 
sirnak olyan korai megnyilásával. hanem az életnek még me~
újulható reményeivel . örömei vel. Vágyott haza. hogy éljen. És 
haza jött - meghalni. 

Megrázóan hirdeti ez a koporsó. hogy sokszor milyen ke
gyetlenül húzza át a sors keze az emberi számitás t. Kiméletlen 
kezekkel törd eli Ic bíztató remények vi rágai \, Nézzétek. ezc!< 
a sirok itt körülöttünk mind virágok hullását. reményei. sLé t-
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foszlásá l, az élet he rvadásá l és e lmulásál hirdetik. Iti gyerm ek 
szakad i le a szü löi ke belröl, kiben a jövő minden vágya es 
boldogsága összponlosu lt, otl az édesapa vagy édesanya vált 
meg idö e l ő ll féllve örzöll gyermekei lő l , s most már angyali 
szemekkel őrködik azok fele li, kike l iti a földön olyan forrón 
szere lell. Akármerre leki ntünk : veszteség. fájda lom, bána t és 
kese rüseg. Oh a si r sok mindent elnyel, de ezeke t legalább 
egyidöre öröksegül hagyja. S egyebe t nem hagy na 7 Nekem úgy 
IcIszik, hogv aki nekünk nagy és ne mes voll, azt a sir e l nem 
nyel he li. Ol sem nyel heti e l a sir, ha porrészeit magába is fo
gadj a, meri lényébe n ·olyan é rték volt, a mi ha lá lába n is ne
messé és naggyá leszi, pora iban is é lte li . 

Il ye nn ek lá lom benne azl, ho'5Y bár mostoha volt, megis 
az édesa nya sze re le lel sugá rozta magá ból. Tudom, nem érdem 
édesanyá na k lenn i, inká bb öröm és áldás. ha va la ki az lehel. 
Hanem kötelesség a gye rm eket úgy szere lni, a hogy az édes
anya sze re li . Ki kell emelne m, hogy ö igy cselekedett. Árvák 
a nyja vo lt. a ki az övéi jó lé tél a magáé fölé he lyezte ; az a nyá t
lan s később apáila nná is vál l á rvákat az édesanya szerete té
ve l szerette, gondozla , nevelte . Csak aki már lá tta és tapasz
la lta , hogy mi az édesanya szerettei körében s mit je lent , 
hiá nya a család és gyerm ekek é le lében, csak az tudja igazá n -fe lfogni, hogy milyen nagy és nemes lélek az a mostoha , a ki 
az édesa nya sze re le lével sze ret, tűr, szenved, áldoz és fe lejl. 
Oh mié rt va nna k nagy távolságok . mért va n messzeség, miért 
nem lehetnek ilt a földi búcsúzásnál fiai , három rem ényieljes 
ifjú , kik et ő olyan gondosan és annyi áldozattal nevelt, hogy 
forró könnyekkel köszönj ék meg, hogy az ég az elköltözöttet 
nekik ad la! Legyen áldott a gondvise lő Islen, ki az árvák és 
elhagyotta k ügyét felfogja és vezeli. 

Aki ebben a koporsóban nyugszik. nagy és nemes volt, 
meri önzlelen ül s7.ere te ll . 

S nagy és nemes volt, meri fin omle lkü és hivő lélek volt, 
a családon kivül is megerlő és áldozni tudó. Lelkének finom
ságál a szülői házból hozla , mely a maga egyszerüsége mel
leli valtásos érzést, egy ház szerelele l s minden jó és nemes 
ügy irá ni lelkesedest oltott szivébe. Va llá sossága mély es 
őszin le volt. Nem a z alka lom tette vallásossá , ha nem ő hasz
ná lt fel minden a lkalma I a rra, hogy melyen va ltásos lelküleié
rő l bizonyságot tegyen . Unitárius voll meggyőződés szerint. 



126 

Nemcsa k azéri. me ri un ilá riusna k szülelett s ludla . hogy elö
deinek hosszu sora rendilhele tlenül á llo tt hilünk me ll ell. ha nem 
különösen azé rl . me ri gondolkozó ereje. vizsgá lódó lelke . hilé
nek a liszlasága azzá le tte . Ö magá lól is mel( ludla ilélni. hogy 
hitbeli leg mi az igaz. Mélységes meggyözödésen a lapuló va l
lásos le lküle le az é lelküzd elemben reménykedővé és lIiIa rióvá. 
a próbá k lüzében erőssé és bizakodóvá. a szegénységben gaz
daggá lelle. Az egyházi élelnek ne m vo ll olyan mozzana la. 
hogy ö abban megértö lé lekk el res zi ne ve li vo lna . Sze relte a 
lemplomol és buzgón láloga tta azl. Aho l csak lehe lle. szó ll és 
le lkesilell. leli és á ldozolt . Anyagi e rejéhez képesi szivesen hozla 
meg az á ldoza lo t. meri tu dla. hogy az á ldoza th oza la l az é lei 
legfelségesebb lényked ései közé la rtozik . De á ld ozolt munká
ba n és lelkes pé ldaadásba n. á ldozolt hite. vall ása és egyháza 
iráni va ló szenl ragaszkodásban és nagy sze re le tben . 

