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V. 

il. kel·esztény (eITilá~'osodás 
diadala. 

Zsinati kÖlIyöl'gés, és egyházi beszell, 
Aug. 30-kán, vasárnap dél után m"ondotta. 
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MOZES ANDRAS • 

abrudbányai pap. 

Kö~y,örgés, 

, 
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I sten! erőS és hatalmas ura a nagy mindenségnek, bölcs és igaz 
vezére népeid sorsának! szíyünk oltárán áldozat tüze ég, s lángja feléd 
lobog. Érzéseink hozzád szállanak ma szent templomodból , s lelkünk 
áhitata téged imád, magasztal, mert téged illet úr Isten \'égotleu 
dicséret ! Te vagy életünk adója, to vágy sorsunk , vezére, s sZÍ\'ünk, , 
.mely emlékében három századot, óbajtá~aiban pedig legy örökkévalósá
got ölel, eszünk, melynek vizsgálódása mult és jövő kettős hazáján 
szárnyal, s lelkünk, mely érezni tud, mind kiáltó tanuid oh megfog
hatatlan egy és örök Isten! 

Lóteledröl és hatalroadról beszél oh nagy Teremtő, fl dicső t6r~ 

mészet oszhaug"latában; bölcseségedről és szeretetedről a kegyelem Or~ 

szága és lelki "ilág áldásaiban, s mindkettő azon gondviselésről , mely 
megelőzi fl létel legelső pilla.natát, átkisér az élet láthatárán, s vége 
a sir setét éjjelén is túlterj ed ; - ott van sorsunk változalldóságában: 
az öröm nappalin ős bánat éjjelén ; ott van a boldogság édes álU1ai~ 

nál s a szenvedés kínjain ; s mindenütt, hol fl létek hiténok kősziklá

ja fl te hü gondviselésod, boldogság tenyész és élot virul; mert a lélek 
téged ölel , s talizmánja a meggyőződés: ha I sten volünk, k i 
ell enü nk? 
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Oh! mivel adózzunk Atyánk éltünk áldásaiért ! mivel adózzunk 
:I kegyelemért, bogy gondviselésed népeid sorsa felett örökfényü csillag 
vala? hisz tÜ1.-nyelvekkel kellene birnunk, s egészen szívek és lelkek
nek lennünk, hogy áldozatunk, mel)' ma sorsunkélt te hozzád felszáll, 
j6ságodhoz, dicsőségedbez és nagyságod boz méltó lehessen. 

Te hivtad oh Atyánk, az embert a fö ldi lét küzdelmi terére, 
hogy ott tÖn'ényeid sz6zatára hallgatva küzdjön, munkáljon és törjön 
az üdv hazája felé. Te mutogattad az útat vála.sztottid által, melyen 
haladva a jóllét, boldogság vagy a szabadság napja felderülhet , s a 
szímek közös óhajtása: "jöjjöp el a te országo d" megadva lesz; 
s midőn földi érdek és haszon legszentebb czéljaidllak útját á.llva -
igM világát választottid száján kigúnyolta; midőn a magát megbÚll
hödött szív és lélek sirva és nyögve sötétség pusztáján bolyongott : 
te magad újra nagynak ismertetéd meg; megmutatád a távol homály
ban a kegyelem országát, s az igéret óráján, az idő t eljességében el
küldéd a te szent fiadat, ki anynyi ezr~déves éjszaka után nappalt 
deritett a népek lelkén; megnyitá. az égi útat, a menynyet fö ldre szál
litá, s az emberiséget veled szent és állandJ szövetségbe hozá. 

Áldassál oh legfőbb való , enynyi áldásai dért ! áldassál , hogy 
megtanítál neved imádására, s nekünk a keresztény vallás igazságait 
kijelentetted. - Oh mert ennek útján kezdettük érezni emberi méltó-

• • 
ságunkat, hogy mi képedre vagyunk teremtve, s szabadságra hivatva, 
mint szabad vagy te, ki belénk lelket adtál. 

Atyánk, Istenünk!! megválunk tehát a szenvetlélyek- és indula
toktól, s ezentúl lelküukben egyedül a te neved t isztelete és félelme 
ég ; a századokat, melyek sorsunk vezérlésében gondviselésed fény-W
sai, új szövetség zálogainak nézzük, s megmaradásra kötelezzük ma
gunkat e boldog szövetségben egész a sír ajtajáig. - Oh legyen is 
szent e szövetség Atyánk! add, hogya "alIást, melylyel birunk, a világ 
semmi csábja és hatalma tőlünk cl ne ragadhassa ! Mi , ha felkél el
lenünk a világ, s hitünk újra próbára tétetik mint egykoron, küzdünk 
a te nevedben; s ha erönk l ankad oz , hozzád fo lyamodunk erönek lel
keért, és te légy segitségül oh Atyánk, mert te vagy hitünk és re
ményünk ingatlan kőszála most és mindörökké. .kmon. 
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5'd 

Egyházi beszéd. 

