




Emlékbeszéd s ima.

Mélyen tisztelt halotti gyülekezet !

Mindie,· némi meghatottsággal nézem azt a 
csendes, nyugalmas szakát az örökké forgó termé
szetnek, melyet ősznek nevezünk; azt a fokozatos 
liervadást a természet arczán, azt a lassú előkészü
letet a természet csendes halálához : a télhez. — 
Még ott van a mosoly a természet arczán, verő
fényes szelíd napsugár — van még talán virág is 
keblén — a még élő természet működései ; de az 
a napsugár nem oly forró mint egykor; az a 
virág már nem a kikelet illatos virága. Még ott 
rengenek az élőfán a falevelek; de a színezet már 
nem egyforma ; zöldelő levelek sorában fel-feltünik 
egy-egy sárguló falevél; — őszülő hajfürtje az 
élőfának; — jön egy hideg széliOliams le-leperdül 
egy-egy megsárgult falevél, ráhull a földre melyen 
élt, hogy a természet nagy vegytani műhelyében 
feloszolva, azonosuljon a földdel, legyen porrá, a 
mikép lön porból.

Mindennek meg van a maga missiója a földön; 
van küldetése még a falevélnek is.
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Egy lehullott levele az életfájának van Le
zárva eme fényes koporsóba! . . .

Ősz van ! Hulló falevelek korszaka ! Miért ne 
beszélnénk erről a lehullott falevélről?!. ... Hiszen 

lehullunk mindnyájan, mint a foknak levelei''· ! 
(Ésaiás 61. 6.)

Az élők joga, kiváltsága vizsgálgatni a letűnt 
életet. Az élet magaslatán állva mintegy látjuk 
azt a tért, melyen a lehullott falevél átröpült, lát
hatjuk azt az ösvényt, melyet megfutott a bírálat, 
a tisztelet, a szeretet, a fájdalom tárgya. A kopor
sónál végződik az ösvény. A koporsó véghatára 
mindennek. A mi út még innen hátra van: az már 
nem az élő útja többé. Az a halott útja. A halott 
megy a halottakhoz; a hamv tartja bevonulását 
a rokon hamvak közé.

Itt a koporsónál ha visszatekintünk a koporsó 
lakosa által egykor megfutott térre : nagy messze
ség tárul fel szemeink előtt; oly nagy messzeség, 
mit csak 70 év alatt lehet bejárni.

A hosszú élet hosszan kigyódzó ösvénye egyes 
kimagasló pontokat tüntet föl.

Itt a boldog családi élet egykor kies berke lát
szik, — most kopáram Berek közepéből, kiszáradt 
törzsek mellől hét vesszőszálat lát fölmagaslani 
képzeletem. Öt elszáradva, kiveszve. Ivettő telve 
bimbóval, virággal, fejlődő gyümölcscsel.
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Nem tudom . . . talán az egykori hét testvér 
jelképe? !

Odább egy sír, előtte három kisebb sírral . . . 
Talán az anya s az anya előtt elhalt gyermekek 
sírja?! . . .

Majd derékban ketté tört kettős emlékoszlop ; 
néma, hideg szobrok; talán jelképei azoknak a 
nagyreményű sarjuknak, kik mély némaságban 
alusszák azt a nagy álmot, a melyből itt a földön 
nincs fölébredés, a mit halálnak nevezünk; idő 
nap előtt elhamvadt fáklyák jelképei; egyik fáklya 
hamva messze földi, idegen urnába elhelyezve.

Az az egykor tapodott ösvény a messze 
távolban a földdel mintegy összeolvadni látszik ; 
talán jeléül annak, hogy aki egykor járta, tapodta 
amaz utat: szerette ezt a szeretnivaló földet, élete 
mintegy a földhöz volt kapcsolva, — S a  föld 
hálás ahhoz, a ki őt szereti, gondozza; megkét
szerezi önmagát, s az áldott kéznek visszanyújtja 
az áldást.

A koporsó fémlapján mintha egymást követő 
hullámok körvonalai tűnnének fel! . . .

Jöttek a megpróbáltatásoknak esztendei reá 
mint Jóbra; az enyészetet azon a szeretett földön 
fölváltotta a pusztulás, jelölték romok az elébbeni 
életet; Jeremiásként (47. 2.) Lőnek a vizek olyanok 
mint a kiáradott tenger; s lelkének tüze azért a 
földért megküzdött a vízzel ; a szorgalom, a tudás,



a fáradhatatlan erély a pusztulással, s a romokból 
új élet sarjadzott ki.