Jöjj . gyászoló gyülekezel. s á ll j meg mé ltó tiszle le ttel e 
koporsó la kójá na k emléke e l őlt. S ha van közölted olya n. a ki 
nem ludja megérteni. hogya mai viszo nyok közölt az egy há
zérl á ldozni nem egyéb. mini á ld ozni a fajért. a múlt megbe
csüléséé rt s a j övő ol ta lmá ért . megla rlásáért . - jöjjö n és e ne
meslelkü nö né ma koporsója me ll eit la nu lja meg. hogy ma 

• 

sürgösebb szolgá la I nem lehet. mi nt felkarolni /'IZ egyház ügyét. 
ha ke ll erő nk fe le li is I Jöj j le. népü nk lársad a lma s ha va n 
közőtted olyan. ak i a maga kicsinyessége. ' ö nző érde ke és szük
lá lkörüsége mia tt csa ládi körben. egyesek lá moga tásá ba n és a 
közü gy szolgála lába n nem tud a nehéz i dő k a lta l pa ra ncso lt 
magasla tra emelkedni. - ez önfe la ldozó nő koporsója ná l 
tanulja meg. hogy minden é rd eke ipk legsze ntebb véde lme: 
ügyünk önze tlen. lelkes szo lgá lta. amid ő n bá r Wrünk és szen
vedünk. de nem csügged ve. bizva küzdü n k. Jöjje tek há l e 
bérces haza la kói s ha v/'l n közöltelek olya n. a ki nek le lke meg
lörve á ll a romok fele li . aki hitében megrendülve nézi félt ve 
őrzö lt reményei szélfoszlásál. - hadd la nulj a meg enné l a 
koporsóná l. melynek lakója kétszer is hordozta az özvegyi fá 
gyolt. hogy veszteségben és gyászba n. búban és kese rvben is 
lehet élei. ha nemcsak magunkna k élünk ; ha meg ludjuk é r
leni. hogy mil kivá n a jelen. mit kövelel a jövö az egyes em
berlő l. Ö megérlője volt a nna k. hogy mit je leni va llasosnak és 
kötelességludóna k. jó egyházlagn" k lenni 

. Ezért az őszinie részvél és tiszt el~ t érzelmeivel á llu nk 
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meg s irja fö lö tt. Ti szteletü nk szól a szü lői kötelesség teljesilése 
utá n meg ha lni haza tért mostoha a nyának és miveit lelkü nő
nek. a ki soka t kÜ l dö tt . türt és szenvedelt, de mindig szeretett; 
a hitbuzgó t'Byháztagna k és áldozni tud ó léleknek, a ki bár 
szegény ~s szü kölködő volt, de igy is pé ldát mutatoti. Részvé
tünk szó l a má r háromszorosan á rvává leU fiukn a k, akik talán 
meg nem is gondo lják az őke t ért csapást; a rokonokn ak, kik 
a szenvedés id ején gondozói vo lta lc 

Mi pedig .bará tai, isme rősei és rész t vevő gyülekezet, men
jünk el, szedjük össze a hervadó ősz nek még élö virágait s 
l<oszoru ba kötve, helyezzü k e l a s irha lomra, mert az ő önfel
á ldozó éle le és hit buzgó le lke lega lább virágot érde me!. 

Téged, megp ihe nt tá rsunk , iU hagyunk . Ami be nned mu
landó, elvegyül a sz ül ő föld poráva l, hova mindig haza vágy
tá!. Hisszük, hogy lel ked megdicsőülve békességet ta lá lt a 
mennyei Atyána !. Te a m{,n ká t e lvégezted . Isten veled, Isten 
velünk . Ámen. 

"Szenved-e 

Kovács Lajos, 
esperes. 

valaki köztetek? Imádkozzék l" 
(Temetési beszéd) 

Jakab ap. 5. t3. 

Gy. T.-im I réges rége n abban az időben, mikor Ja kab 
a pos lol irla most felo lvaso U sze nt leckénket, az emberiség nagy 
megpróbáltataso n ment ke re sztűl. Is ten hitében és emberiesebb 
érze lm eibe n egy lé pésse I e l őbbre a kart lép ni, de az nem ment 
olyan könnyen. Fajdalom és sze nvedés, könny és vér jelöli e 
nemeS törekvésnek út jál. Im e l Jézus mar kiszenvedett a ke
reszten 33 éves korába n. Az apostolo k SOrra vérta nuságra 
jutnak. Ta nitványok, köve tő k , gyülekeze ti tagok megfi gyelés és 
kegyetlen üldözés a latt állanak. Vadállatok elé dobás, máglyán 
megége tes és keresztre feszités mind ennap i eset azoknál, a kik 
az új hitet követik , ak ik .,édes bortól megrészegedve," a hogyan 
róluk mondották, rajongói lettek egy új és jobb világnak. 

ll ye n rette ntő időkben, ilyen nagy szenvedések közepeUe 
szól Jakab apostol az ő hiveihez ilyen biztatással : "Szenved-e 
vo lal.i köztetek 7 Imádkozzék". 
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K. halalli gyülekezell Nézzélek I ez ösi kuria nagy. nemes 
múltra lekini vissza. Lá tolI boldog időke t is. a mikor hangos 
volt a nagy udvar és a háznak kiterjedl környéke emberi és 
állati zaj, zsivajtól. de , fájda lom , az idők vad vihara végig fujt 
felelle. Az élök eltávóztak, ki egy jobb hazába, ki távoli. ide
gen vidékre. Kellen maradtak csupán a nagy e lődök nagy 
lakában. Két gyönge n ő A nagya nya és unokája. A mult és 
jövő, összehúzódt"k kicsiny helyre, összebújtak szerete Ile I. mini 
két kicsiny árva és egymást úgy melengellék szivök szerelmé
vel, le lkök egye tértésével és égő, olykor csak pis lákoló fényé
vel. Az ösök szelleme táplálta öke t. Oh milye n boldogok vol
tak úgy is. És most kérde m ? Hová le li inn en ez a boldogság? 
Sirással, gyásszal. temetéssel van te le ez az ős i lak. Az egye
düi, árván maradt nagyanya te me ti , sira tja kis, drága, szeretell 
unokáj á t, ki ott fekszik má r némán a ravata lon. 

