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Az Ia~on maln.z~ja 8zerint, moly nekem o.d..tott, mintbolC8

6pitom8.~or, al..po~ vew~~em, ma8 pedig 6pi~ana. Kor. I. lov. 8,10.

Mint az oszi fergeteg a sargult faleveleket, ugy
sodorjak el sokszor az embert a veletlen esemenyek

".

edes honanak hatarair6l, s eltepven a leggyongedebb

viszonyokat, rokon es barat nelkiil kenyszeritik buj~

dosni ismeretlen, tajakon, hoI a hontalansag kinjait61

gyatratt szivre a vigasztalas deriije sehonnan se mo

solyg! De ha jobbra vaJtoznak a koriilmenyek, e8
visszaterhet honaba a szamiizatt, - oh! ne kerdezzete~

mina erzesek hullamzottak sziveben, midan edes ha

zajanak ver-aztatta foldjere ismet leborulhatott, ne

kerdezzetek, mit erzett akkor, mldon az osi hajlek

kuszobet atlepve, a tlilaradozo orom sikoltasaval om

lottak karjaiba az elaggott sziilok es kedvesek, Jrik a

viszontlatas forro csokjaival felejtettek vele a kiallott

szenvedese~et! - En ugyan a Mindonhuto Istenke

gyelmeb~l sem szamuzatt .nem vagyok, sem tagjaimon

.nem viselem az ankeny bilincseit, megis valahanyszor

Bekesmegyebe jovak, majdnem hason16 erzelem dobog~

tatja szivemet, mint a hontalansagb61 visszaterojet, 

mert itt latom. viszont regi palyatarsaimat, kiket szi

vemhez a baratsag edes kateleke csatol, itt talalkozom

'"
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JO embereimmel, kik testver gyanant osztottak meg

'" velem oromet es banatot, - itt e megye terUleten tala

10m fel azon kedves emlekii hitkozseget, melynek 21

evig lelkipasztora voltam, - s hoI az ur Je,zus szolWje

ben mint egyszerii napszamos 'tnunk{tlkodtam. * Mind
ezenemIek, m,in<;lezen viszontlatas tiszta oramre han

golja szivemet, s' jelenleg annal nagyobb, anmll tisz

tabb ezen aromerzetem, mennel szebb es magasztosabb

a'czel,melyezuttal kedves korot6kbe vonzott. Ugyanis,

mIg a 'foldiek szeretetebe meriilt sZlv csak azt haj

haszsza, a mi a fOlde, s a nyereszkedo haszonvagy csak

allIiakemel .diszes csarnokokat, s abba fekteti tokeit,

'amidus kamatot iger az onzo' fukarnak, - mig az

anyagiassag onsulylyal neheziil a lelekre, s a vallas

talan kozonyosseg szamtalanokat visszatart mindatt61,

·ai:rli az Istenre os halhatatlansagravonatkozik, - az

a1att a gyomai kath. hivek kimondhatatlan aromore,

'azon j6tekony kozek, melyek az ittoni kath. egyha,zat

Ehlidig is. ugy ekesitettek, mint sZlvok menyasszonyat,

- azon j6tekonykezek, melyek a hitbuzgalomt61 in
dittatva, .eddig is oly szep aldozatokathoztak azul'

JezUB .oltarata, azon j6tekony' kozok most egy diszo

s~bb 6ldagasabb kath. templomot szandekoznak emelni,

'hogy sajat szavaikkal eljek: az Istendicsoitesere es

draga vallasunk .emelesere'! . Hogy 'legyen a gyomai

kath.. hiveknek egy olyanbiztosrevpartja, egy' olyan

szentelt menedeke,~hol az elet habz6 tengeren hanya

tott sziv! minden aggaly nelkiil 'kik6thessen. Mond-

o !B~kes-sz.~~dl'as.

f:

!