Mint egy tagja annak a nagy egésznek mit 
nemzetnek nevezünk : részt vett annak nagy örö
meiben, nagy bánataiban. Ott volt a viharban, a 
vihart követett nagy éjszakában fent virrasztott s 
várta, remélte, megérte az új hajnal hasadását. 
A nemzeti újjászületés viharos napjait bezáró mély 
csendesség után, az ujraébredés korszakában ott 
volt azok között, kik a fokozatos lassú fejlődésben 
látták boldogulását a nemzetnek, biztosítékát a 
nemzeti jólétnek. S midőn a fejlődés csendes — 
de biztos medrü — folyama megindult: vissza
vonult magányába, néma merengéssel nézve az 
időnek s az eseményeknek egymást követő bab
jait; majd a magányból szerettei boldogító köze
lébe.

Mint észrevétlenül rövidülnek az őszi napok 
s észrevétlenül lép küszöbünkre az őszt követő tél 
— halála a nagy természetnek —- oly észrevétle
nül közelített hozzá az enyészet angyala.

Azok körében, azok közvetlen közelében, kiket 
úgy szeretett, talán észre sem vette mint növeked
nek körülte az esteli árnyékok, mint rövidül a 
nappal, mint jár szükebb-szükebb körben életének 
napja, mig végre bárom évi lassú, alig észrevehető 
hanyatlás után leszállt szemeire a csendes álom : 
elvégeztetett minden. (János 19. 30.)
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A bevégzett élet után, — szerető gyermekei ! a 
csendes álomként reáborult kin nélküli báláiért 
adjak-e bálát Istennek? vagy szivetek mély fájdal
mát tolmácsoljam? avagy a vigasztalni törekvés 
erőtelen szavait vegyem ajkaimra?

Ob Atyámfiái! a csendes álmot, csendes balált 
Isten küldi; a fájdalom Istenhez utal, a vigasztalás 
Istennél található; jertek az Istenhez; imádkoz
zunk :

Örökkévalóság áldott Istene ! te adod életünk- 
ben az örömöt, a megpróbáltatást s te helyezed 
életünk határkövéhez a koporsót. Kezedben össz
pontosulnak az élet és halál kérdései. Te hozzád, 
ki egyedüli ura vagy az életnek és halálnak, te 
hozzád száll lelkünk eme koporsó mellől, melyben 
egy megaggott szolgád holt teste nyugoszik.

Adtál Uram neki bőséges részt örömből, 
fájdalomból, részesíted a családi élet boldogító 
gyönyöreiben s nehéz megpróbáltatásaiban, nap
jaihoz kötötted a küzdelmet, fáradalmat, a remény
séget, a kiábrándulást.

íme betéve van életének könyve ! íme leszállt 
a halál árnyékának völgyébe ! íme megy teste 
nagy jó békességgel az ő atyáihoz, lelke pedig áll 
előtted kérve a zsoltár íróval (Solt. 43. 1.) ítélj 
meg engemet én Istenem!

Oh Uram! A koporsó hirdeti a te hatalma
dat ; hirdeti azt, hogy te vagy a kezdet, a végzet
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(János 1. 8.) a ki ölsz, és megsebesítesz ; .a koporsó 
hirdeti, hogy akaratod vasvesszője alatt meg kell 
hajlanunk. De a benned bizó hit, még a koporsónál 
is hirdeti és tanítja, hogy te nem csak erő- s hata
lom, de vigasztalás- és kegyelem kút forrása is 
vagy.

Légy hát vigasztalója Uram azoknak, kik 
szivük mélységéből, elkeseredve sóhajtanak fel 
hozzád : Imé a mi atyánk elhagyott bennünket (Sir. 
5. 3.) ; légy vigasztalója azoknak, kiknek lelkére 
— eme koporsó miatt — sötét felhő borult, kiknek 
szivére a gyermeki bánat fojtó köde nehezült; 
hogy ezt a nehéz ködöt űzze el a végzésed előtt 
való engedelmes meghajlás üde szellője, hogy azt 
a sötét felhőt törje át az akaratodon való megnvu- 
govás fényes csillaga.