A Pálffya k családfáj a községünkben id ők folya má n nő tt , 

növekedett és nagy, hata lmas, te rebélyes koronája lett. Erős 
ágai jobbra és ba lra, meszi re kinyúlta k. Egyik ágán 13 évvel 
eze lő tt új hajtás tá ma dt. Ez a most e lherva dt kis, á rta tla n ha r
ma tos lelkü un oka volt az új ha jtás, a ki szépen fej l őd ö tt . Szép 
testén okos és é rte lmes fő t hordozo tt, I,eblében nemesen do
bogó szive t. A gyerm eksereg, já tszópajtásai szere tték és a ke rt 
nagy Ura, ls ten is gyönyörködött benne. Ké t nappa l eze l őtt 
azonban a ha lál csontkeze le törte a soka t igérő, szép fi a ta l 
hajtást és a terebélyes törzsnek minden ága megre rpegett tő l e. 
Oh I hogyne , a mikor "plánta volt ő az Urá na k házá ban és a 
mi Istenünknek tornáciba n virága." 

Ige n I Te ,volta I az, drága ha lottunk I X. Y. szép, okos 
kis lá nyunk. Mivé letté l, hová le tté l ? lelkünk sira lmáva l kérdez
hetjük. Benned és Nagyanyádban a fényes, d icső mu lt és a re
ményteljes jövő öle lkezett Össze az ős i kurián. Te vo ltá l a j övő 
és nagya nyád a múlt és mégis Te a j övő, sze re tő , jó Nagy
a nyád nak egyik legszebb á lma és reménye törté l le . Itt hagy
tad á ldolI lelkü Nagya nyáda t az ő nagy bánatáva \. Mi ért ? Oh I 
miért telled ezt ? Miért hagy lad égésszen egyedül , á rvá n az 
ősök nagy lakóban. a hol együ ll é ltetek á t a nnyi jó és rosSZ 
napot? I Te nem lólod , nem érzed lá n a nagy keservet, amely 
ill visszama radi ? I Nem. De mi lá lj uk a nagy fájda lma t, a nagy 
veszlescgel. a léleknek, a szivnek kim ondh a ta tla n gyö lrelmél, 
de mi az aposlollal szó lunk hozzátok kesergő Nag yanya és 
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I nvollc vő bó na los édesa pa : " 7.e nved ·e va la ki közle tek ? Imád 
IlOz7. .. I, l" 

Mi nlh o 16 ln' llok ILls"zn i, drága gye rm ekem, mosl is ha lá 
los ágyad on, ami nt sze rcle led rő l igye ksze l biztosita ni azoka t, 
o kike t min dig sze re tle l : Sz ivesen ma radta m volna köztetek, 
me ri szere tle ", az é le te t. szere tte m vo lna é lni közte tek , de az 
éle t és ha ltd törvé nye e rösebb voll szive m vágyana l - mo ndod. 

Pe rbe sz,dllá l é le t-ha lál' tusadba n a z Is tennel is , d e csa k 
úgy, mi nt jó gyerme k az Atyjá va l : e nged e lm esen, szere te tte l. 

Sokszor lá tl unk küzködni bár mé" gyerm ek voltá l : az 
egészség és o be tegség, az é le t és a ha lá l ké rdéséve l és a z 
ezeken túl flt a lé lha tó é le ttel és le he lösége kke l. Le lked há bor
golt. Kc r s le a megnyugta tó mego ldást a sok, fl hosszas szen· 
ve elés közö tt és utá n. Ke rested szűnte l en az egye nsulyi he ly
ze le l, melye l a hoszas be legség úgy fe ibo ritolI, hogy legalá bb 
Ic ll,cd be n békesség és nyuga lom la kózzé k. Il yenkor mindig az 
im ád kozá sba n va ló Is le nh ez fordulás vo ll egye tle n , legerösebb 
s legmegnyuglt1 tóbb mened éked . Minlha Jaka b a postol iti le li 

voln a me lle tted és mondo tta vo lna: "Szenved·e va la ki köztetek 7 
lm ádkozzél, l" 

I e n I a Ti na pja itok hasonló k volta k a Ja ka b aposlol 
iclejéve l. a nn yi kül ö nb ségge l, hogy tileke t a be tegség gyötört, 
hábo rga to lI és üld özöll . 

Igen, a z volt. De a T e részedre má r megszű nt a nyomo· 
ru ágna k id eje ked ves ha la llunk, szere te ll leá nyká nk. Tested 
láj d a lom né lk ü l cse ndesen pihen má r. Le lked egy jo bb világba 
költözötI . A fá jda lma i. él bá na la l ill hagyla d má so kra: az é lókre , 
a há lra marselo lla i<ra . És e pilla na Iba n , a min l ill á llunk ra vaIa
lod me lle it. ügy é rze m, hogy messzi fö ldön, orsz,;gha lá ron lúl 
egy fá jda lmas só haj szá ll föl a magasba az Egek Urához. 
Majd é lké l országha lárol<o n, á lröpü l hegyeken és völgyeke n. 
Ke resi a Te le lked e l, a Te kihült tested e t és illla lá ll<ozi k még 
egysze r Ve led egy lorró. s iró , b elcsüzó ö le lésben. Ez a lájda l
mas sóhaj A Te Éd e"a lyád kebl ébó l szá lIo lI le l megboldogult, 
ifju testvé rü nk A Te éd esatyád é ló. d obogó sz ivéne k utolsó 
meleg lehelete volt él föld ön a Te kihült a rcod ra . holllá mere
vede ll testedre. 

