




Örök Isten ! mindenható Ura az életnek és a halálnak ! itt 
állunk szent házadban, hová oly gyakran jövünk fel, hogy 
szóljunk le  veled Atyánkkal, Istenünkkel ! itt állunk a keservek 
árja által elborítva, — a legmélyebb fájdalom által leveretve ; 
s szemeinket könnyek között emeljük Te hozzád! Óh, mert 
most gyászos koporsót kísértünk ide, — koporsóját a Te hű 
szolgád sárházának ! koporsóját a mi fejünk elesett koronájának ! !

Néped legeltető pásztorát siratja, — a pásztort, kit szived 
szerint adtál nékie, hogy legeltetné ötét tudománynyal! s 
eljöttünk mi is a fájdalomban osztozó érzéssel, hogy együtt 
sírjuk a bánat könnyeket! Óh mert Ő a dicsőült lélek miénk is 
vòlt, éveken keresztül kormányozva egyházmegyénk élethajóját!

Uram! szóljunk-e a panasznak hangján? szóljunk-e hogy 
miért vetted őt el körünkből ? ! Őt, ki a hit által való nemes 
harczot harczolta s az életnek ama kútfejével ékeskedve, hatott, 
alkotott és gyarapítóit!! Szóljunk-e? hogy családjának emez 
örömét, egyházának dicsekedését s e mi egyházmegyénknek hű 
őrét és támaszát miért vitted el az utón, melyről többé nincs 
visszatérés e földi hazába?!

Ha szólunk, ne feddj meg; hiszen nagy, felette nagy a mi 
veszteségünk! ha sírva panaszkodunk ne fordulj el tőlünk; 
hiszen Te nagy és hatalmas vagy, mi pedig csak gyarlóságnak, 
tehetetlenségnek földről való s földieket szóló fiai ! !

Szólj, óh szólj inkább hozzánk bátorítólag és vigasztalólag, 
hogy bölcs végzésed akará ezt így, hogy a kit elhívtál azért 
hívtad el, hogy kezeidből vegye el hűségének méltó jutalmát!



Szólj a pásztorát vesztett nyájnak, hogy őket elhagyni nem 
fogod s mást állítasz a kidőlt helyére, hogy ne legyen az Ur 
gyülekezete olyan, mint a pásztor nélkül való juhok ! !

Szólj a bánat éjjelében zokogva tévelygő özvegyhez, —- a 
legjobb apát sirató gyermekekhez, — hogy ne féljenek által- 
menni az úton, mert a te vezérlő és oltalmazó kezed nem fog 
hiányzani mellőlük !

De szólj Atyánk ! szólj hozzánk is mindnyájunkhoz, kik 
vezérünk halála felett könyezünk! szólj, hogy siralmunk hozzád 
feljutott s hogy rendelsz nekünk az elesett helyett vezért, 
őrállót, ki teljes lészen igazsággal és ítélettel !

És ha könyörgünk hozzád, hogy a kinek élete sem vòlt 
drága, csak hogy elvégezze az ő futását és a szolgálatot, melyet 
vett Tőled az Ő urától, a Te hű szolgádat dicsőítsd te magadnál 
s add meg néki az örökéletnek koronáját. — Uram hallgasd meg 
könyörgésünk szavát s teljesítsd be alázatos esedezésünket. 
Urunkért az Ur Jézusért. Ámen.
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Alapige : Cselek : XX. 24. Semmivel nem gondolok, az én 
életem is nékem nem drága, csak elvégezhessem az én 
futásomat és a szolgálatot, melyet vettem.

„Reménykedem az Istennek, hogy lelki testi jóllétben 
találkozhassunk együtt“ igy végezte be utolsó körlevelét, — 
melyben minket lelkipásztorokat e folyó hó utolsó napján 
tartandó lelkészi értekezletre meghívott szeretett, pályatársunk 
és elnökünk Pápay Imre ; s reménykedése reménykedőkké tett 
bennünket is, hogy találkozni fogunk együtt ; és pedig lelki és 
testi jóllétben !

Hogy mi lett reménykedésünknek vége, megmondja ama 
gyászos koporsó, mely a reménykedőnek porsátorát zárja 
magába; — megmondja saját szivünk, melynek jobb felét tépte 
ki a halál, midőn őt Pápay Imrét tőlünk elragadá! Igen! a 
reménykedés hiábavaló volt; — a reménykedő s z í v  megszűnt 
dobogni ; s mi a kik keressük őtet itt vagyunk, ·— de nem 
találjuk a kit keresünk; itt vagyunk, de az ő nyájas szavai 
helyett, gyász siri ének hangzik füleinkbe, — zokogva, hogy 
el esett a mi fejünknek koronája, jaj most minekünk!!..

És én itt állok a reánk következett veszteség érzetében 
teljesen megrendülve ! itt állok, hogy a legszomorubb köteles
séget teljesítsem;hogy megadjam végtisztességét azon férfiúnak, 
kinek áldásdus életéhez, saját életemből is örömest adtam 
volna napokat! itt állok, hogy erőt véve keblem fájdalmán, 
szavakat mondjak, melyek —  habárcsak némileg is — méltók 
legyenek a — fájdalom — már elveszett közhasznú élethez!!