ja.m"':~,. hogy: a he.lybeli rp,~lt6sagos kegyurnakes. ;ne-;
~es lelkiinejenek * aldott kezei hozandjak e na.g.y~,
szerii aldozatot, - mondjam-e? ~ogy az 0 nemes szi

vakben nyilt ki a hitbuzgalomuak azon valhlsi viraga,

moly aldast fog hozni gyiimOlcs~vel apakra es UnO~

kakr-a! Kepzelhetitek, mino magasztos orom aradozott,

kegyeimes. fopasztoruuk ** atyai sziveben, midon, e
nagyszerii aldozatr61 ertesitve lon, - kepzelhetitek,

minolelkesiilt erzelmek kozt kiilclotte fopapi aldasat

azon nemeslelkii j6tovokre, kik a tudatlanok tanitasa,

a csiiggedok batoritasa, a szomoruak vigasztalasa, egy

szoval, a testi- es lelki szenvedesek enyhitese czelja-:-

-b61~ az ur Jezus 8zent szivenek, s <tszep]otelen sz~

het fajdalmanak tiszteletere uj diszes egyhazat eme

lendenek. - Ezen epitendo uj tempIom alapkovenek;

beszentelesere kiildott ki engem azon keg-yes fopasz..

tor, ki piispoksegenok kezdete 6ta a leggyongedebb

atyai 8zerotettel, a legeIenkobh reszvettpl, a lege1;>e

rebb ngyelemmel viseltetott mindeg a gyomai h;~tll..

bit-elet irant! - Do. mielott ezen, olottem annyira be,..

eses megbizast veglegteljesitenem, brammel· ragadom.

meg a kedvezo alkalmat, hogy e.zen alap-ko le~e~~le-:

nek fmnepelyen e kerdes fslett elmelkedjem; m~:p,Q'

alapot .keTI az embernek vetni, -. min&. alapra kell

Iwlyezkedni, hogy az elet ezernemii viszq~tl1g8agai

" Meltosagos kaprioriti Wodiituer Albert, kinilyi tanac~os as a vas

korona rend lovagja,- es bo).'os-jenoi Aczel Zsofia nemes. lelkii, hi~~

buzgo neje. . .
. ** Lipovnoki Lipovui~zky Istvan, megyes piispok 0 nagymcltosaga,

v. b. t. t. sz. Istvan l'ond kozepkel'esztese.
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kozt,,'mint ·keresztenyes hazafi, inga~lanul megall

hasson.

** * .
Hogy az ember a vilag csabjai sezernemu Vl-

szontagsagai kozott mint kereszteny es bl1zl1fi, ing<:Lt

lanul megallbasson, azon alapon kell allani, awn alapm

ken helyezkedni, melyrol .sz. Pal ezt mondja*: Mas

alapot senki sem vethet azon kivul, mely vettetett, 

mely a Krisztus Jezus! - Mennel szorosabban tapad

a sziv ezen isteni alaphoz, - mennel forrobban ragasz

kodik Jezus tanitasahoz, anncll biztosabb lehet a fe161,

hogy sem a szerencse elbizottn" sem a csapasok kislel
kuve nem teendik, hanem oromben es fajdalomban, .

gazdagsagban es szegenysegben, egeszsogben os beteg

segben ugy fogja magat viselni, mint Jezus, hivebez

illile, - megorizven a becstilctesseget es hitet, ha az

arulas dijjaul arany-halmazzal kin<llnad is, - megtart

van az erkolcsi torvenyeket akkor is, ha az eladott

lelkiismeretnek arlb bibort es tront nyerhetne is! 

Ellenben mennel mcsszebb tavozik valaki a Jezusi hit

nek isteni alapjatol, - mennel kevesabb lesz sziveben

a keresztenysegnek eitato szelleme, annal rohamosab·

ban fog lefele l1aladni a biinnek veszedelmes lejtojen, -

.' 8 ha szerencse kornyekezi, dolyfos lesz es elbizako

dott, ha pedig csapas vagy betegseg' eri, nehez lesz a

foldnek hallani lsten ellen 8zort vakmero karomla,

sait! - Ha szegenyseggel fog kuzdeni, konnyen meg

vasarolhatod, hogy az igaz ugynek megdontesere ha-

,.. Kar. 1. lev. 3. r. 11. v.
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miseskut tegyen; ha pedig gazdag,'lesz,akkor:a..