Egy fel évve l ezelól t lekü zd he te tlen a pai vágy támadl 
szivében : lá tni, öle lni és ha le he t meggyógyíta ni Téged újbó l. 
Ez 8 vagy magához hi vott. magához vilt. Kicsin y. T éged s·ze· 

• 
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reletlel váró leslvéred karj a i közé helyeze l!. Boldogok vollak s 
hogy boldogságuk még nagyobb legye n : ki aka rla k gyógyita ni 
régi belegségedből. De a leggondosabb orvosi keze lés és a 
mindeni áldozó földi gazd agság sem segi lhelell raj ia d . S mikor 
a legnagyobb erőfes ités n ek és áldoza tnak sem jelentkezelI a 
kívánl eredménye: él gyógy ulás, ismét hazA. szül ő fö ld edre vágy
lál. Hálha Nagyan yád édesa nyád helyét be lö ll ő, ra gaszkodó, 
annyi áldozaira kész, meleg szive, az itthoni környeze t és ját
szó pajl,isa id csodás ha lást gya korolna k gye nge szivedre. 

Gy. T.-eim I K. ha Il ga lóím I Maga m e l ő tt lá lom a zl a . , 
forrón szerelő édesapá l, ki mos t ne m le he l itt gyermeke 110-
porsójánál, a ki, imá dva" sze re te tt ifjú feleségének e lveszlése 
ulán, elveszilelle most, kedves, szenvedő ki s leányká já t is. 
Magam elő tt lálom most és lá tla m azo kba n az e lmult helekbe n, 
amikor napról-na pra aggódva vá rla a hireket e bé rces-völgyes 
hazából kis leánya felől. Mia la tI le lkil eg igy á~ lte az édesapa 
is kis leánya szenvedésé t, a sirh oz va ló I, öze ledésének nehéz 
óráit, aza la tI nála is megje le nt Ja ka b apos tol igaz e mberi ta 
nácsával: .. Szenved-e vala ki közle lek 7 Imá dk ozzék I ... " És ő 
imádkozotl. 

A hitből fakadó imá dságna k gy. I.-im! mind ig jó té kony 
halása van a lélekre, mert megn yugta t, gyógyit és re mé nységet 
a d . Az imádságból merített erŐ 'tdrto tt fe nn a nn yi lelkel a mult
ban. Ez lartott fenn Téged is k. nagya nya I a nny i gond és á l
mall an éjsza ka közöt!. Ez erősíte tte meg le lkede l és lelkeden 
keresziül leslede l, . hogy hőn sze rete tt ki s u no kád á polásába n, 
fölötle való virra szlásba n, éretle va ló á ldoza tos cse le kedetek
be n össze ne roskadj, el ne lanl, a dj . 

Ebbő l merils erő i ezulá n is a kü zdele mben, a ha rc 10-
. vábbi megharcolá sá ba n sze re lve lá volba n é lő nagy fia cl a t és 

még élő, egyetle n kis unoká d,, !. Az a pos tol sza va it, mini e l
távozott ki s unokádtól nye ri la lizma nt, zárd há l szived be : 
.. Szenvecl-e va la ki köztetek ? Imá dkozzé k l" - Azlá n . . . 

Jöjje tek, búcsuzzu nk l 
Benczédi Ferenc. 



, 

Halotti beszéd. 
(Ki s Jakab felelt.) 

Ézs. 55- 4. ,. B izonyságul, vezerül és 1 6 nítómes~ 
terű l adtam öl B nemzelségeknek ," 

Ezek az ígék Dávid királyról szólanak. 6 ta núbizonysága 
vo lt li rael éle tében az is teni gondvise lésnek, vezere volt a sö
tétségben téve l ygő népének és ta nító mestere az egymás utá n 
következő nemzedékeknek . . . 

. Dicsősége se n bevégzett é le te örök té\ núbizonyságtélel a r
ról a mi szép és jó, fö le me l ő és boldogi tó. Zso ltára iba n utól-, . 
érhete tlen szé pséggel zengett Is ten ha ta lm áról és jóságáró l. 
Vezér, útmu tató volt a pásztorkun yhótól a kirá lyi tró n ig, veze tő 
a sokszor gö röngyös úta kon és ta nitó meste re nem z edékeknek 
a műve ltség és nemes e mberba rá ti é rzések ápo lásá ba n. E hár
mas erény font örö k glóriá t neve és e mléke fölé. 

Egy bevégze tt éle t végha tá rá n á llunk itt is ... Mert e ko
porsó egy befejezett élet záróköve, a mit ri tka koporsóról mondha 
tunk el. , 

A régi iskola mestereknek ta lá n utolsó, de igazi pé ldá ny-
• 

képe: Kis Jaka b pihen e koporsóban. Azokna k az iskola mes-
tereknek vo lt klasszikus példá nyképe, akikrő l éneke lte a költő, 

hogy .. volt biz ott a sok rossz közötl. volt biz ott egy jó ' is". 
Egy ilyen igazi iskola mester bevégze tt é le te fe le tl á llunk most, 
mert nem minden koporsó muta t befejeze tt é le te t. , 

Hisz vége va n a gye rmek é le tének is , a ki csak megkós
tolta az édesanya i tejet és aztá n bölcső he lye tt a koporsóba 
teszik. V ége van az ifjú é letének is, a ki a hozzá fű zö tt remé
nyekböl és a lelkében táp lá lt á lmok ból még sem mit se tudvá n 
beváltani : össze rogyott és elhervado tt ; de mondhafjuk-e, hogy 
ez befejeze tt é let ? nem I csak azt, hogy félbesza kított élet. " 

Ső t hány élet é ri el a rendelt 70-80. esztendö t, a me l yrő l 
szintén nem mondha tjuk e l, hogy befejezett, csa k azt, hogy 
vége va n, de befejezve nincs, mert nem te lj esíte tte fö l a d ~ t á t. 