De gondolatom megáll; nemcsak a bánat, nemcsak a 
fájdalom miatt, — hanem mert oly sok a fény pont, mely a 
letűnt életből elém csillámlik ; — oly sok a szép vonás, mely a
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dicsőültet jellemzé, hogy én választani alig tudok. — Egyenként 
mutatni fel ezeket nincs erőm ; a részletesség által talán 
megsérteném a dicsőültnek áldott emlékezetét s azokat, kik ez 
emléket szent ereklyeként zárták szivökbe ! !

De nem ! szózat hangzik felém e koporsóból. — szózat az 
elhunytnak ajkáról : semmivel nem gondolok, az én életem is 
nékem nem drága, csak elvégezhessem az én futásomat és a 
szolgálatot, melyet vettem ; és e szózata a nagy halottnak ama 
dicső, ama magasztos eszmére irányozza gondolatimat : van 
valami, mi az életnél elébbvaló. És én megragadom eme nagy 
és szent eszmét, hogy az e körüli vizsgálódásom legyen a 
koszorú, melyet beszédemben ama férfiú koporsójára tenni 
akarok, ki eme nagy eszmének megtestesülése vòlt közöttünk.

I.

Hogy mi légyen az, a mi az életnél elébbvaló, bizonyta
lanságban senki sem lehet ; tudjuk ezt mindnyájan a nélkül, 
hogy tanulnunk, a nélkül, hogy a tudományok gazdag tárházá
ban kutatnunk, búvárkodnunk kellene; mert egy benső szózat 
hangoztatja, egy benső szózat mondja, hogy ez nem más, mint 
a kötelesség.

Mélyen, letörölhetetlen betűkkel irta be Isten az erkölcsi 
törvényt minden embernek kebelébe, hirdetve ezt, mint saját 
akaratját Jézus által; s a maga egész sérthetetlenségében tárva 
fel az emberiség előtt. A mit ezen törvény parancsol, annak 
ellenmondani nem lehet; mint örök érvényességű felül emel
kedve van az, minden kifogáson, és feltétlen engedelmességet 
kíván. Magunkat annak feltétlenül alávetni s kerüljön az 
bármibe, annak eleget tenni elvitázhatatlan kötelességünk s 
bizony nincsen semmi széles e világon, a mi a kötelesség 
parancs szavával csak egyenértékű is lehetne, annyival inkább 
nincsen pedig semmi, a mi annak fölötte állana.

Nagy birtok és kötelesség között kellene választanod, 
hogy az egyiknek elválasztásánál a másikat okvetetlenül eldobd,
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mint ember és keresztyén még csak kérdésbe sem teheted, 
hogy melyikre essék választásod ; s bizony nem lehet néked a 
kötelesség rovására a nyugalmas, a gondnélküli életet biztositó 
nagy birtok után nyújtani ki kezedet ; s vissza kell útasitanod 
minden gyönyört, minden élvezetet, mely a kötelesség megsér
tésének avagy csak elhanyagolásának föltétele alatt ígérkeznék 
a te számodra ; sőt nem csak, hanem ha mindent vesztenél is, 
melynek birtoka reád nézve fontos és nagy horderejű, —  ha 
életedet kellene is koczkára tenni, midőn a kötelesség hív és 
parancsol, haboznod tétováznod nem lehet ; nem, mert a köte
lesség elébbvaló mindennél ; igen ! elébbvaló még az életnél is.

Ezt, óh ezt parancsolja neked ama legfőbb törvényadód 
Isten; -— ebben lett neked ragyogó példányképed Jézus; ezen 
tudat vezette Pál apostolt Jéruzsálembe, daczára annak, hogy 
az irányábani ellenséges érzületet jól ismerte ; — az e felőli 
meggyőződéssel teljes s z í v  dobogott azoknak keblében, kik az 
üldözések borzasztó századaiban vértanú halállal múltak ki a 
Jézus nevéért!

És avagy nincsen-é már ily szent meggyőződés a mai 
korban is ? nem látjuk-é ezen szent megg\ őződés erkölcsi erejét 
még ma is, — ma a különben erkölcsi nagyság tekintetéből 
oly sivárnak mondható korszakban? Hát nincsenek-e apák és 
édes anyák, kik gyermekeik beteg ágya mellett, — gyermekek, 
kik a betegség által lesújtott szülék mellett álmot nem kóstolt 
szemekkel virasztanak s ápolják, dajkálják azokat, még akkor 
is, midőn a nyavalyának mérges lehellete a legnagyobb veszély- 
lyel fenyegeti őket?! Nincsenek-e honfiak, a kik midőn ezt az 
imádott édes anya, a haza oltalma és szabadsága kívánja, 
visszarettenni nem tudó bátorsággal sietnek szembe a halálos 
veszedelemmel? Nem találunk-e azok között, kiket a bizalom a 
közügyek élére állított, nem találunk-e férfiakat, kik nemcsak 
megkettőztetni, hanem meghalni is készek az ügyért; kik 
mitsem törődve a testi és lelki erőket egyiránt fogyasztó 
munka és fáradsággal s önmagokat csak eszköznek, de nem
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czélnak tartva, hatnak, alkotnak, gyarapitanak, hogy fényre 
derüljön a közboldogság életadó napja?!