Add Uram! hogy akaratodon megnyugodni 
tudjunk még a koporsónál is.

Adj mindnyájunknak csendes halált, boldog 
kimúlást, dicsőséges feltámadást. Ámen.

Benedek László,
p á n d i ev. re f . le lkész .
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Egyházi beszéd előtt mondott 

imádság.
Szentlélek Isten! Vigasztalásnak Lelke! Adj 

enyhületet, megnyugvást, erőt, hitet, reménységet,
kegyelmet.

Ámen !

Egy élet véghatáránál állva keresünk téged 
örökkévaló Isten, jó Atyánk!

Hetven esztendővel ezelőtt egy bölcső ringott 
ini e házban itt és most koporsót, gyászos rava
talt álhtott elénk akaratod, szabadosán rendelkező 
Ur Isten!

Hetven esztendővel ezelőtt öröm mosolygott 
minden arczon itt; egy kisded életének feslő haj
nalán harmatésöppek, örömkönyek ragyogtak itt 
sokak szemében, akaratodból, szerető Atyánk édes 
Istenünk !

S most, hetven esztendő után, bölcs végzésed 
gyászba vonta a sziveket s keserves könnyhulla- 
tást adott a jó gyermekek, testvér, unokák, roko
nok, jó barátok szemébe. — És egy nép gyűlt 
össze e koporsó körül, hogy megköszönje Neked,
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jó Atyánk! azt,hogy eddig is élteted az érdemest, 
kinek szive sokaké volt; kinek mindenkihez volt 
jó szava, tanácsa; mindenki számára segedelme. 
Jó szive, segítő keze mindenkié volt . . . Mostmár 
tied! . . .

Te akartad Urain, hogy tied legven. Nem kér-
1 o  J  o * .

dezzük: miért? — Hiszen egyetlen kérdező szó 
csak perbeszállás Teveled.

Csak arra kérünk,mindenható Isten: hegeszd 
be a szivek sebét; a jó gyermekeknek, kik sírnak 
itt, öngyermekeikben adj ezer örömöt a jó apa 
láthatásán érzett öröm helyett, mely most már 
tőlük e föld szerint elvéteték.

Csak arra kérünk, hogy a jó testvérnek, kire 
egymás után nagyhamar két villámod sújtott le az 
égből, adj erőt, erős Isten! adj erőt hordozni az
életet egyedül.............Nem, ne egyedül! 'ke légy
vele, Te lész vele, mindnyájunkat erősítő, mind
nyájunkat fölemelő jó Isten!

Csak arra kérünk, hogy mindeneket, kik ke
sergettek e koporsó fölött, nyugtass meg Uram, 
hogy ezt mondhassák: „Jól van igy! Bölcsen ren
delsz te mindent, jó Atyánk! Hiszen Atyánk vagy 
s házadnak népét, mely e nagy világnak minden 
lakói, igazságoddal bölcsen rendeled !11

Csak arra kérünk, hogy e népnek itt, mely e 
község falai közt lakik, mely az érdemesnek emlé
kezetét hálás kebellel tudja őrzeni, adj továbbra
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is a távozó után példaadókat, vezéreket, támo
gatókat.

Csak arra kérünk most, midőn anyaszentegy- 
házad egy hív gyermekének elmúlását meg köny- 
nyezni jöttünk, — adj vigasztalást egedből; adj 
biztatást, hogy a kidőltek helyett újakat teremtesz; 
hogy a sírokon virágot nevelsz ; hogy a gyermek
ben feltámasztod a szülőt, utódokban a nagy elő
döket.

Uram, vigasztalj !
Uram, erősíts!
Uram, adj bölcs szívet nekünk.

Ámen.



GyászbeszécL a koporsó fölött 

az ő s i  ház udvarán.
Alapigék 2. Tim. IV, 7. 8. „Ama nemes harczot 

én meg liarczoltam, futásomat elvégeztem, a 
bitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem 
az igazság koronája.“

Gyászoló keresztyének! Testvéreim!
Az esztendőnek mintegy negyedrésze múlt el, 

hogy ravatal állt itt ez ősi házban. Gyászos feke
tében borongtak a falak; könnytől fátyolosán csil
logtak a szemek s a szivekben a veszteség fáj
dalma sajgott.