Sirkövére fölirhatjuk, hogy született és meghalt, de semmit se 
jegyezhelünk e két vég'határ közé. 

Az emberi életnek nem hosszabb. vagy rövidebb tartama , 
hanem az adja meg értékét és befejezettségét, ha teljesitelle 
hívatását, áldólag és jóltevőleg ha tott környezetére. 

Ilyen értelemben mondom, hogy itt egy befejezett élettel 
állunk szemben, mert Kiss Jakab öreg - de mindig víg ke
délyű és érdekes beszédű - iskolamesterünk szépen és ne
mesen futotta meg sokszor tövises pályáját és áldásosan vé-
gezte el magasztos hivatását. Meri mi is volt az ő hivatása itt 
közöttünk? És általában mi a hivatása egy iskolamesternek ? 
Az, hogy legyen tanító az iskolába n, legyen vezér a társadalmi 
életben és legyen élő tanubizonysága azoknak az eszméknek , 
melyeket az iskolában és templomban hírdet. A ki e hármas 
feladat betöltésében tölt el egy hosszú é le tet és fe lada tát meg
oldja, annak koporsójánál elmondh_ljuk, hogy egy befe jeze tt 
élet pihen abban. . 

Minden terhe és sok háládatlanságga l járó keserüsége 
mellett is lehet-e szebb hivatás e földön , mint a tan ítóé 7 Reá 
van bízva az az ifjú szív és ifjú lélek , az a harma t tisztaságú 
kebel, hogy' abban a becsületes és igaz élet forrás á t nyíssa 
meg és abból az öntudatlan, bámuló kis gyermek bő l öntudatos, 
önérzetes embert faragjon, neve ljen, akinek homlokán o tt ra 
gyog az lsten képe: a tudás és szeretet. 

Brassai bócsi mondotta: .. ha én iskolamesler lehelnék, 
mindennap hólól adnék az Islennek, hogy megengedie nekem 
érzelmek és indulalok alakilójónak lennem." 

Az iskolába került gyermek olya n, mint a művész kezé
ben az anyag, melyből az ő lelkével készít megszólalásig hű 
a lako!' 

Ezért van az, hogy egy tanító sokkal inkább lehet egy 
község lakós'ságának emelkedés ére, vagy sülyedésére, mint az 
összes tényezők, mert a keze alól kikerült nem zedék az ő jó 
vagy rossz tulajdonságait vise li egy egész é le ten keresztül 
és e szerint munkálja annak a községnek virágzásá t, vagy 
sűlyedését. 

Ámde a tan itó munkája nem merül ki csak az iskolában , 
hanem vezér kelt, hogy tegyen a társaca imi é le tben is . Müve ll
ségénél, magasabb erkölcsi felfogásáná l fogva irá nyitó, útmu
lató kelt legyen mindazokban az in téz mények ben, melye k a 

• 
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1H1. 1) {ln vflH'i. s1,ellcnd l' ~ c d(b llo~l Clll(,I!H,d t- Ht' I' I.' szú h~ {\ II" u l<. To
l1t1hI I: OIl V~(í~.w 1 Itell let{ 1.' 11 t i becsO leIes l\ ~ $z.ol!,wln'tJ~ rnun ltá
JU IIJ , j O:lnll l\ i e d(ö lc~ös L' ldben q.(VfH {II1 I , III "' ri n n('O rl(ölcsi 
,Iklc "",,cdnl c IIIeli, lill. V~~ I' sdl "d , II miről p(· ldúl lAl HZ Ií 
SI.é.' II t'rt11 vc 7.úoil I. 

Az i:·dtolu IIw lk u /I il' 1l1p10 Jll , /I tud Úl td ll'l y lllC llctl 1-1 hH 
uz i H'tlí~ i IHllilö cI5 DI'c1btijt-l. llil'dcllli HZ 1 ~ l e n htll t;l lm j I. ~!Ond v i . 
",16 "zl'I'e ldél és jóstIgöl. l'I\mu la llli ,HI 11, h p,y ti mi gyorló I 
lünl( H l, dnlmtl :i 1:;1<.' 11 szel l l l<cG ·búl1 vtl n fo::; ~ ' l1 gni az Isi '1"1 

d lcs6sé~ I" 1 dicsérekl, bcn l'S zso llá l'ul,b" n és e ll' ·Inr, h 'ln golni 
ti It- lIw!\ct lHli lll los (' rzcIIIlC IHC' ti vl'n~el1y l '1"l C' lc"lni HZ Ulll,l:YB Ii 
1' <lrold", l : Di s ség l,kn l1 ' I" b ,lj,css(' ~ a fö ldön (' s jó a l,ara l 
ul. l' l11bcrl'!tl! ez . .. 
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u It\l'sddu\'ni éklbc n, 0 1'1'01 ,Id ' vci , 'Icltedc kiv I I,, "ubizony
s "f:n l lenIIi : e~ " z illtl zi ioll Jlllmes lc l' híVH lástO . Aki i ~y él. igy 
csc kl'$ z. ik, oz ""zé rt: , I ,,,,(t ój t! , ne mesít jc c mb ricsivérein It. 
A\lti ily nClll cs mUII I" ,b tl l'l lö lli ,I é ldé l. az ' Im ond ha tJa tl V.g-
h" I,I II"'\ : Alyóllt , "lIIlll1/lÓI Ivc!gez lelll, dics ilel/elel, Iged, 
dic.'!őils IIWiJ la is <llliJ(!Ill I. nn ul, kap I'sójánál ~Im ond h t<fjuk , 

IHlg cl vép. ' zlekll. 
Il ogy <IzlAn Ini ti jultllul11? kszor l, 'se rű h lá da il a nság, 

c) Ill cgkövcz ·' lI t)l'óf lá l" tlZ o ll«'l'gololl ",post lok szo m rú sorsa . 
Rill,ún II h ,I/l ll tl l, . tlZ elislllcl'''sn 1<, il szen:1 ln k 's ~agaszko
dt\:'illt\1t 11'1 ' I ~~ ölelése , .. 