Dicsőült lélek! bűnt követnék el ellenedben, ha ama 
szavakat nem imám porsátorod koporsójára, — a melyeket 
tőled tanultam meg : van valami, mi az életnél elébbvaló és 
ez a kötelesség.

II.

De hogy ha ezen tudat mélyen beírva vau az emberi 
lélekbe, beírva úgy, hogy ezt el nem ismerni szinte a lehetet
lenséggel határos, ott, hol az erkölcsi érzésnek csak legkisebb 
szikrája is felgyuladva van, ez minden esetre megismertető 
jegye az ember erkölcsi méltóságnak, vagyis az értelem az 
ész erejének, szóval az Istenség jelenlétének az emberben. —  ·
Vagy azt kérdem tőletek Szeretteim ! hogy ismerve az emberi
ségnek az élet iránti, úgy szólva, rajongó szeretetét, azon 
hatalmas természeti ösztönt, mely az embernek az élet fentar- 
tást legfőbb gondjává teszi : lehet-e valami megragadóbb, — 
lehet-e valami bámulatra méltóbb jegye az ember erkölcsi 
méltóságának, mint midőn így kell hogy szóljon önmagához : 
van valami, mi az életnél elébbvaló!!

És pedig legyen az emberi romlottság bármily nagy, — 
legyenek a különféle bűnök bármennyire elterjedve. — legyen 
az életfentartás iránti ősz'ön bármily óriás hatalmú : azon 
tudatot, hogy a kötelesség elébbvaló az életnél is, semmiféle 
bűn, semmiféle romlottság, semmiféle önszeretet teljesen kitö
rölni s hangjait végképen elnémítani nem képes; sőt még azok 
is, kik léha könnyelműség, vagy talán nehéz körülmények 
következtében kötelesség mulasztásba esve, mentséget keresnek 
a magok számára, a legcsalárdabb okoskodások mellett is érzik, 
hogy csak önmagokat akarják megcsalni, érzik a legkeserübb 
szemrehányást erkölcsi természetök méltóságának megsértéséért.

Ott az állatvilágban, mely körülöttünk él, igen is lehet 
legerősebb az élet fentartás iránti ösztön ; de az ember sokkal

m  m
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felül van emelkedve ; a mennyiben őt, erkölcsi érzéke az 
értelemnek ítélete, -— a lelkiismeretnek szava alárendelni 
késztetik az élet ösztönt a kötelesség parancs szavának. Sőt 
maga az, hogy mi a kötelességeket ismerjük s daczára a 
természetünkben levő ösztönnek, azoknak engedelmeskedhetünk, 
-— maga ez mutatja, hogy mi fensőbb teremtmények vagyunk; 
hogy mi nem pusztán a látható, hanem egy láthatatlan világ 
rendszerbe is tartozunk.

Jézus midőn engedelmes volt mind halálig, még pedig a 
keresztnek kínos haláláig, akkor ragyogott az erkölcsi méltóság 
legmagasztosabb fényében ; a nagy apostol Pál akkor emelkedett 
az erkölcsi nagyság legfelsőbb polczára, midőn az Isten, vagy 
más szóval a kötelesség leikétől kényszerittetve Jeruzsálembe 
megy s szól : semmivel nem gondolok ; az én életem is nékem 
nem drága, csak elvégezhessem az én futásomat és a szol
gálatot, melyet vettem.

így és ez által ragyogtatta erkölcsi méltóságát közöttünk 
és előttünk a már — fájdalom — csak néhai Pápa Imre is.

III.

A ki már — szerelmesim ! — erkölcsi méltóságához 
illetőleg eképen cselekszik, a ki nevezetesen elébe teszi a köte
lességet az életnek : vidám szívvel tekinthet mindenkor Isten
hez és bizhatik annak segedelmében. Ez az Isten segedelmé
ben! hit és bizodalom adott erőt a nagy apostolnak, hogy 
hivatását követve felmenjen a papi uralom alatt álló s a vad 
pártoskodások következtében elvakitott nép által lakott azon 
Jéruzsálembe, melyről tudá, hogy ott reá fogság és nyomorúság 
következik. — De nem, bizonyára nem hiányzik e hit e 
bizalom még ma is senkiben azok közül, kik hivatásuk utján a 
kötelesség érzetétől ösztönöztetve a legnagyobb, a legfenyege
tőbb veszélyek közepette is készek haladni. — Nem könnyel
műség, nem oktalan vakmerőség az, mely őket az előre tudott 
veszélyes pályára vezeti; hanem azon hit és bizodalom, miszerint
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a kötelesség utján haladókhoz vannak intézve amaz isteni 
szavak : ne félj, mert én veled vagyok ; meg ne rettegj, mert 
én vagyok a te istened, ki megerösitlek tégedet és annak 
felette megsegitlek és az én igazságomnak jobb karjával 
támogatlak téged. (Ézsaiás 41 : 10.) Óvatosság nem hiányzik 
ugyan ő nálok s minden erejöket felhasználják, hogy a vesze
delmeket elháríthassák ; de ha netalán sem óvatosság, sem 
kifejlett erő nem volnának képesek a veszélyeket elhárítani, 
vigasztalódva tekintenek szembe azokkal, tudván, hogy az ur 
velők vagyon és az ő tanácsa szerint vezeti őket.