telhetetlenseg vagya mindig tobb es tobb kincsek OBZ-'

szeharac,solasara osztonzendi, s mig jogtalan sarczo1<i-.
sole, ravasz csalasok, es felebaratot koppaszt6 uzsorak

altaI sikerulend nemtelen czeljat erni, - esszekre

nyekbe rejtett ercz-balvanyat hitvany peneszfereg gya

na.ntol'~c~di, azalatt irgalmatlan fukar szive hidegen

f~rd~land el a nyomorban sinlo ozvegyektol 8S arvak
tol' kik hasztalan kialtan'ak hozza segelyert atokverte, . .

kuszoberol! - Senki se vetbet mas alapot, azonkivUl

mely vettetett, mely a Krisztus Jezus! csaka Jezussal

egyesult ember felelbet meg igazan azon nagyszeru'

kotelmeknek, melyeket mint kereszMnynek es honfi

llak teljesiteni kell, - csak a Jezusi hitnek alapjara .

6pitett sziv-hajlek fog biztosan megallani az eletvi

harai kozott., - valamint ingatlanul all ama nevezetes

koszirt is, melyre feh~pitette J ezus az 0 egyhazanak

dontbetetlen falait. - Miert oly donthetetlen ezen egy-
. .

, baz? miert allja lei oly szila,rdul a legduhosebbtama':'

dasok fektelcn ostromat? - Azert, mort a Je~usi hit
nek isteni alapjan nyugszik, s minden ostrom, mely

eHene inteztetik, minden eszkoz, melylyel szetrombo

lasat kisertik meg a hitetlenseg galtld kezei, csak

egyes darabokat, csak egye~ koveket feszithetnek Ie

rolla, s ezek is azon vakmero tamadok :fejeirehulla-'

nak, kik' esztelen abrandjokban azt kepzelik, hogy

fattyumergokben megdonthetik azIsten intezmenyeit;

De az' lsten inMzmenyei donthetetlenek, mert biztOs

alapon nyugosznak, s ezen alapra keH az embernek is



~itM~;,i<ha, n~m.,:~~l.ttj~, hog;y' s~ive hajlek6,t, llwgdollt;

s~k;,a?i[.el~:tr,·.v,ih~Lrai! ~,";~,. a Jezusihit ,alapjankeU,' ...e.piilW 3l; cs~ladi szenMlynek; erre ke11 emelni a hazas-

elet!:csarno1u1t, mert az iiunepelyes fogadaJmat es es- ,

kiit, c.sak az fogja, biven megorizni" ki buzg6n biszaz;

Is,teuben.,. ,kinek szent nevere eskiidott a ferj es fele~

fleg!;~pG\j es,anya k.otehneit, csak az fogja lelkiismere

tesen,teljesiteni, kine,m tartja konnyen szettorhetO

jaMkszernek azon magasztos, szentseget, melyet a Min

dJenhat6-l~ten: a csaladok ~olclogihl,saraszerzett!- Ha,

ezen: valhl.si alapot avatatlan kezekkel megbolygatod,

nemcsak a hazi boldogsag temploma fog romokka

dolni, - .... , nemcsak az, egyeterto szerelemnek cs6kjat

fogja(a,v.iszaUwdasok keserii epeje felvaltani, ~. hanem

hQgytetezvelegyen a boldogtalansag,' a gyermekek is

oiy 'vas'ottakka, • oly romlottakka fajulnak e1, hogy

n~egr~.blott oJ:'kolcsuknek sz6ttepettkoszol'Ujat kaczagva

dobii,t:ndjak azon szel'encsetlen szulok szemeikozze, kik

sa.jatrosz:p.Gldajok Mtal metelyeztek meggyermekeik

!':zlvet; -, -. s, valamint a, csa.l:idi szenteIyt, ugy az is

kolat:is ,a, Jez}1si hitalapj{tra keH epiteni, akkor fog

az;, cz.eIj~J,1ak e.g,. rendelte.te.senek megfelelni, -.akkor .

lesz· az, aZ,ist.eni f61elemnek' es va16c1i bolcsessegnek

veteI,U~nyes kertje, .hal a tiszta erkolcsoknek magva

l'lza~~,zoro,s.;,gYfunolcsot termend. -., Ha eIveszitek. az

isko,l~t6l- a:,~alIa,sos, jelJegeet,.s. a.- kereszMnyseg sze11e,.. .