S im, mintha láthatatlan titkos kötelék kap
csolná össze a testvéri sziveket, az eltávozott test
vér után a másik most utána költözik.

Újra ravatal, gyászos koszorúk, bús érzelem,
fájó sóhaj, könnyhullatás..........

így kell lennie !
Ott künn is a széles mezőn most haldoklik az 

élet; a hervadás színébe öltözik a táj. Mint egy 
. . . .  „szétomló óriás koszorú,
Elaléltan hull, pereg a levél.“ . . .
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Fátyol borong- felettünk, sír az ég·. . . .
A halál és fájdalom e roppant képének pará

nyi mása itt e jelenet, midőn megkönnyezük az 
élet fájáról lehullott ezen levelet, halandó embe
rek, mi; emberszívek siratnak egy kihűlt szívet; 
jó gyermekek, testvér, unokák, rokonok siratják 
az eltávozott jó atyát, testvért, nagyszülőt, rokont.

Miért siratná hosszasan az ősz esője a herva- 
dásnak indult ligetet, erdőt, mezőt, miknek az álom 
kell, sőt jól esik?Minek siratná, hisz' könnye mint 
jég fagy meg, ha soká tart sírása, — a zord évszak 
hogy ha elkövetkezik?

Miért siratná az emberszív is sokáig a hetven 
évnek hervadását, hisz’ annyi év után az álom, 
nyugvás kell, sőt jól esik? Minek siratná a szív? 
Óh, hogyha nem szűnik keserve, elfásul, elhidegül 
s megfagynak könnyei.

Ha nyíló virág letörve, hervadottan, feküd
nék itt előttünk; avagy kemény törzs, melyre vá
ratlanul csapott leisten Ítélete: óh akkor érteném, 
ha vigasztalhatlanul omolnának könnyeink; de — 
úgy tetszik nekem! — e koporsófedél alól a szent- 
igéknek e sorai hangzanak felénk : „ Ama nemes 
harczot énmegharczoltam, futásomat elvégeztem.“

Ez igékhez fordultam e gyászos alkalommal, 
Szomorú halotti gyülekezet! Isten igéihez! Az 0  
igéihez, ki a tavasznak minden fakadó levelére 
fölirta mindenható nevét s ime az ősz hervadó
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levele, hulló levelek lágy rezzenése is Róla beszél 
nekünk. — Az 0  igéihez, kiről az élet hajnalán 
mosolygó kisded arcza, s a gondtól borús homlo
kok, az agastyán ezüstfürtös feje, s a koporsókban 
rejlő hamvak tanknak. . . .

Isten igéjéhez fordultam, mely vigasztalás; 
Isten igéjéhez fordultam, mely.erő; Isten igéjéhez 
fordultam, mely bölcseségre tanít; Isten igéjéhez 
fordultam, mely, mint folyondár a bús romokon, 
életet hirdet a koporsók fölött.

I.
Futását elvégezte az, ki e koporsóban pihen.
En mondjam-é ezt, én hirdessem-é ? Hiszen 

ezt beszéli minden itt közöttünk : az elhangzott 
bús halotti dal, a gyászba öltözött csoport, fájó 
szivek, fájó könnyek . . . mind-mind azt hirdetik, 
hogy az a kéz, mely egykor övéinek s másoknak 
javáért sokszor fáradott, dermedten nyugszik szem
födél alatt; hogy az a szem, mely övéinek bol
dogságát egykor örönnnosolygva nézte s mások 
sorsa miatt részvétkönnyekkel százszor volt tele, 
most már lezárva alszik; hogy az a szív, mely 
övéinek s másoknak javáért dobogott, most már 
pihen ; hogy az elme, mely egykor ítélt, dolgozott 
övéiért s a közért . . . .  mely — fájdalom! — a 
közel időben lassabban mozgatá már szárnyait, 
most végkép összevonta azokat és lett a lélekből
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kihűlt agy velő ; hogy kialudt az élet világa, mely 
sokaknak lobogott; az élet, a mely másoké volt, 
megszűnt, hogy a sírbolté legyen.

Pályáját, futását elvégező :· a jó atya megtért 
mennyei Atyjához ; atyáihoz megtért a fiú; ősei
hez az utód ; testvéréhez a testvér, porokhoz a 
por . . . .

. II.