Alapige : Monda vall. JiZU8 azon zsidóknak, kik "illek vala neki: ha 
. ti megmaradtok az én beszédemben, bizony at éll ronitl.ldnyaim 
l68ztek I - megismeritek az igazságot és fl Z 1'gaz,dg szabado
d08Qkkd tesZBII eiteket. J án. 8, 31, 32. 

Emlékünkben bárom század képe, reményflnkben pedig egy 
örökkévalóság; szemünkben tüz, arczllllkoll Oromsug-.ir: ünnepet ülünk ai! 
szent \'allásunk törvényes létezésének háromszú'l.ados emlékünnepét! Ér
zésünk, mely ma lelkünkben fakad, az Oröm érzése; igénk és j els1.a,'unk, 
moly a nap örőmeiuek kifejezéséro ajkunkOll áradoz, a keresztény felvi
lágosodás, s az az által megteremtctt bit és erkölcsi szabadság 81.a\'a! 

Mint a nO"ény a \'ilágosság-, ugy szellemünk az istenség eszméje 
felé törekszik; s ba amaz ékes \'irulást csak Wrel"vése czélpontján:i.I, a 
szabad természet j ótékony világosságánál kezdhet: ugy 3. szellem valódi 
áldással működö élete is: csak a tiszta ismeret útján IstellIlel való 
érintkezés dicső pontjállál kezdődik. 

Négyezer év volt, mi J ézus születése előtt enyészet sírjába me
rült, a leghitelesebb bizonyitékok szeréllt az isteni órködésnek és sze
retetnek legkiválóbb kegyeivel népeihez; mert Ábrahám, Izs á k 
és J á k ó b mind meg anynyi kegyes férfiai a. hajdallkornak , útjaik 
irányát égi kéztő l kijelölve vevék; Mózes égő csipkebolwl'Uát érintkezék 
il. Jehovával ; L ó t h angyalok által veszen figyelmeztetést az emésztő 
lángok elöli menel"vésl'o; II Y é s pedig tüzes szekérben ragadtatik égbe, 
il. föld mindennapisága elöl; s mégis Isten ily közelsége s maga is
mertetésének csaknem kézzel fogható jegyei mellett is a szellem tiszta 
ismeret útján való ölelkezése a J ehovával meghiusult; áldásteljes élete 
nem boldogitott ; 8 maradott a nép terhes rabigában , közte és Isten 
között 11. "égetlen meszszeség. 

Nem a teremtésbeli hiányosság az emberi szívalkotásánál , vagy 
az isteni ercdettl lélek nemes tulajdoulliuak mogtagadása okozá pedig, 
hogyanynyi századok lefolyása alatt is a kínzó rnbláncz szólszakadm, 
tU üd,'ös találkozás, a\'agy az égnek a földdel ,'aló igaú öszszekötteté
se " szellemi haladás ösréDyén el 11em éretett; mert hiszen! stiv és 
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lélek eredeti épségben kerültek ki a teremt.öi kézből mindig t ellátva 
a sí!ép-, jó- és nemesnek dic!ió magvaival, melyeknek csirázhatása é3 
gyÜDlölcsözése csak szabad éghajlatot óhajt vala; nem is a vallásna.k, a7. 
emberiség e legdrágább kincsének, az ég és föld. Isten és ember kö
zött létezhető egybefüző lánczszemnek hiányán akadt fenn a. szent szö
vetség i mert ·a vallás egy idejíl. az emberiséggel, s Jézus előtt is 
bonolt vallásos érzés minden tiszta. kebelben; minek való I de fájdal
mas emlékü bizonyitványai a legsötétebb hajdankornak is száz meg száz 
istenitett tárgyai és bálványai, melyeket remegve ölelt imádása szent 
hevében a vakbuzgóság. 

Nem! oh nem itt keresendő a Jézus kom elötti élet fullasztó 
légkörének valódi oka! hanem azon gyarlóságbau, melylyel-a helyett, 
hogy az ember maga is llitmk:'issa lett yolna boldogoi.. .... gmak a megje
lölt irá.nybani haladás á.ltal, - mindanynyiszor kijátszodta az égi kéz 
üdvös miiködését az ismeret boldog hazája felé; eltávozott a szivébe 
oltott szent törvényektől , feladta Istenneli rokonságá.nak öntudatát, s 
támasztott egy átláthatatlan homályt, il tudatlanság vastag homály.t, 
mely síri éjszakaként nehezedett újból szív- és lélekre, bezárta a sza
bad gondolkozás útját; nem engedte az értelem világának fellángoIá
sát, s a hit remegő karjaival érzéketlen tárgyakat öleltetett. 