így, bizonyára igy emeli fel a kötelességhű embert az 
istenbeni bizodalom, igy ruházza fel bátorsággal még ott is, hol 
mások elcsüggednek ; igy halad ő szilárd léptekkel előre még 
ott is, hol a hűtleneket félelem és rettegés veri le, s ama 
szavakat véve ajkaira : ha Isten velem, kicsoda ellenem, —  
ha az egész föld megrendülne is, küzd, harczolja nemes 
harczát !

Az Istenbeni bizodalom mellvasát felövedzve küzdött, 
harczolt a kötelesség mezején ama nemes lélek is, melynek 
porsátora e koporsóba van bezárva ; — és nékem úgy tetszik, 
mintha hallanám még most is ajkairól: ha élünk is az Urnák 
élünk; ha meghalunk is az Urnák halunk meg.

IY.

Van valami, mi az életnél elébbvaló, és ez a kötelesség! 
Oh szerelmeseim! miként lesz, ezen igazság tudatában meggyő
ződéssé keblein ama boldogító hite : hogy lesz egy más élet 
és a mi lelkünk a halál után is fenmarad. — Vagy mondjátok 
nékem K. H., hogy ha a mi lételünk pusztán csak a földi 
világ korlátái közé volna szorítva, nem lenne-e megfejthetetlen 
talány előttünk ama parancs, hogy a kötelesség elébbvaló az 
életnél, azon Istentől, ki oly mélyen plántálta belénk az élet 
fentartása iránti ösztönt?! nem kivánna-e tőlünk valami 
teljesithetetlent a szent írás, midőn mondja, hogy életünket
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adjuk testvéreinkért, ka a sir a koporsó volna utolsó czélunk?! 
Nem! ha tudjuk és érezzük azt, miszerint van valami, mi az 
életnél eléhbvaló, hinnünk, sőt tudnunk kell egyszersmind azt 
is, hogy a kötelesség teljesítésében csak ideiglenesen mulunk 
ki; hogy kimúlásunk sötét éjszakája után, a feltámadás dicső 
reggele viraci fel! Vagy mondjátok meg nekem szeretteim! 
hogy ha látunk elesni férfiakat a kötelesség szent harczát 
harczolva, — elesni a nélkül, hogy a megérdemelt babért 
nemes harczuknak jutalmát itt e földön megnyerték volna : 
igazságos volna-é Isten, ki kívánja, hogy légy hű mind halálig; 
és mégis „nem ragyogna egy Pál apostolnak korona s nem 
virulna egy Jánosnak pálma“ túl e földi lét keskeny határain, 
túl a síroknak hosszú éjjelén?! —  Nem! tudják azt a kötelesség 
Gecsemáne kertjében vérrel verejtékező megváltók; tudják azt 
a kötelesség szolgálatában élet fáklyájukat idő nap előtt 
ellobogtatott nagy és nemes lelkek; de tudnunk kell nekünk 
mindnyájunknak is, hogy amaz isteni parancs : a kötelesség 
elébbvaló az életnél, isteni kezesség és zálog is egyszersmind 
egy jobb világ, egy fensőbb élet felől!!

így, óh igv izmosodott meggyőződéssé egy fensőbb élet, 
egy jobb világ felőli hitem Téged látva s a kötelesség teljesíté
sében! hűségedet ismerve elköltözött drága vezérünk ! ! És én 
nem kereslek téged a holtak között, nem, sőt hiszem, hogy te 
is a mennyei atyának jobbjára ültél s ama megnyilatkozott 
egek, hová Jézusunk a tegnapi napon lelki szemeink előtt 
felemelkedett, tégedet is magokba fogadnak, hogy elvedd, mit 
e földön mi nem adhatunk a kötelesség teljesitésébeni példány- 
szerű hűségednek nem megtagadott, de meg nem adhatott 
méltó jutalmát.
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E L E T R Ä J Z .