A nemes harczot megharczolta ő, ki most 
már letevőn az élet harczának fegyvereit, pihen 
az örök békesség ölén.

Hát harcz az élet ? !
Álljunk elő mindannyian s bizonyítsuk meg* 

dönthetetlenül.
Grondici sötét, szenvedésektől sápadt arcz, 

korán megőszült fürtök mind ennek bizonysága ; 
mind azt hirdetik, hogy harcz az élet egyik határ
kőtől a másikig: bölcsőnk az egyik, másik a 
koporsó.

Vagy: mintha a bölcső tenger egyik partja 
volna s a másik part a sírbolt ajtaja és mintha 
sajkánkat e két part között vihar dobálná ég s 
pokol között irgalmatlanul : ilyen világunk, ilyen 
a mi létünk! . . . .  Álljon elő közülünk, ki e vihar 
csapását sohasem érző; kinek sajkája még nem 
törött !

Most már gondoljuk meg, keresztyén társaim!
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gondoljuk meg azt a száz és száz érdeket, melyek 
kötnek bennünket önmagunkhoz, mieinkhez ; gon
doljuk meg az emberi életnek útvesztő tévelyegét, 
sötét rengetegét, nehéz tusáját. . . s mondjuk meg 
aztán: könnyü-é ezt a harczot, az élet harczát 
nemesen megküzdeni ?

Száz koporsó, melyeknek lezárultát nehezen 
várták rég; ezer sirdomb, melyeken nem fakad a 
kegyeletnek egy szál virága'sem, sőt sokszor átok 
ül rajtuk ? mint rónaságon a nehéz köd, mindezek 
arról beszélnek, hogy az élet harczát nemesen 
harczolni meg : nagy, nehéz feladat. Erős lélek és 
j ó  s z ív  kell ahhoz!

Hogy nemesen harczölta meg az élet harczát, 
ki immár e föld szerint megvívta utolsó tusáját s 
im előttünk pihen, csak arra mutatok rá, hogy a 
szerető gyermekek hála könnyeivel szemükben 
állanak most koporsója körül. Gyermekek, kik a jó 
atyát szerették s most áldják emlékezetét; gyer
mekek, kik űrt éreznek szivükben, midőn az ősi 
ház üres lesz a jó atyától; gyermekek, kik érzik 
gyengeségüket e pillanatban, mert könnyeikkel 
— úgy hiszik! — sírnának bár véghetet lenül, 
nem tudják meghálálni a jó atyának azt a sok jót, 
miket tőle vettenek éltük reggelétől sok éveken át.

Hogy nemesen harczölta meg az élet harczát, 
ki immár e koporsóban nyugszik a harcz után: 
bizonysága annak, hogy ime hálakönyekkel sze
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műkben egy nép veszi körül e ravatalt; egy nép, 
melynek kicsinye-nagyj a, az elhunyt érdemesnek 
szeretetét érezte számtalanszor. Xeni az én erőtélen 
ajkam keresztyén társak! a hálás szivek dobba
násai tudnák azt híven elmondani, hogy az, ki 
most végső álmát alussza itt, nemcsak gyermekei
nek, de egy népnek atyja, tanácsadója, segítője, 
gyámolitója volt.

jgg
Es megtartotta a hitet . . .
Nem azt akarom, a szentigék ezen szavaival 

mondani, hogy az elhunyt, inig itt járt közöttünk, 
atyáinak hitét meg nem tagadta, hanem azt, hogy 
atyáinak örökébe méltóan lépett; a munkát, mit 
elődei letettek sírjuk ajtajánál, szent hivatásérzettel 
vette föl. — Neve ott van törölhetetlenül egyházunk 
történet könyvében. Hol tenni kellett, ő ott volt ; 
hol Isten dicsőségéről volt szó, nem vesztegelt.

En már templomban nem láthattam tisztes 
arczát, lelke akkortájt nem tudott már a Teremtő
höz fölrepülni; de látták a régebb időkben, gyak
ran látták őt a szentelt falak.

0  tudta, ő érezte jól, hogy az ember Isten 
nélkül igazi ember nem lehet. Lehet okos, erős, 
gazdag, hatalmas, de a Teremtő képmása nem. 0  
tudta, hogy onnan felülről száll alá minden jó 
adomány s tökéletes ajándék; ő tudta, hogy min
dent onnan felülről veszünk: perczeket, napokat,
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esztendőket . . . egészséget, erőt és életet. 8 nyert 
mindezekből !