Ezt bünhödte anynp századokon keresztül, s anynyiféle válto
zatokban az ön irányát tévesztett nép: most külsőleg Isten büntetö 
keze által, midőn hullámokban lel sírt egy egész nemzedék; majd 
bensőleg, midőn a jó I sten mellé roszat is teremt a homálJos sejte
lem I melyet félve és remegve kell imádni. - S oh! ba valaki a leg
kisebb fáradságot "eszi magának, erős lélekkel kebelében, melynek . 
hittel ölelt, imádott eszményképe az egy igaz Isten,- kitisztázott ér
t elemmel, melyet a. lelki szabadságnak felgyllladott lángja képzett 
vislsl.3.szállaui emlékezet szárnyain. mi a multak örök visz.hangja, az; 

emberiség kiskoruságához, s fellebbenti azon gyász takarót, moly kort 
és népet, jellemet és életet, romokban ugyan, de felismerhetó voná
sokban takargat: a vastag homályt, mint rablánczot, mely az égyip
tomit "íz és állatok előtt térdeltette ; il persával napot imádtatott,-
a káldeai val tüzet öleltetett, - a kanahánbelit ,'agy Izrael egy részét 
a DMI lábaihoz láncwlta ; a "astag ltomályt-mondom- mely görög, 
római s más rajongó nemzetek kel költött isteneket tiszteltetctt,-szaka
dozott alakban habár, de lsten választott népénél, az. igaz Isten isme
retét önmagának tulajdonitó Izraelnél is fel találhatja. ; mert \'allásos 
fogalmuk sokféle elöitélctekke1 8 balvéleményekkel \'ala párosu1n. 

4" 
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Nap kelle t1ehát, tiszta világitó nap, a népeK: vallásos ege ki
deritésére, melynek rénye eMtt lllindcll homály szétos'loljOllj kulcs kellett, 
melylyel a l'abláncz zárai megnyiljanak, hogy a nép sza])ad legyen 
szabadon gondolkodjék, higyjen és szeressen. 

A dicső fényű nap Jézusban viradott fel, égi magasztos ajánlás 
mellett: Ez az én s7.crelmes fiam, kib en éll1negllyp..god
tam, ötet hallgassátok. a.) Ki, eltekintve a jövő küzdelmeitől, 

biz\'a tudománya igazságában, évangéliuma hirdetésével kezd a vétkes 
homály oszlatásáhozj - kimondja a. legfőbb igazságot : az I s ten le
lék, és il kik öt imádják, szűkség, hogy lélekben és 
i gazságban imádják; b.} s il népnek, .mely Dávid és Ézsaiás 
j6slatait olvasva, szavaiban uem kételkedik, igéretbell adja át rablán
m~ainak büvös kulcsát: Ha ti megma r adtok az én beszédem
ben, az én tanitványaim lesztek, m eg ism eri tek az i gaz
ságot, és az igazság szabadosok k á teszen titeket;
mint olvastatni hallitok. 

, 
Nagy érdemü zsinati gyülekezet! Jézus e szavaiban szűkebb ér

telemben évangéliumáuak , szélesebb értelemben pedig az abból eredő 

keresztény · felvilágosodásnak diadalát tünteti ki. ::Mi, hála a népek 
urának! ismerjük e boldogit6 diadalt; mert eljutottunk a keres1.tény 
felvilágosodás azon balmáig, hol a lélek szabadon gondolkodhatik, s 
honnan belátható az egész mult j miután tehát szint~ 19 század auy
.nyi küzdelmeiben a győzelem zászlóját mindenhol az ő részén látjuk 
büszkén és magasan fennlobog\'a, - a nap dicső emlékének, mely 
szintén azon vrradhatott fel, szent vallásunk törvényekkeli szentesi
tése napjának örökitése, legyen a J ézus évallgéliuma, s az ebből ere· 
dő keresztény felvilágosodás diadaláróli elmélkedés által megÜllllepelve. 
Én elől megyek beszédemmel, s világot vetőleg eddigi állitásaimra , 
három pontban szemléltetem a megviIágosodás diadalát. szemben Istell-, 
ember· és halállal; mert a keresztény felvilágosodás megszabadit 

l·ben is az Istelltőli félelemtől. A legelhagyottabb és 
legszánandóbb teremtés egy ember, nép avagy nemzet akkor, ha igaz 
Istenét nem ismerheti, iránta való kötelességeit nem tudja, s tettei 
felett. egy az igazságot mérlegelő lélek nyugtatólag nem szólhat; 
mert ö akkor egy oly pályán bolyong, melyet a. hit lelkekre áradó fénye 
nem világit; boi az erkölcsi törvény Dem jár útmutatónl a tettek 

•. ) NAt. s, 17. b.) Ján. 4, 24. 
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mezején , s kövctkezőleg miuden tett avagy lépés. l~ mi elkövettetik 
csak botlás ; egy·egy gyász mive a lelki vakságnak • a boszuállónak 
vélt Iswn réro~s képzeImeinek nevelésére, s az emberi jóllét és bol
dogság mélyebb sírba ásására.. 

Isten észszel áldotta meg. szívvel teremtette és szahadakarattal 
ruházta fel az embert, hogy ezek által a teremtések milliói felett úr, 
alkotója képének hordozója s teremtetése nagy czéljának léteaitöje le
hessen' észszel az istenség eszméje keresésére, szívvel annak megtalá-, . 
lásám, és szabadakarattal a megtalált Isten felöli meggyőződés szülte 
érzületek korlátol1lutatlan nyilvánithatás.íra.-Hármas kincs ez a terem
tés koronájában , s egybevéve a megfelelO alap ugy-e, e büszke el
nevezés "ember"? 