A né p gy'rnl'k in k lt'llílója, az I ,t n zenl házimak szol
gúja, " lürsod dmi é ldnd< f rudha lu tl a n munl,ás" vol l I te is , 
ell,ö ll öző ll örc' bertIIun i . Es cz t ti hiva lá ' I I,öz I 60 ven Ile-
I·.,szlül lun llud" ll"n buz OSt'gga l, igazi va ll ásossággu i, uz öreg
sé~gd jtl ró ulo lsó g c ng'cségig hű Séges ' n ' s becs üle lesen le lje
sílclled . Err I la nubizo nyságo l Icsl.nel, tlzol, " ne mzedékeit. 
II1clyelmd, vczé re, lunílómesh'rc és biz nyságlev j voltá l. A 
le q 'Ie.! ('gy sHkug ,l n bcvéllu ll ' le l. Mi nt az gő gyerlya -
miközbe II m,'sol n"k világi l ilá l, önmagada t mege mészlelled . 
Idkedncl, ll emcs Mo ndol" l" il , szellemedn 'k é ri 'ke; killcs il szét
oszlollad HI. eg m s ulá n köv ' II 'z ne mzedé lu, ·'k és csak ez 
a rOIrl I':Hld sárl1t z nHlredt, ITl - ly I III si magtl ba ö l ~1t e szo
Ill orú IloP I's . Úg szó lv .. szenved ' s néll,ü l, ulo lsó pilla na Iig 
öllludatt,)1 brrv" - lépté l á t a z ö rök -I I küszöbén. Emléked 
k~ en tild 0 11, pi henésed csendes I 
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Ti ped ig, ill és a lávolban levö, szomorodoll sziv ü gyer
meke i, lörö lj é lek Ic könn yeileke l és nyugodj I k meg az Iste n
nek sze nl a l< aralj á n , bevégzell munka u lán édes pihe né, 
A gyermeki szere le l és gondozás, mi~ eg Jelöl kölelesség voll , 
másf lö l lslen áldásá t érdemli és nyeri , 

S li jó emberek, egykori tanilványai ó hivei. aldk vissza
jöll ' l ke rcszl . nyi sz re tellel 1"lImozlá lok el és égnapja il ne
mes sz ive le kkel megkönnyílellé lek: nyerj lek ál d -si Isle ntól. 

Islen veled ! Is len clünl< I , me n, 
Ba lazs And l'AS_ 

• -Edesanya fe lelt _ 

_ ,Ne m ha yla k tileket ár á l",l : eljöv " k tihozz>ltQk_ Irg 
eg)" ke é~ idő és a világ nem ló t "ng m t"bbé: d ti m glá t
lok e ng m, tn ri é n lek, " János 14, 1 - I , 

Te tvé reim , mindig szomorú d log k p rs' mIIett -Ila ni : 
lá tni az ell ,- zple l jclk~pezö ha t szál deszká t, a m I • I<om r n 
zá rja magá ba azl. akit szere ttünk s o ld után hullan , k II köny
nyel<. D lalán I gszom rubb o h-a n kap rsó nwllctt megállani. 
Bm · Iyben dcsany k ' szül ut ls" ,,!j li r ; a melyet z I, Tva 
v sz nek körü l a magul"" l1lsradt á " -ti l,, cgn'hcze bb azért, 
mert , Iw ' reg mbcr fe kszil, a koporsóban, me~v ;gBsz l" lh il lj a 
könnyezö hozzil tart l z il 117: , hogy h SS7Ú (- lc tcl é lt A fö ldö n S 

b löllött a mag" hi\lotosl\! : ho gyerm ek ha l me~: sz lil il re
mél'l lS ge , drtll-!El szemfenye. mcgsimoRuth ol m verz :-: ~ivü" e l 
o bfi nBlos szül Im e l< " "t!los7.le lássn l : o l; e h-cllc, ech" t ",fls ;
k AI s I<i ludi" HZ Is len e>odáh IO>, kifürl,ész he tellcn l!ondvisc
te> I : mi l\'c n sOI',I<l1 nlCnlellc nw' flzl. Akii I1IR~liho? veli 'I - Dt' 
11"'I\v(' 1 vigosztuljfl lAk tile!\C'1. h rUIlI " ÖIHl\'(' i';{ írv I. nl~ih.l'I {11i~ 
$.(' rdül hWMSZO lokbftll r \..Hi~ 1 ti m{'~ éde:-:np tok uldn. t;dl'$nn~ li~ 
101<11\1 i, II Im i 1'/ 