Ama gyászos koporsó fedezi néhai Pápay Imrének a 
hajdú-böszörményi ref. egyház nagytudományu, ékesen szóló, 
közkedvességii feledhetlen lelkipásztorának, az alsószabólcs- 
hajdukerületi reform, egyházmegye buzgó, erélyes és mindenha 
kegyelettel emlegetendő esperesének porrá válandó földi részeit. 
— E nemes, e jeles, a kinek elhunytáért öli szivünket a bú — 
született Baranyamegyében Sellyén az 1819-dik év deczember 
hava 16-dik napján, boldog emlékű Pápay Béniámin előbb 
séllyei később pedig terehegyi lelkipásztor és Szegedi Bákhel 
kedves szüleitől. Az édes szülék ápoló gondja és őrködő vezetése 
alatt az elemi iskolákat előbb Sellyén, majd Terehegyén bevé
gezvén ; többre, magasabbra törő lelke vágyának engedve a 
csurgói ref. gymnásiumba lépett. —  Miután itt a szép, jó és 
igaz megismerése körül 6 éven át szorgalmasan munkálva, 
ismeret kincsekkel gazdagitá s elökészité lelkét, az 1838-dik 
év november havában a debreczeni ref. főiskolába lépett a 
felsőbb tudományok hallgatására. — A felsőbb tudományok 
hallgatását a debreczeni ref. főiskolában kitűnő eredménynyel 
bevégezvén, mint esküdtfelügyelő a h. nánási ref. egyház VI 
osztályú gymnásiumának igazgatójául hivatott meg; mely hiva
talában lelkiismeretes buzgalommal és kiváló képzettséggel 
működött 2 éven át az 1845-dik év ápril haváig, átalános 
megelégedésére a szüléknek és az egész gyülekezetnek. — Az 
ő dolgában szorgalmatos férfiú nem maradt meg az alacsonyok 
között, — megválasztván őt az 1845-dik év tavaszán a hajdú
böszörményi reform, egyház a kebelében üresedésben levő 
egyik lelkipásztori hivatalára. — Mielőtt elfoglalta volna e 
lelkipásztori hivatalát, ismereteinek gyarapítása végett a külor
szág! egyetemeket s ezek között a berlini egyetemet látogatá
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meg. — Ismeretben, tudományban, tapasztalatban gazdagodva 
tért vissza, s foglalta el lelkipásztori hivatalát az 184G-dik év 
május hava 2-kán. — Majd az 1847-dik év ápril hava 22-kén 
megnyerte a jót, vett jó akaratot az Úrtól, talált jó feleséget 
Tegze Zsuzsánnában akkor Csiszár Miklós özvegyében, az ő 
most már mély gyászra hivatott búsan kesergő özvegyében. 35 
évig tartó boldog házasságuknak gyümölcséül és kölcsönös 
szeretőtök zálogául az Úrtól nyert gyermekeik közül életben 
vannak: Vilma, Károly, Imre és Kálmán (meghaltak : Móricz, 
Kornélia és Laura), a kik a bánat és fájdalomtól megrendült 
szívvel zokognak, s a vérző kebel égő könnyeit hullatják az 
özvegy édes anyával együtt, a gondosan ápoló és nevelő édes 
atya, a gyöngéden és híven szerető és szeretett férj gyászos 
koporsója felett. - -  Miután az elhunyt több éven át hirdette a 
hajdú-böszörményi ref. egyház kebelében az Urnák nevét, és az 
életnek minden beszédét ; az elismerő bizalom és tisztelet az 
alsó-szabólcs-hajdukerületi reform, egyházmegyében előbb egy
házmegyei jegyzővé, később tanácsbiróvá, — majd a néhai 
Benedek Lajos elhunytával az 1868-dik é\ben esperessé 
választotta. Milyen buzgó ügyszeretettel, kormányzói bölcs 
értelemmel, szigorú igazságossággal, megnyerő szelídséggel 
viselte eme terhes hivatalát : tanúsítja az, hogy még akkor is, 
midőn az 1875-ik év ápril 4-kén közbejött betegség egészségét 
megrendítette, és esperest hivatalától visszalépni óhajtott, a 
közbizalom öt távozni éppen nem engedő és ő meghajolva a 
parancsoló bizalomnak, esperest hivatalát megtartotta, gyászos 
haláláig.

A mi magán jellemét illeti : szelíd, mindenek irányában 
előzékeny és nyájas magaviseletével megnyerte mind azoknak 
szeretetét, kiérdemelte becsülését és tiszteletét, kik vele a 
hivatalos teendők terén, vagy az élet magán viszonyai között 
érülköztek. Nemes ember volt a szó teljes értelmében, mert az 
éhező nem ment el tőle étlenül, szegény, ha jajdult, együtt sírt 
vele, örült, hogyha enyhitheté az árvaság ínséges nyomorát. —
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Mint lelkipásztor soha sem szégyenlette a Krisztus evangyélio- 
mát, az ő élete is neki nem volt drága, csak elvégezhesse 
örömmel az ő futását és a szolgálatot, melyet az Ur Jézustól 
vett, apostoli hit és buzgóság lelkesité, nagytudományosságát 
ékes szólással párositá, érvekben gazdag és ezek által győző 
egyházi beszédeit, mindenkor a legnagyobb hatással mondotta 
el. Nemes lelkének egész odaadásával csíiggött a helybeli és 
ezen egyházmegyében levő nép- és középiskolák ügyén ; ezek 
az ő munkás gondjának kiváló tárgyait képezték; hatott, 
alkotott, gyarapítóit, hogy református iskoláink fennmarad
janak, az elő állott kivánalmaknak megfelelőleg fejlesztessenek, 
hogy igy legyenek egyfelől egyházunk veteményes kertjei; 
másfelől az igazi műveltség, a haza és nemzet érdekében 
közreműködő hathatós tényezőkké. A kebelbeli és ezen egy
házmegyében levő iskoláknak átalakításában, s a jelenkor 
színvonalára emelésében, az egyes egyházak áldozatkészsége 
mellett az ő apostoli buzgóságát, a nevelés és tanítás ügye 
körüli szakértelmét illeti a főérdem. Nemesért, nagyért mun
káló lelke és szilárd akarata, mennyire nem rettent vissza az 
akadályoktól, és soha el nem tért a kitűzött czéltól : hangosan 
szóló bizonyság, e templom díszes kijavítása is, melyet az ő 
kezdeményezése, áldozatokra hívogató buzgólkodása folytán 
hajtott végre a reform, egyház és nemes közönség áldozat- 
készsége. — Mint szerető házastárs és családatya az övéi 
iránt a legnagyobb gyöngédséget, szeretetet tanúsította min
dég, nem szűnő gonddal munkált szeretteinek boldogságán, s 
s jövőjén. — Bár az 1875-dik évi betegség megrendítette is 
egészségét, de újra visszanyerte és mindvégig megtartotta 
lelkierejét és kedélyének vidámságát; —  mígnem 11 napi 
súlyos szenvedés után e folyó 1882-dik év május hava 
17-dik napján (áldozócsütörtök előtt való szerdán) déli 12 
és 1 óra között, életének 63-dik, boldog házasságának 
35-dik és hivataloskodásának 37-dik évében meghalt; vagyis 
földi életét mennyei élettel cserélte föl; mert hiszen nem
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halt meg az, hi ezrekre költi dús élte kincseit, ámbár 
napja múl.