Oh ! de vajjon csak itt a teremtés e dicső adományainál batáro
zódik~e az isteni elnevezés által értett magasztos névnek "ember~ \'a
lódi jelentősége? Korlá.toltságában~e egy észnek, mely a természeti 
ösztön szítk körein felülemelkedni még képtelen, s az istenség nagy 
eszméjéhez képest csak homályos sejtetem ? Kiskoruság-ában~e egy szív
nek, melyet gyermekies érzelme hideg tá.rgyaknál marasztal, s az igaz 
l sten ismeretének érzete Mm boldogit? vagy szabadságában azon aka
ratnak, melynek \ltjait va.kság, önkény és hatalom zárja, hol egy tett 
minden egyéb, csak szabadakarat nem? 

Oh! llem, érdemes gyülekezet! ily fokai val a teremtés llemes. 
adományainak, teremtetése nagy czélja az emberrel még nines elérve; 
rajta lsten képe nem látható, s azon teremtmény, melyet mi ily álla
potban embernek nevezünk, nem ember! vagy ha az, akkor nem az 
elnevezés valódi értelmében ; mert lelk i életet nem élhet s követke
zőleg sorsa a baroménál alábbvaló. 

Az észnek és szívnek ', mint egy magasabb tehetség ér.::ókeinek, 
melyek állal a szellemi szépség s magasabb hivatásunk felfogásához 
eljutbatunk, növekednie kell, a szabadakaratnak pedig, mint o.z em
beri kflbel legorősebb lalizmánjának, mely az erkölcsi élet hajnala de
rengésének egyik f6tényezöje, erősödnie szűkség ; 8 csak ott, hol az 
elsö széttörve a tudatlanság ha\álos leplét tiszta. ismeret világánál ölel
Ilet fbldot és tengert; felszáIlllat a mérhetetlen iiI' fényhaújábn, 8 va
lamint a. föld tárgyai ban , ug·y a csillag-világ milliárdjaiban is a te
remtői hatalom egy-egy fény-írására ismer, - amely teremtöt aztán 
édes vOll1,alommal ölel uo szív, 8 létéről és mindenhatóságáról, bölcse
ségéről és jóságáról szabadon nyilatkozik a lélek; csak ott ember a)l 
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ember oly értelemben, mint azt a teremtéskori elnevezés jelzé: teM 
romH Isten az embert a maga képére d.) 

E ponton aztán leomlik a válaszfal, mely lsten és embert egy
mástól elzárá. A dicső való lényegében , tünik fel; fénye emberre lövel; 
8 azon ember, ki eddig magát sem ismerte s csak bolyongott, magára 
talál, szivében szent kötelességek támadnak teremt6jo iránt, melyeknek 
teljesitésére szabadon hívja lelkiismerete, s teljesitésében a szolgaság 
keserres viszonya váJtozik át édes atyai és gyermeki vislonynyá, s & 
többé nem fél Istenétől; mert a kcreszMny felvilágosodás az igazság 
megismortetésében szabaddá tette .. 

Sem a régi kornak Isten ismertetésébcn sejditésen alapuló elvei, 
melyek még egy Plátö, Ciceró vagy Aristho te le s agyában is 
csak homályos sejtelmek voltak; sem a Mózes tönény-tábláin fénylő 

Wn'ények és parancsolatok, melyeket mint gyüjteményét a vallásos 
igazságoknak és első okirat.U az isteni kijelentésnek tiszteletben tar
tunk, nem vezetheték az embert e dicső magaslatig; mert hisz azok 
is parancsolás és t iltás, igéret és fenyegetés szigorú betüi\'el irfák; s 
ha külső tör\'ényszerüséget eszközöltek is, <le a kehel szent és nemes 
érzeményeit természeti álmukból tevékenységre nem serkentették; ha
nem az a tudomány, mely megszeliditette ama magasabb mi\'eltségre 
számitott tör.ényeket, . Istenről és lényegéről , rendeltetésünkről és kö
telességeinkről felemelő tanitást adott; az a tudomány, mell' menynyei 
világával a szív setét ~ejtekeibe behatolt , s ott életre serkentette a 
legszentebb vágyakat, érzeményeket, s ellenállhatatlanul kényszeritett, 
hogy az érzékiséget az okosság és lelkiismeret hatalma alatt ta·rtsuk, 
az a tudomány megadta az emberiségnek a győzelmi magaslatot a ke
resztény felvilágosodás által az igazság megismertetésében. 

Ezen t udomány h.! II Jézus által hirdetett éoangélium I II szere
tet örök tön-énre.- Ez tünteté fel lstent, mint szerető édes atyát" ki 
elölt nem szolgaiképp reszketnunk, hanem kihez gyermeki bátorsággal 
kell kozelednúok.-}}Z mutatá meg az útat és módot, bogy midőn si
runk, nyögünk és zokogunk a sors mostoha csapásai alatt, kihez és 
merre kell folyamodnunk. -Ez a bűnei súlyos \'oltán kesergő léleknek 
enyhitl) szózattal: lsten a megtér6.bün ösne k i rga l ma.s, k e. 
gyelmes, ki nem akarja egy blin osnek is e h'e sztét, ha
Dem megtérését és életét e.), lelkébo égi vigaszt szálliti a 
szenvedések súlya. alatt roskadoz6nak pedig ruegnyugtatást küld: I s t e II 
a kit srotret, megdorgáljaf) Er. a gyarlósága miatt Istenótöl ol. 