E~y r~'~i l'l'l";$C jutnI! uZ '$7.et nbl.' : e llll 111 do III nel tek (';'.'.('1 
n SL.Q tnOtÚ nllwlollllnnl : Illllhn nH.' j..!tttl l UtHok bennt:' n \ i~n$ l.
IHt si '/ 

tilIIhol ml.~:-:$ ',1' , l'$Udli$ tllt'$t..'k ) 1$.(.II~nhu n , hilll/l'S~~1l dul
~ zoli ti SZt.'1) ki lül, ll l..' PIIIU l f ~(.\I\tIlt tlblukn 11\1..'11(' 11. lil ii, r arra 
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repüll egy gonosz varázs ló és elrabolta . Ahogy repült ve le, 
himző lüjevel megszú rla ujjá! a ki rályné s .egy ragyogó, piros 
vércsepp leh ull olI sebéből az ablak mellé, a hóba. Eltünt a 
Idrá lyné s e llűn ése után sirva keresle árván maradt kicsi leánya: 
Édesanyám, hol vagy? S egyszer c ;a k íme, megszólal t egy 
hang : mcgszóla lt a vércsepp: "III vagyok, ill vagyok." Álmá
ban ís fe lsí rt sol,szor a leányka; nappal is keres te, hivta, hivo
ga lla ellűn t édesa nyjá t : "Édesanyám , hol va gy?" S a muzsikáló 
vércsepp mindannyiszor feleli: "ltt vagyok, ill vagyok." És las
sanként elcsitult a fájd a lom. megvigasztalódott szivében a kis
leá ny, mert érezte, hogy nincsen egyedül. Ha nem is láthatj a 
édesanyját, ill van közelé ben; szeret etével, szive melegével, 
jóságos go ndjával őrködik fölölte. 

Árva testvé reim , akik ill zokogtok feketeruhásan, gyászba
borult szivve l e ko porsó me ll e ll .. t ő l e tek is e lrabol ta a legd rá
gá bba ka t : szüleiteke t, a gonosz varázsló. Édesapátokat : nem
zedékek fe lneve l őjé t áldoza tu l kérte a kőte l esség; édesanyátok 
sokat 'szen vedell szivét megbénitot!'a a keserüség , a bánaI. EI--
ment ő is oda, a hol édesapátok va n s a hol hitünk szerint nin-
csen szo morúság. nincse n fájd alom . De itt marad tatok ti, árva, 
tépett szivvel s szivetek keservé! kőn nyek alakjában hullat játok 
rá a koporsó ra, meri azt gondoljá tok, am it mindenki gondol re
mé nyeveszte llen il ye n alkalo mmal: "Nincse n onnan visszatérés." 
És tudom, hogy ez a fájda lom csak növekedn i fog, ' am ikor 
hazatérlek a' teme tőbő l a régi ollhonba s azt üresen talá ljátok, 
olyan üresen , amilye n még soha se vo lt az ollhonotok, mert 
hiányzik be lőle az. akii legj obba n szerettete k a világon . Tudom, 
nehéz, fájdal mas érzés lesz az, ami kor egyenként simogatjátok 
majd végig édesanyálok minden hol miját: a butorol",t, melye k
ben még szinte 011 érzik testének melege; minden ap ró tárgya t, 
amely az övé vo lt, amelyhez hozzá ért , amely róla beszél. És 
tudom. hogy fe lzokog a ti gyerme ki szive tek is, mint a mese
beli királykisasszonyé : "Édesa nyá nk, hol vagy 7" Mert minden 
szere tő édesanya , mielőtt eltávozik a földről , hagy valamit 
maga ut<1 n, mely az ő jelen l é térő l besze\. Minden a nyai szív, 
mielőtt mcgszüni k dobogni. ki hullatja a maga muzsikáló, piros 
vércseppjé l, amely itt marad, hogy ne maradjanak egyed ül árva 
gyermekei . Edesanyálok szivé bő l is kihullolI egy vércsepp, 
mie l ő t! elindult 8Z öröld,éva lóságba. Kihu llott piros , muzsikáló 
vercseppje az Ö 'Szereteténel" mely áldón, simogatón itt maradi 
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közöttetek, hogy sohase t>rezzetek a távollétet s zengö, meleg 
hangon felel kérdéiletekre : "Itt vagyok, itt vagyok! " Nektek be
szél, tihozzátok szól az írás szavából, mellyel beszédemet kezd
tem: "Nem hagylak titeket árvákul: eljövök tihozzátok. Még 
egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti meglát
tok engem, mert én élek." 

Akik ilt vannak most a temetésen és látják könnyezö 
szemeteket, azoknak a szemében is megje lent a könny: édes
anyátok könnye az. S hiszem, hogy nemcsak a könnyek fog
nak tinektek szólni, de jutni fog majd árva fejetekre meleg si
mogatás szerető kezekből, anyai ölelés jóságos ka rokból, s 
áldó szemsugár, amelyelkisér, vigyáz reátok élete tek útján, 
hogy el ne essetek. Tudjátok meg, hogy minden simogatásban, 
mely szeretőn, melegen Cirogatja végig a fejeteket, édesanyá tok 
keze fog simogatni. Minden .ölelésben , amely magához vop, 
édesanyátok ölelését fogjátok érezni. Minden szemsugárban, 
amely féltőn, vigyázva ragyog fel é tek, édesanyátok sze mepárja 
kisér. S ha esténként kis szobátokban össze hajt játok fejeteket, , 

reá gondolva szeretettel. áldón: bizony mondom, hogy ott lesz 
közöttetek és látni fogjálok őt, aki él és ha llan i a szavát köz-, 
vetlen közelről, szivetek mélyéről. 

• 

• 

"Az egyiket betakarja, 
Másikal felfogja karja . 
Elringat ja, elaltatja; 
Harmadikat ápolgatja . .. 

Mert a sir sok mindent elfed: 
Bút, örömet, fényt, ~zerelmet ; 
De ki gyermekét szerette: 
Gondját sir el nem temette." 

• 

Ez legyen a ti vigasztalásotok, most és minden idöben . Ámen. 