A bánatos özvegy és zokogó gyermekekkel együtt a 
testvéri szív  fájdalmával siratja az elhunytat életben levő 
egyetlen testvére Pápay Gedeon (a ki Harkányban Baranya- 
megyében lakik) ; osztoznak a fájdalom és bánatban bús özve
gyének élő testvérei Dr. Tegze Imre Debreczen város tiszti 
főorvosa és Tegze Mihály királyi járásbiró Erdődön ; és elsírják 
a távolban a bánat könyeit a kesergő özvegynő elhalt testvé
reinek gyermekei ; minden közeli és távoli mindkét ágon levő 
rokonok. — A helybeli reform, egyház gyászolja az elhunytban 
a pásztort, a kit a szentlélek tett őrállóvá a gyülekezetben, fájó 
szivének könyeit hullatja a gyászos koporsóra az ő lelkipásztor 
társa, a ki mellől elvétetett az, a kivel együtt futott a czélba; 
a pótolhatatlan veszteség miatt érzett fájdalomtól bús szívvel 
siratják őt a helybeli ref. egyház tanárai és tanítói. A részvét 
könyeit hullatják az alsószabólcs-hajdukerületi ref. egyház
megye segédgondnokai és összes tisztikara ; átalában a kebelbeli 
egyházak lelkipásztorai, tanárai, tanítói; ezen egyházkerület 
elnökségével együtt esperes társai, minden jó barátai, ösmerősei. 
— Méltó bánattal kisérjük őt mindnyájan és helyhezzük őt 
sírjába, óhajtván : Nyugodjanak békével porai.

Keresztyén halotti gyülekezet! ha tudnám azt, hogy 
várakozástoknak, elmondott szavaim alkalmazását illetőleg, csak 
úgy és akkor teszek eleget, ha dicséretekkel halmozom el ama 
dicsőültet, kit egy egész életfolyam maga dicsért meg, nem 
késném én a letűnt élet mindazon mozzanatát egyenkint 
mutatni fel ti előttetek, melyek csalhatatlanul bizonyítják, 
miszerint Ö semmivel nem gondolt, az ő élete is neki drága 
nem volt, csak hogy elvégezhesse futását és a szolgálatot, a 
melyet vett.— Nem késném én őt felmutatni a családi szükebb 
körben, nem azon lelkipásztori pályán, melyet ezen egyházban 
megfutott; — azon kormányzói széken, a melybe őt egyházme-
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gyénk osztatlan bizalma felültette s annyiszor megerősítette, 
hogy lássátok miként volt neki jelszava mindenütt és minde
nekben : van valami, mi az életnél elébbvaló és ez a köteles
ség. — De nem ! a mi fejünknek most már elesett koronája 
nem szorult az én gyarló dicsőítésemre ; sőt fényéből vesztene 
az, ha én annak eredeti fényét avatatlan kezekkel akarnám 
ragyogóbbá tenni ! Szólom hát csak azt, a mit ha én nem 
szólanék, a kövek fognának kiáltani, hogy a dicsőült, akár mint 
családfő, akár mint lelkipásztor, akár mint egyházmegyei kor
mányzó hű vòlt mind halálig s nekünk mindnyájunknak példát 
adott: van valami, mi az életnél elébbvaló és ez a kötelesség.

És én mint iiyet ismerve, Öt a jobb hazába költözött 
férfiút családja körében : merjem-e érinteni a gyásznak ama 
fátyolát, mely oly sötéten borult te reád 35 éven keresztül híí 
élettárs, most keserűségre hivott özvegynö?! merjem-e biztatni 
magamat azon reménynyel, hogy szavaim csak kis részben is 
képesek lesznek megvilágítani a bánatnak ama sötéten borongó 
éjszakáját, mely a szerető férj, nem ! a te életnapodnak lenyug
vása után következők te reád ! merjem-e hinni, hogy csillapulni 
fog kebledben a fájdalomnak háborgó tengere, ha én a vigasz
talásnak szavait intézem Te hozzád?! —- Most, óh most érzem 
én, hogy ember, és pedig a bánat fejedelemsége alá vettetett 
ember vagyok, ki csak sírni tudok veled, sírni a legmélyebben 
érzett fájdalom könyeit ! ! Óh, ha valami vigasztalásodra szol
gálhat, szolgáljon vigaszul, hogy veszteséged mindnyájunk 
vesztesége, hogy nem csak néked, hanem nekünk is mindnyá
junknak elesett a mi fejünknek koronája, és a mi örömünk is 
siralomra fordult! — De ne vesd el bizodalmadat, hogy örökké 
el nem hagy az ur; mert ha bánattal illet, ismét kegyelmes 
lészen, — én buzgón imádkozom, — hogy legyen is kegyelmes 
te hozzád az ö kegyelmességének gazdagsága szerint ! !