4.) L lU •• l, fl ... ) Edk. SI, IL I.) Sid. 12, 6. 



felejtettnek hitt kisbitüt Rilemeli : ha olfele jtkozhetik is az 
édos :L uya az Ö gyer mekérd) I de én rólad el Dem felejt
kozO ro g.) Az élet útjain tántorgó lábakkal járót pedig: n e fé l j I 

III e rt é II vol e d vag y o k h.) égi biztatással bátorit ja. 
Ha tehát van egy tudomány, mely az élet minden lépteire egy~ 

egy irnnyeszmét nyujt, ronIy után a végos értolmü halandó lépteit 
irányozza, hogy j6l legyen dolga, s ar. ember, nép avagy nom7.et azon 
tudomány ismeretére eljuthatott I annak szellemét felfogni tudja, -
s igazsága felól a szív és ész öszhan-gzatos müködésén meg van gyö
zik!v6; ba tiszta magyarázatot adhat magának az Isten szavairól : Ha 
úr vagyok, hol az én iélelni em i.) s a koronás prOféta, szent 
Dávid, iutését: Félje ar. urat minden föld, féljenek tőle a 
f ö l d n e k ID i n d e n l a k ó i k.) valódi értelembon érti: az Isten iránti 
tiszteletteljes félelemben, vagyis az ő parancsai iránti engedebl~esség
ben; akkor azon ember, nép avagy nemzet a keresztény felvilágosodás 
szinvonalán áll, - ismeri nz igazságot I s nem fél szolgailag Istentől , 
mert a keresztény felvilágosodás szolgaságtól lllflgszabaditotta. 

Nem a képzelet puszta já.téka ezon állitás ! példák szólanak a 
mellett a népek életéből, kezdve azon kis társulattól, melynok legelébb 

• adatott hallani a szabaditás égi hangját 8 fogadni a felvilágosit6 szent 
lelket, le a vallási küldelmek gyászos térein , hol minket is az elnye
lésseI fenyegető hullámok árjaiban egyedül csak az tartott és védett
ogész a jelenkorig : mert nincs a Rildnek egy szöglete, a JlOvá az 
evangeliuIll jótékony sugarai elbatottak • s világa a lelkeket átjárta; 
hogy ott a nép -- habár állottak is elő koronként sötétség üdvös vol
tát hiresztelő álpróféták - Istoné\'ol szemben szabad I s következőleg 
polgári életében is boldogabb ne lenne. Igen! mert a vallási szabad
ságnak kisérBje politikai szabadság, a honnan kö,'etkezik is aztán: bogy 
a keresztény felvilágosodás 

2·or az emberektőli félelerot~51 szabadit meg. Ha 
visl8zamegyünk gondolatban! évezredek sirbalmain & mult idő tör
téneteibe I - oda I midőn a családi élet · szűkköréból a társas élet 
legifjabbik sarjadéka a természot akadályai legyőzése s ar. önfentartás 
köuynyebb "olta végett kifejlödött: a vallás befolyását a társas életre 
már ottan megtaláljuk.- 'f örvények szerkesztettek a népek élete rend· 
ben lart;\sára. s a törvények m6gs~ollteléso avagy védolme a vaUásra 
biz.'ltott._ S o korszaktól kezdve, minden században foltalt'ilhatd a val-

• 

, .) Eu. '9, 16. A.) L MólI. 21, 17. i.) Wl. I, 6. k.) Solt. 88, 8. 
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lás e befolyása a társadalmi életre; fel azon nemzetnél, moly nemzeti 
alkotmányát isteni kijelentés Szavain alapitá; fel azon népnél , mcly
lle~ tettéi vagy léptei irányát vallásos jóslat adá. - S mindenütt, hol 
a társadalmi élet rendszabályai a józan hitvallás elvein alapitvák : a 
törvény és vallás ölelkezése - a társadalmi élet kOzalkotmánya. sért
betet1enségéb~n , S a népek azon feh'irágzott jólléte- és szabadságában 
dicsőitette meg magát. 

De félre ne értsetek h! Kedvező éghajlat; ártatlan kezek között 
értem én a boldogság e felvirágzását j ott, boi emberi merész ké ... a 
sérthetetlen szentségü pecsétnek feltörését~l irt6zik; s az akarat min
dellllat6ságát II vallás törvényei által korlátolva hiszi; mert különben, 
boi az absolut uralkodó .... óleménye és hite az akarat mindenhatósága, 
minden szellemi határ nélkül: ott a népek jólléte el van játszodva, s 
a társaSág rabszolgaság igájába döntve, nevezzék bár azokat büszke 
conveninek is. 