Deák Berta, 

• 

• 

• 
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, 
\/nn,(', nld "ldM ozcl re felelni 
l i~ v I'~(l ~?'ivün l r bn lz"fl mol hinleni l 
1\ I,i rcl[Of/holn I ktinnveinl,n 1\ rj ól 
',~ I1lqwfl)' hfl Cnc mind" l őju" k r, jdolm l ? 

I":~l' buzit.., I ,,~ niicll S7oC ' n ebb o kÖlt onk. 
Mr i /bon tl :l. v ,In be sUl ltel I Uzdl\nl" 
l': b znok , c~ il lc'i~n ICin l cl ",{nnilr ' it ,' . 
1\1 d 111 ly )' th zbn l1 VO " b 110108 Ö7.vcg C. 

scng J énel C" l, n l I O ion ból. 
'Hl' r n l ~ kes $\\ !l nS~Zon l i I o",nl,b ' I. 
Idben p , rOSIlIi o sz rgolom. h ü~ 'I,(. 

S le lei. szerin i v/l ln póratl" " rcl<!ség. 

NOll)' a nli f 'dnlmunl., "u ~y (I vcszlcsCgÜnk. 
Meri dcr " n~sz ll\' voll. Hkicrl I önn ' z(ink. • 
, 1' 01 vrs2;lell nn csolód $ CB ,IH\zl öZ' g. 
~ , o ~Z fnlu s (IZ ' sszcs n ' p ss ll· 

'\' ' n' rdek "Z nvcd l\s vo lt) oszl,lyrcsze. 
M It,. I hllcl I ~h) n n (\~ pr bÁn) It llo. 

1~ 1I U'~f.I I~ nog ! I l\zdclrncl "r\lo l!. 
, "C,ijel ' nnppal vi!'roszloll , /;I!1!!ód II . 

~\lnde n n <'~)' me hoz~ 1 II ~"". 
s lI l\, It Sli mCllmorsdjol\ (IZ d'Ógll ,, \Ic, 

• 

• 
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De a jó Islenn ek az voll szenl le lszése, 
Hogy hű Lidiájál felvigye az égbe. 

Igy jöll a végóra na~y szivfájdalmunkra. 
Amely mindn yájunka l boriloll mély gyászba. 
S ebben a mély gyászban keblün k megrendül ve . 
Koporsódnál állunk Tégedet könnyezve. 

Ajkunkat megnyiljuk végső búcsúzásra , 
Szent hillel bízla tó szép ismétlátásra, 
Amely azt susogja bána tos lelkünknek: 
Találkoznak azok, kik hiven szeretnek 

Te pedig szereIIéi , óh kedves Lidia ! 
Szeretted férjede t, mint senki más lánya . 
Szerelled tá rs ida t a Nőszövetségbe n , 

Akikkel 'munkál tá l becsü lette l, hi ven . • 

Sze re tted a szép da lt, ze né t, ifjúságot, 
Vidá mitni tudt ad a jó tá rsaságo!. 

• 

Szeretted a munká t és a ti szta rendet, 
Amely mindig leltünl, hova kezed te tted . 

De igen sze retted a jó ls ten házál, 
Buzgón énekelled a Dávid zso llá rá l, 
Dicsérete t és da lt s imá t mond ott szived, 
S keb ledben hordoztad egye tl en Is ten ed . 

Szeretted az Istent és lsten is téged, 
Ki magához vette sze nved ő le lkede!. 
Hogy igy légy te boldog lsten országába n, 
Jó és nemes lelkek szent tá rsasá.ában. 

Igy lésze n va lóság Úr Jézus beszédje : 
Boldog k, a ki knek igen tisz ta szive, 
Me rt azok viletnek fe l a ma gas égbe, 
Az örök boldogság d icső szen t he lyé re. 

Tesled is nyugszik má r kedves jó lestvérünk ! 
Akii az élelben sohasem feledunk. 

• 

• 



• 

• 

Képedet hordozzul, szivünkben· lelkünkben . 
Példád lelkesitsen minden tetteinkben. 

Vajha Isten adna sok hozzád hasonlót, 
Aki úgy pártol na minden szépet és jót. 
Akkor zengne ének az Isten házában 
S lenne boldogulás kicsiny' egy házunkban. 

Ebben a reménvben búcsúzunk Tető led , 
Aki már föl lelted égi üdvösséged I 
Legyen könnyü a hant a Te sirod felett, 
Az Úrnak kegyel me legye n velünk s veled. 

Ámen. Péter Sándor, 

• Bűnbánati imák 
Karác son y nagy hetére. 

Hétfön reggeL 

Irga lmas lsten, mennyei édes Atyánk! 

• 
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Gyermeki bizalommal, ragaszkodással jöttünk hozzád bün· 
bán a ti hetünk első reggelé n, e megsze ntelt órában. Oly csendes 
és nyugodalmat adó volt e lmult éjjelünk, mint a fáradt föld 
pihenése a fehér hó lepel ala tt, mely most vastag rétegben bo· 
ritja be úgy a termő földe t, mint a term éketlen pusztaságot. 

Az éjje l néma csendességében éreztük atyai kegyelmedet, 
pihenésünkben bölcsességedet s felébredésünkben szereteted· 
nek megújulását. Oh, mert atyai kegyelmed volt velünk csen· 
des nyugoda lmunkban s ez ébresztett ~ fe l megújult erővel -
még az előtt, miel ő tt a napnak királyi fénye elüzte volna az 
éjjelnek sötétségét. 

Oh, mily nagy bölcsessé~ről tesz tanubizonyságot a vilá
gosság és sötétség szabályos váltakozása. Mily bölcsen terem
téd nagy lsten, mennyei édes Atyánk, a nappalt és az éjjelt 
a munkának és pihenésnek idejé ül I És mennyire érezzük e 

.. 
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