Szeretett kedves gyermekek ! Olyan apát, minő a tietek 
vòlt, csak az Isten különös kedvezése ad a gyermekeknek. — 
Nem tartóztatom hát én vissza könyelteket; csak kérlek, hogy



kisírván magatokat, vegyetek erőt fájdalmatokon ! Óh az édes 
apa, midőn szólott : imé én meghalok, vallásos bizodalommal 
volt, de az Isten veletek lészen! Óh zárjátok mélyen szivetekbe, 
mint apai szent örökséget eme bizodalmát s meglássátok élete
teknek mezején örömvirágok is nyílnak még számotokra!

NagytiszteletU egyházmegye ! A kormányzó, ki tett ítéle
tet és igazságot, kinek szájából tudomány és érzelem szá r
mazott nincs többé ! elsodorta a halálnak zúgó vihara, — 
üresen áll a hely, hol őt látni annyira megszoktuk, annyira 
szerettük, s bizony nem ok nélkül foglalja el lelkünket aggoda
lom a bánat szent érzése mellett, koporsója fölött!! Nyomdokit 
a kidőlt kormányzónak követni, s általa a vallásos élet s nevelés
ügy terén elhintett eszmék megvalósításán munkálni lesz ama 
legszebb emlék, melvlyel nevét megörökíteni s hű fáradozását 
megjutalmazni szent kötelességünk!!

Szerelmes Atyámfiái! erősen és mozdulatlanul álljatok, 
bövölködvén mindenkor az Ur dolgában ! Úgy tetszik nékem, 
mintha eme szavak hangtanának ama koporsóból felénk, ielki- 
pász'orok felé, kik a dicsőültben nemcsak a hivataltársat, 
hanem a legnemesebb barátot is vesztettük ! Legyünk hát 
erősek, miként () erős vòlt; bővölködjünk, miként 0  bővölkö- 
dött mindenkor az Ur dolgaiban ! így velünk lesz 0, velünk 
maradt ő, habár orczáját többé nem láthatjuk is!!

Gyászoló gyülekezet! hű pásztort vesztett nyája a Krisz
tusnak! Ti tudjátok mint viseltem magamat ti közöttetek! 
hogy szolgáltam az Urnák nagy alázattal és semmi előtt nem 
vonogattam magamat, a mi néktek hasznotokra való vòlt! és 
most imé az én orczámat többé nem látja egy is mindnyája
tok közül ! most is Ayámfiai ajánlak titeket az Isten és az ö 
kegyelmessége beszédének. A nagy apostol Pál eme búcsú 
szavai te hozzád vannak intézve Istennek népe! elhunyt lelki- 
pásztorod ajkáról! Óh ha az efézusi vének mindnyájan felette 
igen kezdenek sírni a beszéden, melyet akképen mondott vaia 
az apostol, ki csak tanítói útjára távozott, hogy ne siratnátok ti
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lelki atyátokat, kinek az ő orczáját többé nem látjátok, mert a 
halál utján kíséritek ki ! ! De ne féljetek! veletek maradt ő 
áldásos működésének közhasznú gyümölcseiben ; és én hiszem, 
hogy meghallgatja az Ur hű szolgájának buzgó imáját, melyben 
áldást kér e gyülekezetnek nagyjaira, kicsinyeire, — elöljáróira, 
tanítóira, árváira, özvegyeire és minden rangú s rendű tagjaira ! 
ő  azért ment el, hogy helyet készítsen tinéktek !

És most engedd meg nékem dicsőült lélek ! engedd meg, 
hogy én is búcsút vegyek tetőled ! De nem ! ehez nincs elég 
lelki erőm ! ! ! Szerettelek, szeretve tiszteltelek, míg a miénk 
voltál ! s most hogy itt hagytál szeretetemet és tiszteletemet a 
legkeserübb, de egyszersmind a legőszintébb fájdalom könyei- 
ben öntöm ki ! Én hiszem ! nékem meggyőződésem, hogy talál
kozunk ! addig pedig Isten veled. Ámen.

Mi atyánk, ki a mennyekben vagy ! Szenteltessék meg a 
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
mint mennyben, úgy itt a földön is ; a mi mindennapi kenye
rünket add meg minékünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, 
mint mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek ; és ne vigy 
minket kísérteibe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az 
ország, a hatalom és a dicsőség, most és mind örökké. Ámen.