S mint hogy fordultak elő az idök folyamában események, me
lyekben ily gyászosan bünbödte magát a népek legszentebb jogai le
tipl'ásával a büszke önhittség ; talán itt feneklik oka, miért az emberi 
aljasság mflgtagadtatta némelyekkel a józan hitvallás elveinek üdvös , 
befolyását a polgári alkotmány szabályaira j meghazudtolta a kettő kö-
zötti édes i'okonságot ', s a vallást, miot rabszolganöt alárendeltjeül 
kárhoztatá a polgári alkotmány szabáJyainak. 

Pedig ha a Íársarlahni élet az önfental'tás és közbiztonság elér6-
Sének 'elvén kifejlődött szent szövetség I szabályokkal , melyek a nép 
szüksegének lelkéből meritett szabályok,-azon üdvös irányzattal : hogy 
nemesitve a népek érzelmeit, erényes és becsületes polgárrá növeked
jék mindenki-'olyanná, ki előtt polgári kötelességei szentek- s ezek
ben az óhajtott közjóllét ~s boldogság megteremtett legyen : egyedül 
a vallás törvényei azok, mik a társadalomnak erre nézve a biztos ala
pot mepadhatják. - Ezek szólják ki a dönthetetlen igazságot, mely a 
~róno~ leg~~zt?sabb alapja : utálatos legyen a ki r ályoknál 
Iste n telenséget cselekedni, mert igazsággal erősitte
t i k m e g a k i r á l Y i s z é k l,) Ezek · kötelezik a hatalom fegyverét a 
jóknak óltalmazására és a gonoszok megbüntetésére; nz alattvalók szi
vét pedig az előljárók iránti engedelmesség- és határtalan tiszteletre. 
Ezek a féktel~n kicsapongóknak fenyitö szavakkal: a bün biintetct

e n n em marad m.) hatál' t vetnek; az igaz~ága érzetében ártatlanúl 
szenvedöi ' pcdig t:ölelllelik: ~e fólj ' igazságod é l" zctóbenn.) 

, i t t 
l.) Péld. 16, 12. m') J er. 16, 18. n.) Mát. 16, U . 



Ezek a szolgaság keseltves fiával enyhületet éreztetnek, hirdetvén "a jog
egyenlőséget : Isten előtt nincs személy-válogatása.) Szó
Wil, mind az, mi a szivet nemesitheti, az akaratot pedig javithatja; 
mind az, mi az anyagi vagy szellemi j6Hétnek, a személyes vagy köz
boldogságnak a.lapja lehet, a vallásb61- mint egyetlen forrásból ered. 

S minthogy a vallás-legyen bár megoszolhatatlan eszme magá
ban, s elveiben az ielök hatalma által változhatatlan - a századok 
hoszszu során keresztül változott; s főleg Jézus evangéliumában azon 
pontot érte el, llOl a vizsgálódó ész lényegének szelleméhez közelebb 

.jllthatott; Istenről és emberekrlll , jogokról és kötelességekről tisd.ább 
eszmékben gondolkodhatott- a magasabb eszméknek, melyek a szabad 
vizsgálódás e terén, szabadabb szellemmel születtek, a társadalmi élet 
szabályaira nézve is befolyást kellett gyakorolniok-eloszlatni a polgá.ri 

éjjek fellegeit, s az emberiséget a vallás- teréni szabadsága szerint fel

szabaditni az alól, mi jogellenes, felszabaditni az emberi önkény és 
• 

hatalom alól. 

S ba nem következett mindig, a minek következnie kelett volna, 

s az emberiségnek egyesek uralkodási vágya miatt szabadságában meg
kötve kellett élni - bizonyos ideig habár mert a szelleminek a. testin: 

az erkölcsi erőnek a külső physikai erlln gyllzni kellett és kell: oh 
ne mondjátok, hogy a szabadság, melyhez a legtisztább boldogság köt\'e 
van, le van tiporva, mert éppen ezen a ponton, a külső kényszer fegy

vereivel szemben látható a J ézus evangéliumából nyert szabadság lel
kének ereje, midőn az tulajdonosával, rablánczainak csörgése közepette 
is büszkén kiáltat fel Jézus e szavaival: ne féljetek azoktól, 

kik fl. testet megölik, mert a lelket nemölhetikmeg!p.) 
Igen h! a keresztény felvilágosodás által nyert szabadságnak lelke nem 
ismer hatalmat, mely az akaratot kényszeritni tudm'i; resignatiot szül 
asorssal szemben, tudván, hogy: a mi I stentől van, meggyőzi 
a "i l ágo t q.), s megismertetvén velünk magunkat, mint Isten képére 
teremtett valókat, kiknek más teremtmények ellltt hajlongani nem illik: 
az emberekUili félel emtől megszabadit- mert való és igaz az: hogy 
mentől elBvenebb a Istenhezi viszonyunk érzete keb
lüuk be n, s mentlll inkább meg vagyunk győződve az 
emll o ri gyarlóságl'ó l: anná l kevesebb okot találunk arra, 
hogy m a g unkat ember vagy földi hatalom előtt meg
hajts uk. (B. Eötvös.) 