0  tudta, hogy e földön addig lesz boldogság 
csupán, míg a föld a mennyet, az ember Istent, a 
vallás által közel hozza magához ; hogy igy a 
menny örök üdvéből egy-egy parány, mint az örök 
napnak egy-egy sugára, a földre s ránk is jusson el.

0  tudta, hogy ég nélkül a föld : porladvány, 
szikla, rideg anyag. 0  tudta, hogy az Ur nélkül az 
ember lehet dicső, nagy, de halhatatlan, az soha !

0  tudta mindezt s a hitet megtartó !
IV.

Es elvette az igazságnak koronáját.
Megadjuk azt neki most mi idelent valók.
Igazsága volt ! így kell -élni, hogy minden 

koszorúknál szebb koszorú: a gyermeki hála, 
rokoni szeretet s a néptisztelet koszorúja ékesítse 
ravatalunkat.

Azokért élni, kiket szeretünk! Nevelni a gyer
mekből embert, ki helyünkre lépjen! Szeretni el 
nem lobbanó lánggal azt, kinek vére mienkkel 
egy azon ! — Meghallgatni a szegényt, ki bár 
öltözik daróczba, de egy Atyának gyermeke 
velünk ! A kastély a kunyhók között áll; bokrok 
között a királyi cser; szegények között a gazdag, 
hatalmas . . .  az Ur szerzé mindezeket. Az énekes 
madár fészkét rejtő bokor nélkül, ha az erdő szál
fákból állana, nem volna bája, nem költészete.
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Igazságod volt, eltávozott lélek, ki mindezt 
megérted !

És elveszi az igazság koronáját odafenn!
Ki itt lenn érdemes volt, ott fenn is van 

érdeme ; kit idelenn sokan szerettek, oda fenn is 
van, ki szeresse . . .

Ki jót tett idelenn a földön, gyöngével, sze
génynyel, az Urnák adott kölcsön, ki nékie most 
bőven megfizet.

A könny, mely itt hull koporsónk fölé, az 
mint értünk való könyörgés száll az égre fel . . . .  
Az a sóhaj, mely kél távozásunk miatt, számunkra 
ott fönn, zendülő dicsének.

Menj őseid lakából, távozzál most már kedves 
halott! Távozzál, menj oda, hol nincs jaj szó, de 
van hozsánna angyal ajkakon; nincs siralom, csak 
száráfok zenéje. Szállj oda, hol nincs fájdalom, 
keserv ; de van üdvösség, nyugalom.

Mi, a kik elkísérünk sírodig, folytatjuk még
itt lenn pályánkat, futásunkat sírunkig. Harczoljuk
tovább a harczot, melyet elénk irt végzetünk. —
Koporsód hadd tanítson minket, hogy küzdjünk
nemesen; hogy tartsuk meg a hitet s igy eltétetik
számunkra a föld és az ég szerint az igazságnak /
koronája. Amen.

Uri ima : Mi Atyánk ; ki vagy stb.
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Búcsú szavak.
Egy család, egy község áldó imája kisér el 

sírodig, eltávozó kedves halott ! Drágább kincsesei 
vagy körülvéve halálodban, mint kit ezüst vagy 
arany koporsó rejt magába : gyermekeidnek, tieid
nek s egy népnek szeretete veszi körül áldott 
hamvadat. Majd megpihensz szülőfölded hantjai 
között. Pihenj ott oly csendesen, mint gyermek 
édes anyja kebelén. Lelked örüljön ott fenn véghe- 
tetlenül, mint örül a gyermek, ki atyját fölleié. Az 
IJr kezei takarják oszló poraidat, tieidnek, mind
nyájaimnak szeretete, hű emlékezete legyenek 
kísérőid keresztül a két élet mesgyéjén. Isten 
veled !

Ámen.
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Imádság a sirtolt ajtaja előtt.
Nem tudunk beszélni színed látásáról, kegyel- /

mes Isten! Édes jó Atyánk! Most ini e sírbolt 
megnyílt ajtajánál imádkozásra nyílik újra szivünk 
s ajkunk!