Uram ! még egyszer felemelkedünk hozzád ! vigasztalást 
kérve a keseredett szivtiek számára! még egyszer esdekelve 
kérünk adj csendes nyugalmat hű szolgád testének a sírban; 
örök idvességet dicsőült lelkének az égben! Minket pedig 
készíts szent lelkeddel, hogy boldogul és boldogitólag élve, 
boldog legyen halálunk is egykoron. Ámen.
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éghetetlen hatalmú és hőleseségü Szent Ur Isten ! Éltünk 
véghatárát jelző eme nyílt sír felett — melybe kedves halottun
kat tesszük —  megállva, fájdalomtól telt kebellel emeljük 
hozzád szemeinket ; mert nagy és méltó a mi gyászunk e 
koporsónál, melybe egy ritka tulajdonokkal ékeskedő férfiúnak, 
a hű és szerető családapának, az evangéliomi igazságok buzgó 
hirdetőjének és tanítójának, a te földi anyaszentegyházadban 
letelepült néped egyik bölcs kormányosának, a kitartó munkás
ság. hűség állandóság ritka példányképének, társadalmi életünk 
jellemben kimagasló alakjának porsátora záratott el. —  Nincs 
tehát többé közöttünk ő, ki oly híven szeretett és szerettetett, 
ki oly önfeláldozással áldásosán működött minden téren, hova 
munkásságának hatása kiáradott; sőt nehány perez múlva 
megválunk még a koporsótól is, elfödik, takarják előlünk a 
néma sírhantok.

Nagy Isten! megilletődéssel és aggódva tekintünk szélyel, 
midőn csillagok tűnnek alá, melyeknek fényénél hatoltunk 
előbb-előbb éltünk zajgó tengerén s bús lélekkel sóhajtunk fel : 
Légy velünk Uram ! ne hagyj el ! sőt állj mellénk áldó kegyel
meddel !

0  Isten! mily kicsinyek és semmik vagyunk mi a te 
kezeidben, ha hatalmadat éreztetni akarod ; most még fenszár- 
nyal az elme, a tudományok megmérhetlen terein szállong 
szerteszét, keresi és kutatja az örök igazságokat, s imé hirtelen 
homály és sötétség szállja meg s a ki az előtt nagy vaia, a 
bámulat és dicsőség tárgya vòlt : a siralom völgyébe száll alá ; 
vagy hányszor megtörténik, hogy azon kezek, melyek oly
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igazi buzgósággal, teljes odaadással működnek egy egész család
nak jólétéért : betegség vagy más csapások által meglátogatva, 
tehetetlenné lesznek s a ki az előtt kezei keresményével 
sokakat táplált, most ő szorul mások ápolására. Mindezekben 
s hasonló esetekben érezteted Uram velünk, és emlékeztetsz 
arra, hogy : én vagyok a te Urad Istened!

De más felől a kemény sors csapásai közepette, a rettene
tes megpróbáltatások perczeiben sem hagysz te önmagunkra, 
hogy semmisegünk érzetében egészen alámerüljünk : adtál 
hitet, élőreménységet, megváltó Krisztusunkban tántorithatlan 
bizalmat s érezteted velünk kegyelmesen, hogy te szerető 
Atyánk vagy s él a mi Megváltónk !

Oh engedd Szerető Mennyei Atyánk ! hogy e fölemelő és 
megnyugtató hit csendesítse e rideg sír látására a gyászba 
borult édes anyának, immár bús özvegynek, a szerető gyerme
keknek s rokonoknak fájdalmait és bús keservét; szolgáljon az 
vigasztalódásokra, hogy a fájdalomban vannak igazán osztályos 
feleik, mert a kincs, melyet a sírba zárni látszanak, nagyon 
ritka értékű vòlt, sokaknak használt és sokakat bóldogitott.

Nyugtasd meg a gyülekezetei, melyet 35 éven keresztül 
vezérelt és legeltetett mint a pásztorok fejedelmének a Krisz
tusnak hű sáfára, az evangéliomi hit drága mezején, had őrizze 
meg Istennek ezen népe az általa hirdetett elveket s tegyen 
tanúbizonyságot azokról hitben, erkölcsben és jellemben, hogy 
Krisztusnak valódi követői, igazi keresztyének !

Enyhítsd azon veszteség feletti fájdalmat is, melyet érez 
az egyetemes magyar ref. egyház, s közelebbről a tiszántúli 
egyházkerület s legközvetlenebbül az alsószabólcs-hajdukerületi 
egyházmegyének minden egyes lelkipásztora! hiszen öröme és 
dicsekedése vòlt ő az egyetemes lelkészi karnak tudománya s 
s mélyre ható ismereteivel, hatalmas hirdetője az igének mig 
csak ereje engedte, törh'etlen erejű kormányosa egyházmegyé
jének; vezér vòlt ő , kire hallgattunk s ki után oly sokan 
mentünk.
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Végre adj nyugalmat óh Uram! hű szolgádnak, ki mint 
valódi lelkipásztor soha nem szégyenelte a Krisztus evangéíio- 
mát, apostoli buzgósággal tett arról vallást, ki neki egyetlen 
nyeresége és dicsekedése vòlt! Legyen az ő emlékezete áldott, 
felemelő és bóldogitó jövőben is mindazokra, kik őt ismerték, 
vagy működésének eredményeiből megismerendik.

Ó Uram ! hallgasd meg kérésünket, melyet a fájdalom 
tengerében elmerülve innen bocsátottunk hozzád a sírok 
hazájából; légy a mi reménységünknek erős kősziklája mind 
örökké a te szent fiad az Ur Jézus által. Ámen.
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