o.) GII,!. S, 28. lj.) Mát. 10, 28. 2".) l. J án. Ö, 
• 
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Példákat hozhatnék fel az idők eseményeiböl a keresztény fel világo
sodá; hatalma s vivmállyai megmutatására az emberi hatalommal szem
ben, hol a győzelem vérrel szerezve habár, de soha el nem mara
dott: Oh de hiszen ez napnál "világosabb tény előttetek ! Legyen tehát 
elég az egyetlen példa felemlitése, bitsorsosim ! melyen szivewk és 
lelketek ugy is csüng, s melynek köszönhetitek, hogy ma már szaba
don lélegzelhettek a hitszabadság karjain; legyen elég azon egyetlen 
példa felemlitése, midőn hiteldödeiuk felvilágosodván arról: hogy II i 11-

csen más lsten, hanem csak egy r.), szemben az üldözés és 
vérszomj · kinzó fegyvereivel- bátoritó énekkel ajkukon: E r ö s-v á
r nnk nekünk az Isten és paizsunk e ll enség ellen-meg
őrzék az alapot, melyen at. egy igaz Isten hite felvirágozhatott.- A'I. 
iinnep fénye, melyet ma háromszázados névvel ünneplünk h ! ugy is 
ide sugárzik viszsza, megvilágitani az elöttünk feledhetetlen sírhalmo
kat. - Oh legyen hát ez ünnephez méltó érzületünk az érdem elisme
rése-a kegyelet áldó szavaival:· áldás emlékeitekre ! legyen a meg
győződés bite jelszavainak hirdetése: ~ keresztény felvilágosodás meg
szabadit az emberektőli félelemtől, - s meg végre 

3-or a haláltól i félelemtől i s. Az est közelg, a nap 
nyugvóra készül, sugarai bágyadtak , a láthatár sötétül, még egy 
néhány óra avagy perCj~, s éj boruland a szép vidékre. Egy hű kép 
ez, oh büszke halandó! azon végjelenethez, midőn a sziv, ez a min
den érzemények raktára, mind halkabban dobogva; a szem, ez a bű
bájos fényü lámpa hovatovább sötétülve - életedre egy éj, a halál 
síri éje sötétülend. - S oh ki irhatná le a végső jelenet érzeméByeit
tudatával a bizonyos meghalásnak, s szemben azon paizsos férfiuval, 
kit a rómes ké,zelet halálnak nevez? Ki mérhetné meg a kinnak és 
fájdalomnak tengerárját, midőn az öldöklő angyal már búcsu.zóra int, 
búcsuzóra a gyöngéden ölelő hitvesi karoktól s könyezö gyerlDekek~ 
től, - búcsuzóra a tiszta keblü barátoktól s egész világtól, ha J ézus 
a sírontúli létről fogalmat nem ád vala?- Igy sem lehet foltudni h! 
ba a megválás ez érzékeny perczeiben fáj és sajog a gyöngéd emberi 
szív, reszket és nyughatatlan a halállal szemben, moly szerettei kö~ 
róMI kiszakitja! hiszen keblünkhöz van nőve az élet szereteto s bölcs 
Salamonként : édes a vi l ág s j ó a mi szemei II k ke l n éz
n ü n k a n a p o t s.), a halál óje podig puszt.a - örömtelen. 

r.) 1. Kor. 8, 6 ••. ) Pród. U, 7. 



Oh do ma mál' m'égis ne magyarázzátok félre e kebelráz6 kűz.. 

dohnej~ egy végperczein levő haldoklónak ! nem a halál félelmének 
'clei amaz elsárgult kép és rángatozó izmok, miktől ti anynyira irth
~k j hanem az életerőnek végkimol'üléso, és az utolsó végmegerölltö
dés j nem a meghalás I mi fájdalmat okoz a végpm"czekbon, hanem a 
szeretett kőrtől való mogv:Uás. - S mióta. az idvezitö a sötét lepeit a. 
halottak bús országáról levonta, s a halált egy szebb élet követének 
ismerteM meg; mióta. keblünkbe reményt adott - a viszontlátás édes 
reményét, mely Mes kincse lehet a haldoklónak és elmaradtalmak egy
aránt; mióta megtanitott: hogy a halál által ogy szebb , egy dicsőbb 

"körbe lépfmk, a hol többé llincs halál, nincs megválás fájdalma: vaj 
jon a szeretett k őr itt hagyása is aggaszthat-e anynyira? Nem elég 
megnyugtrt,tás-e egy haldoklóra. "nézve a tudat : hogy az e r é ny es 
és i gaz e mb er ne k h a lál a nem egyéb, mint az atyához 
va l ó m e ll e t e l j a. legszebb virágjától megfosztott szüHinek és szülei 
hült tetemeit temetőbe kisérő gyermeknek a remény: n e m s o k á r a 
ismét látjuk egy má s t! 