Nehéz nekünk, Atyánk! elszakadni attól, ki
nek szivével szivünket összekötötted. Nehéz ne
künk, Uram! letörölni szivünk táblájáról annak 
nevét, ki jóságával, szeretetével önmaga irta fel 
törölhetetlenül.

Azért állítjuk meg pár perezre még a távozó 
kedves halottat, hogy legalább koporsóját láthas
suk addig, inig majd e sírbolt magába rejti.

Nem vagyunk mi, Uram! sokbeszédüek, mint 
a pogányok; óh, de jól esik beszélnünk e koporsó 
felett még, ha a néma hamvakkal nem beszélhe
tünk, Veled Atyánk, ki mindennél drágább, ki 
minden veszteséget pótoló édes Istenünk, Atyánk, 
mindenünk vagy. Szó.lanunk Hozzád jól esik ne
künk : az ő nyugalmáért s a mi nyugalmunkért is.

Testvérével nyugton pihenhet itt; add, álmuk 
édes hogy legyen !

Volt hajlékához közel lesz itt lakása : e sír
üreg. Az esti szellő és a nyargaló vihar itt száll
nak majd el, ha jönnek amaz ősi ház felől; itt
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szállnak el a sirbolt ajtajánál s beszélnek a kedves 
szülői házról, földön leélt napokról, földön hagyott 
szerelmesekről.

Könnyű lesz igy aludni itt neki.
Adj nyugodalmat, Isten, e poroknak !
Az esthajnalfény majdha megtörik, jó Iste

nünk! ott templomodnak tornyán, az esthajnal 
fényt küld el akkor e sirbolt komor falaihoz is, 
hogy igy, ki egykor ott nyugtot talált, nyugodjék 
itt is csendesen.

r
Oh Isten adj hamvának pihenést !
/

. Es adj, Uram, lelkének odafenn, örökkétartó 
boldog üdvösséget! Nevedet ő szívében s ajkain 
hordozá; Krisztusnak szent Fiadnak vitéze, s hív 
fiad volt. Egy .v-olt ama huszonnégy „vének“ közül, 
kik anyaszentegyházad gondjait hordozák vállu
kon; engedd, hogy mint szent igéid tanítják, ott 
fenn szentséges Fiad előtt leborulhasson. Rendeld 
áldottaid közé, a mennyei boldog lelkek sorába.

Azoknak pedig, kik most már e föld szerint a 
sirbolt ajtajánál búcsút mondanak nekie, add szí
vükbe Szentlelkednek kegyelmét, vigaszát, mely
nek enyhítő hatalmával Gileád minden balzsamá
nak gyógyítása soha soha föl nem érhet.

Vigasztald meg a jó gyermekeket, hiszen a 
hol te sújtasz, te gyógyíthatsz ott egyedül. — Ta
nítsd őket, hogy, ha űrt éreznek szívekbe, az ő ne
vének helyére írják föl a Te szent neved; keresse-

22



nek Téged enyhülésért. — Mond nekik, hogy 
hetven, esztendő elég! Hányán atvátlan árvákként 
növekednek föl s te nekiek, Uram, megadtad, hogy 
láthatták sokáig hosszasan, lelkűk felét az édes 
jó f[|ját.

S az agg testvért, kinek szemén talán a köny- 
nyek még föl sem száradtanak, miket sírt másik 
testvére távozásán, te erősítsd édes Istenünk! 
Atyai kezed törölje le a könnyeket szeméről s 
oltson szívébe megnyugvást, békességet.

S mindnyájunkat Atyánk! taníts meg itt e 
kripta ajtajánál, hol a halottat élők állják körül, 
taníts meg arra, Főbölcseség! hogy az élőknek 
utait épügy kezed mutatja ki, mint a halottak 
útját a sírok ajtajáig.

Taníts erre, hogy igy mind életünkben, mind 
halálunkban tied legyünk, tied maradjunk.

Vezérelj, Atyánk, mig tart életünk, és elhalt
r

csontjainkat is takarják kezeid'. Amen.
Ila majd a sírbolt ajtaja bezárul és elválaszt 

tőlünk s á földtől, kedves halott, megsiratott atya, 
testvér, rokon, emberbarát! aludjál csendesen a 
feltámadás napjának hajnaláig, az örök tavasz első 
reggeléig. Aludjál csendesen! Isten veled! Isten 
veled !

Török Imre,
tisza-roffi óv. ref. .lelkész.
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