met kizarjatok falai koziil, Hpk; mindenfelet fognak

tanulllj' gyerroekeitek,-'.elsza.mlalandjak nektek a ten-,

gerek hal~~t, es a leg mada1'ait, -. beszelni fognak a
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fq~d ezernem.:Ur'll;Q"\feii~ei_rOll g, ~I b~rcz;ek ~B" hegYr~k"

8zamtalan.· a.s,:v.anyair6l, megfogjak llektek "nevezni'a .,'

csillagokat, es; bolyg6kat, s ertekeznifognak. a leg..

csuda,latosabb' egi, es, foldi tunemenyekrol, '- amde

ar1'61, ki, mind. ezeket alkotta, -' arr6l, ki e.nagy

roindensegben e bamulatos rendet behozta, az eges,

fold. teremtOjerol, a mindenhat6' Istenrol keveset, vagy

s£lmmit se tudandanak, mert a tudomanynyal megtOl

tott f6 mellett, -'. asziv tires marad !

A vaHas alapjan ke11 nyugodniaz egesz tarsa

dulomnak, -' ezen ke11 epulni a haza oszlopainak; 

mert nem a szu1'onyok es agyuk hatalma szilarditand

ja meg ,az alkotmanyt, hanem az teondi nagygya, es

boldogga a nemzetet, ha a tiszta erkolcsok koronajat

egyarant viselelldi alattva16, es kiraly. - - Ott,hol

a. t£trsadalmat a kereszt6nyseg szelleme lengi at, 

ott, hal Jezus uralkodik a szivek felett mint egy di

csoseges kiraly ! - felfogod talalni a miihelyekben

az egyenes lelkii iparost, - az ite16szeken a megnem

vesztegetheto .bir6t, - felfogod talalni az igazsagos

eloljarot, es engedelmes alattva16t, - feIfog~d. talalni

a tiszta ;jellemii kormanyferfiakat, es hivatasuknak

megfelelo kepviseloket, - kiket nem parterdek, 

nem onz.es, nem hivatal, es 1'endjel-vadaszat, hanem

tis~ta hon'sze1'e1e:Ill fog veze1'elni, midon kotozgetni, B

gy6gyitani ken a szenvedo hazanak sajogva verzo se

beit! - - Ellenben hoI a valh1sos erziilet egeszen

kihQlt a polgarok szivebol, s a tiszta e1'kolcsok veg~

bUGsut vettek palo(,akt61,·· kunyh6kt61, -. ott napi rell~



azt maimak soha, a mit magadnak nemidvansz !Avagy

bany:szor lettek az eIoljar6k aIattval6iknaIi: '~aI6sagos

kinz6iva? hanyszor dontetett romma az, 'alkotmany?

tiportattak' ela jogok? jats7.attak ki a' legiidvosebb

torvenyek ?ha egyre::;zrol a kormally' ferfiai elszaki

tottak sJ',iv.oket az Istent61,' es sem hanhatatlansagot;
sem orok birot nem hittek, - az &]attvalok pedig az apos
tol* ezen inteser~l megfeledko7.tek: minden ember a

felso hatalmassagnak engedeimes leg-yen, mert nines

hatalOm csak az Istent61, es a ki a hatalomnak ellen

all,Isten renc10lctCnek szegul ellene! - Ugy van,

mert a torv6nytha sulyos is csak az fogja hiven

megtartani, kinek Jezus a tanitO mestere) ki eng~~

deimes Ion a halalig, meg pedig akereszt ha.lalaig!

- a kormanyt es hatalmat csak az fogja meltanyo

san kezelni, kinek 8zivebe Jezus irta ezen figyelmez

teto eszmet: en i~ alattvaI6ja vagyok az Istennek, s

a mindhatO tr6nja elott egykor nekem is sza.molni

kell ! - az igazsagot csak az olyan biro fogja Ielki

ismeretesen kiszolgaItatni, csak az olyan nem hagyja

magat sem iger,,:.eny, sem adomany, sem gyiilOlet,sem

kedvezes, sem felelem, sem emberi tekintely altaI a

jogtalansag utjara tereitetni, csak az 01yan fogja a

biint es kibagast szemely valogatas nelkUl buntetni,

- az erdemet pedig mindenkor es mindenkiben elis

merni, ki erezve emberi meIt6sagat, sziveben e val.