Igen ll! egy forrás a J ézus evangéliuma., melyböl az élet leg
kinl;óbb pillanataiban is emberi kebelre enyhitö balzsam fakad; a ki 
tehát ennek mélyi be hatol , s keresztényi megvilágosodás l elkővel mőr

legeli: mi az őlet I melyet oly kedvesnek , - mi a balál, a mit oly 
rőmitónek festenek; oh ne mondjátok ! hogy az többé fél a. haláltól! 
mert tudja, hogy az egész élet nem egyéb, mint egy hoszszu haldok~ 
l~s , - a halál pedig csak annak végbörgése j tudja I hogy folytonos 
cserélődés törvényén áll fenn a világ, s mint a természetben semmi 
sem \'ész el, csak más alakot ölt; ugy az emberre nézve is nines halá.l, 
csak átváltozás - s oh átváltozni egy dicsőbb alakká, melyet szenve
dés és fájdalom többé nem kiuozhat _ s ugy végnélkül élni I ki ne 
óhajtana? 

Azért ti, kik nyugodtan akartok megválni a fö ldtöl és tieitektöl, 
s bátran szembe menni ll. halállal: élni és halni tanuljatok meg! a 
vezérleczke mindkét esotre egy kútlőböl- J ézus evangéliumáb61 ered; 
s ha ti, mint J ézus evangéliuma megkivánja : életetekben j6k lesztek, 
fL ke7.etekre bizott talentumokkal hiven sáfárkodtok ,- ha azon helyet, 
melyet számotokra a ,gondviselés kimutatott, lelkiismeretesen betölteni 
igyekeztek, akkor az igazán élés útjain jártok, és sajátotokká teszitek 
azt, mi még a haldoklás párnáján is enyhet ád : a j6 IBIkiismeretet, -
S viszont, ba miként J ézus evangéliuma tanit ja I érzitek , hogy az is
teni eredetű lélek pályatere , mely egy örökkévalÓ8á.got ölel keresztűl 
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égbotörll vágyaival, a sírnál nom \'óg1.ödheLik; hanem lenni ke,ll eg: 
szebb had.Dak - a fensőbb tökély hazájának, moly egyszersmllld az 
érdemlett jutalmazás hazá.ja is leend; s azért tetteiteket egyedül ,a j~vö 
élet jutalmána.k hite vezérli: ekkor a nyugodt. me~halás ö~v~n~lt Jár
játok, és sajátotokká teszitek azt, mi a, halál Jé~bldeg ka:rJalt IS ked~ 
,'essé teszi: a jutalom megnyerésének hitét. - E két tulaJdont emben 
keholnek, t. i. a jő lelkiismeretet és a. s(rontúli jutalom megn,yerésének 
bitét a kere!lztény felvilágosodás teremti, s bennok a halált6h félelem

től szahadit meg. 
Ime h! a hármas diadal, melyet.fI. J ézus evangéliuma s az abból 

eredő keresztény felvilágosodás nyert! az ég a földdel a szellemi ha
ladás ösvényén kibékült, s az emberi kebel az igaz Isten ismeretének 
érzetéWI dobog; a Wldön az önkény hatalma. megtörött, s a. lélek a &za
badság szellemében él; a halál legyözet.ett, a síron túli lét világa meg
nyilt, s az emberiség öröklétnek örvend. 

Érzitek e <üadal nagyságát ugy-e? s az öröm, mi e nap keble
tek magasan hullámoztat ja , az érzés, mely háromszázados létel tu
datával boldogit, alapját a keresztény felvilágosodásban leli! Az első 

és egyetlen fegyver, melynek győzedelme soha el nem maradhat, s 
mely létezést biztosit ezred évek hoszszu során keresztül, egyedül csak 
is ez. Ezzel a leggyengébb nép is hatalmassá lesz I nélküle a legha
talmasabb is porba sülyed. - S minthogy tudtam h! hogy minél ne
vezetesebb a hely, a hpl állunk, minél ünnepélyesebb az óra, melyben 
valami történik: annál nagyobb a hatás lelkünkre néz ve; azért emJi
tém én ezen helyen, hol a keresztény felvilágosodás győr.edelmét szent 
vaUáslmk t~rvényekkeli biztositékában adá. s ez ünnepélyes órában, 
mely aDnak báromszázados emlékünnepe - éppen a keresztény fel vilá
~osodást : hogy élesztve kebletekben a tüzet, mely azért lángol, er6-
sltve. az akaratot, mely a. felé törekszik - titeket annak egészen meg
nyerJelek.- Önvalóliok, bIszem ! erősebben sZól annak üdvös voltáról 
minL gy.eng~ szavak; kövessétek bát lelketek sugallatát. Csakhogy nek~ 
lek, kik hIvatva vagytok a felvilágosodás zászlóját fenhordani : ug y 
f é nylj é ~ a ti világ osságto k aZ emberek e l őtt, hogy 
lássák JÓ e se ~ek e~eteiteket és dic s őitsék m enynyoi 
atyátok~t t.); ti pedIg mindnyájan : ö l tő zzetek fel a. vi lá.goll
s igboz Illendő öltözetbe u.), s járjato k ugy, mint vilá
gossig fi a i ::c.); igy a kicsiny sereg nagygyá leszen, s a háromszázad 
egy örökkévalóság alapja lesz, mit súvemMl óhajtok. Ámen, 

t.) JUt. 6, 18 ••• ) Hom. 18, 12 . =.) Ef. 6, 8 •. 