lasi elvet hordozza: ,en e [oldon az lsten kepet vise

lem, az Isten pedig nem ismer szemeIyvrilogatast, mert

* Sz. Pal a Rom. 1.:1, 1. 2.
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den lesznek mind azon· verhlzit6aljasbiinok;. es t~t

tek, , melyekaz 'embe~ homiokara szeg-yen-belyeget

siitnek. -' Nom tagadom en, hog'y ott is 'lehet boke

reset, - ipar, es vagyonossag, hoI. az Istento1 mitsem

alml'nak tudni, - de mit er, ha az iparos esak nye

reszkedo haszonv{tgyb6l dolgozik, s ezernemu esala

sok~t enged meg maganak, esak hogy tUl adhasson
1'os7. keszitmenyein, - mit er a napszamosnak bo

keresete, ha bor, es kartya asztalokm11 kicsapong6

dobz6dasokra tCko7,olja 01 heti keresm6nyet, mig, sza

raz keny6r hajatis aIigd,ghatnak oda, haza a ron

gyos gyermekek, os elhanyagolt, megesalt felesog:

mit 61' a kozvagyon, barmely nagyszoru leg-yen is, ba

ninesenek tiszta. kezi't sMarai, kik ne engedjok azt e1

szivarogni a csal<lsnak, os siklmsztasr~ak piszkos esa

torn{tin ! Il(my {u'va.-Wmeg, hany alapitvany, h{tny 10
tetemeny olvadt mar el igy a szurkos kezek ragad

vanyos ujja.i k6zott? hany koz-ponztar szenvedett er

zekeny vesl'Iteseg'et olyan bitor keze16k altaI, kiknek

egy resze ismeretlen .tajakra ' menekiilt el az osztott
. . . .

vagyonnal, mig a masik resz goly6t repitett agyan

keresztiil, vagy zsineghez folyamodott, hogy a felfe

dezett gazsag kovetkezteben a torveny bfulteto kez6be

ne jusson ! - O! bizonyara, a polgari tarsasag csak

akkoi· felel meg rendeltetesenek es czeIjanak, - csak

akkor lesz benne biztositva a sze~ely-" es vagyonba

torsag, ha minden egyes tagjat az Istenbe vetett hit,

es'az erkOlcs szeretete lengi at, - S ele~-zasz16jara

tuziminden polga,l~ Jezusnak ezen jelszavat; ne tedd

I
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egy~J)l-oIiek 'tekjn,ti a,: :k;old}l~botQt, ea I, 4:oFon4t I, "'"

1,J~gyet~k, az~rt meggyqzodve, hogy a nepek, e~ egye-:

sl3k boldogsagat a hit, es erko1cs a1apitja meg, e nel~
kill siilyedezni, toredezni fog ~ 1egn~gyobb ' al1adalQm
haj6ja is, e nelkii1 torekeny jatekszerre fajul minden

torveny, minden alkotmany, mert lsten, es erkolcs

nell~ui csak a zsarnoksag bitorolja' az igazsag tJ:'6nt~!tJ

O! mely, nagy halaval tartoznak azert a gyomai

l\ath. hlvek a melt6sag08 kegy-ur" ,as nemeslelkii neje

irant, kik peldanyszerii bokeziisegge1 uj mszes kath.
templomot emelendenek a hit, es erko1cs terjesztesere

j61 tudva, hogy e ketto fogja kepesiteni az emberl

azon nagyszerii kotelmek teljesites~J:'e, melyeket mel

tan megvar mindenkitol az lsten, es haza.! - Azon
Jozusisziv,mely a keresztfan landzsaval atszl),ratvan,
vo,resen tapaqt a kes~rgo anyanak fajdalom-dulta sziiz

keblt1re ! aldjon es szenteljen meg titeket melt6sagos
hazn,sp{tr azon szep, os magasztos aldozatert, hogy em

bertarsaitok i.\dvenel~ elOmozditasar61 ily nelllesen gon:
rloskodtatok" -',' Ha, megerdemelnek kezeitek a hala

c136kjatakkor is, ha elwzot til,philtatok, - meztelent

ruha;zt::ttok, ozvegyet", ea ar;vat apoltatok volna, -,':'

IJ:l,en,nel nagyob.b ha1a1'a vagytok erdemesek most, mi

don ll~m' a1'1;61 van szo, hogy egy ket pillan~tra e1iiz..,

z~tElk a gyotro ehsaget, egy k6,t ruhadarabbal befed:
jetek a meztelensaget, egy kat ozvegynek, ,as arvanal(;

sz,emeib61 a konyeket letoroljatek, - hanem sz6

van, olyan lelki kincsek szerzesarol, melyefet rozsqa,

~s moly meg nem emeszt, sz6 van arrOl, lJ.ogy aZ Is-

I
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ten ,dic~6seg~re,'e8,! draga' ''ya;llasunk'' errieles8'te; ;egy
'olyan szen:telyt epitsetek, hoI az 'lstenn'ele buzgo:.tisz:

tel6ket, 'az igazsagnak es jognak 'tantorfthatatlan ,ye
d6ket, "az edes hazanak' pedig onzestelen hiv,fiakat;

es leanyokatn0veljenek ! Ha sikeriilend e magasztos,
ezeltelerni,s ezen epitendo' uj teitlplom 'oltara !e16tt

olyanszivek fognak buzg6 imaTa gerjedni, 'melyek!,az
:Isten eshaza szeret,etet61 egve, hiven teljesitendik 'a

keresztenynek, es hOllfinak nagyszerii kotelessegeit,~

o!mely dicso erdem-kosiorura lesztek aklwr :melt6k

az 'Istimes hazae16tt! :smely 'szivesi:lTI fog titeket, " "

oltalmaba venni, s ertetek epedezrii ahet fajdahuu

sziiz, anya, hogy eletben, eshalalbanreatok 'szalljon

Jezus szivanek aldasa!
Te pedig kedves sorsosom,es az urban testverem 1*

ki a 'gyomaikath. hitkozsegnek mar,' egynegyed "sza"
zad6ta lelki pasztora vag-y, s ki buzg6 szived,' .sze
retetevel apoltad, ekesitetted mindeg azon kisdedegy
bazat, ,me1ynek most csak romjaihevernek ,h1baid

el6tt, - ne busulj, ne kony-ezz e romok Jelett, e 1'0-
'mokb61 ~z lsten dics6segollek ujabb hirnoke,ke1!

Lasd - alazatos szereny szivedet mar is megvigasz

talta az Tsten, mert az alapk6 letetetven, beszentelte

tett, s nem sokara egy diszes uj templom fogja. hi1'

detni azt: hogy nyilik meg a j6tekony sziv~kben a

hit-buzgalom nemes viraga! - Ha majd a' val6di

s7Jeglet-k6nek, a' Jezus Krisztusnak' szent neveben fel

fog epulni az uj szent8ly, s pasztori kotelmeid szerint
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hirdetni fogod abban az orok igazsagnak igejet, -

.. hangoztasd a menydorgo villam erejevel, hogy min

denki meghalljaKarpatokt6l Adriaig, miszerint a nepek

es egyesek boldogsaga az lstenbe .vetett hiten es

tiszta erkoicson aIapszik. Irja fei azert mindenki eIet

zasz16jara e magasztos eivet: imadd az lstent, 

szeresd az embe1't, - Iegy hive az igazsagnak es

erkolcsnek, mert ez altaI Iesz nagygya es dicsove

hazad!

Ti pedig lcedves hallgat6im ! kik az elet ktilon-

bozo osvenyen haladva, most e ponton egyesiiltetek,

.fonjatok e nap emlekere lcoszo1'ut a testveriseg he1'

vadhatatlan viragaib61, s, mig kolcsonos tiirelemmel

fogtolc viseltetni egymas hite es meggy6z6dese irant,

s illetetlen nenyuljhozzanak fogjatok tokillteni egymas

lelkiismeretet es vallasat, - az alatt egyetert6 szi

vetek erczlapjarol se a fondol' viszalyok atkos keze,

- se a viszontagsag l'ombo16 villama Ie ne t6rolhesse

soha e harom sz6t:

Isten ! haza! testveriseg!

Amen. I
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