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Garatom vagy, Imakönyvem. Idvez'llek. ■ 
Gondodba adom drága hitemet.

Midőn szent érzetimnek szót nem lelek, 
Ihlesd égi erővel égi telkemet.

Légy nekem isteni frigy’ lajtorjája,
Mellyen érzelmim égbo szánjanak, —

’S hitlevél, mellyen üdv’ örök hazája 
Bíztosult a’ föld’ hü vándorának.

Igen. Te léssz gondtól mentt óráimon 
Vallásom’ reményem’ őrangyala ;—

’S mig pályámra felmerül az égi hon, 
Hánykódó sajkám’ remény-csillaga.

Nagy Isten! töltsd el mennyei malaszttal — 
Töltsd el e’ lapok’ szende sorait,

Hogy a’ szív, melly téged’ keres , magasztal — 
Leljen bennök enyhület’ szavait; —



ü ihletésökre: tűrés, hit es remény 
Keljen a' méltatlanul könnyesült 

Szent’ zápora alatt,... ’a jámbor és szerény 
Legyen, ki itt szebb sorsból részesült.

Es bírjon minden szív frigyed' körében 
Magát, sajátot ’s törvényt becsülni;

S jobb remény’— ’s dicsőséged’ erzetébe 
Sorsa’ borongásival merülni.



I .

VASÁRNAPI E LM ÉL K ED É SEK  AZOk ’ SZAM ARA, K IK 

N EK  NINCS H ELY B EN  TEM PLO M U K , VAGY m As -  

H IN T  NEM  V E H E T N E K  K É SZ T  a ’ TEM PLO M I IS 

T E N T IS Z T E L E T B E N .

Mikor imádkozol, menj bé a te 
titkos kamarádba ’s igy imádjad d  
te Atyádat, ’s a te Atyád, ki reád 
néz titkon , megadja nyilván d  mit 
kérsz. Máté 6. r. 6. v.

Templom lesz a' házból, ha Istent 
dicsérnek benne. Régi közmondás.

I .
H a b á r  távol tart is sorsom hajlékod

tó l, tnelhjben erő és méltóság lakozik 
(Zsolt. 9 6 : 6 .} 's  mellyben saját gyüleke
zetemmel imádhatnálak, szent Atyám! nagy 
Isten!... szeretek rólad emlékezni e' magá
nyomban.— Boldognak hiszem a' népet, 
melltj Téged'házadban dicsér(Zso\t. 8 4 :5 .) j  
ezért sóhajtásaim is , mellyek hajlékod felé 
lengenek, mellynek körében ismerni tanul
talak, kedvesb éldelet lelkemnek ez elvont 
helyzetemben, a ' világ' hiú örömeinél. Meg
nyílnak hiszen imahajlékid minden helyen; 
de bocsásd meg ez ártatlan ragaszkodáso-
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mát felekezetiemhez; mert kedvesebb volna 
lelkemnek az enyimek közt mondani ki ne
vedet, hirdetni dicsőségedet,’s ennek érze
tét csak magános fobászim pótolhatják.... 
Nem gyűlölöm én azokat, kikkel nem egy 
templomhoz tartozom 's nem kárhoztatom 
ő k e t , . . .  hiszen ők is téged’ imádnak 's  
nálad keresik és találják idvességöket, ha 
nem.is azon egy úton megyünk, ’s hiszem, 
hogy kiben nincs türelem, nincs abban a' 
K  risztus’ lelke. Bocsásd meg mégis ártat
lan ragaszkodásomat felekezetemhez, érzem 
én így is , hogy csak a ' kedves előtted, ki 
jót cselekszik 's  élete feddhetetlen.

Szent Atyám! titok fedi egész földi 
sorsomat ’s mi lesz még belőlem, nem tu
dom} de ez egy hő vágya van szívemnek, 
hogy ha boldog nem leszek is, ha nem vélt 
esetek rohannak is meg, lehessek jó, ne 
bántsak senkit midőn okom volna is , tűr
jek és szenvedjek éretted, bosszút ne ke
ressek, hanem bocsássák meg ellenségem
nek is, ’s midőn nem bírok tűrni, sem meg
bocsátani, egy jobb honba emelkedjék lel
kem, hol elhallgat a’ földi érdekek’ ingere. 
Erre különben is mindig szüksége a’ főid' 
vándorának; mert lám a ’ szerencse’ hízel
gései közt is vannak a’ sorsnak hiányai, 
a ' szívnek sebei, mellyeknek enyhítője a’ 
kárpótló örökkévalóság. — K* nehéz pályá
mon jöjj segédemre dicső vallás, égi hit—



jöjj el malasztoddal reggel és estve,... jöjj 
el a’ felkelő nap’ harmatos sugárain es mis 
szellőin, jöjj el az estalkony’ hallgatag szür
kületén,... jöjj el a’ jámbornak reggeli di
cséret-énekén ’s  azalkonyi harangszón is,— 
midőn dolgozom, ’s midőn kezembe veszem 
a ’ keserűség’ poharát,—jöjj el mindenkor, . . .  
de mégis! jöjj és ne m enj!... légy örök 
lakótársam hajlékomban, hogy lehess tanú
ja és vezére életemnek, őrlelke erkölcsöm
nek ’s dicsősége magános elmélkedéseim
nek !

Szeretetnek Istene! ismersz, milly erőt
len volnék hit nélkül. Nem bírnám az ér- 
zeményes élet’ kisértő óráit, foglalatosságaim’ 
kedvetlenségét, sem a’ méltatlan bánást, 
mellyet sokszor kell kiállnom csak azé rt, 
hogy gyengébb vagyok egyebeknél. Szál
lítsd azért a’ hitnek teljes erejét lelkembe. 
Részeltess naponként a’ vallás’ vigasztalá
saiból, hogy legyek erősebb nemem’ gyen
gesége mellett is minden f ö l d i e k n é l n a 
gyobb a’ fájdalomnál,... okosabb a’ csalárd 
bölcseségnél, ’s rettegje a’ bűn is lelkem’ 
magas emelkedését. Öntsd el szívem' min
den érzelmeit szent lelked’ égi ihletésével, 
hogy élhessek ismeretedben ’s törvényeid
ben , járhassak vtaidban ’s hozzád híven 
dobogjon fel e’ szív boldog óráimon 's  ha
lálos ágyamon is. — Nemcsak magamért 
imádkozom. Béfoglalom nőnemem' minden

1*
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sorsosait, hogy ok is legyenek erősek igéd’ • 
vigasztalásával ’s tántoritliatatlanok az égi 
reményben, ü l i ! mert mennyi szüksége ne
ved’ paizsára annak, kit bosszúlatlan bánt
hat az erejében büszke... Előtted mondom 
ki áldásomat távol gyülekezetemre. Belé- « 
képzelem magamat imádságukba ’s hitem 
mondja: hogy nálad találkoznak lelkeink.... 
Valahányszor tiszteletre hívják fel a’ népet 
e1 helység’ harangjai: ők és te jutsz eszem
be,— ima kél ajkam ra,—’s ha megtehettem 
magános áliitatoskodásomat— könnyebbülve 
vagyok, hogy olly Istenben bízhatom, ki 
nincs helyhez kötve ’s mindenütt megtalál
ható.— Szent Atyám ! áldásod legyen né
peden— ’s töredelmes leányodon— e1 földön 
’s az egekben is. Ámen.

2 .

Itt e’ zárt magányban nyújtom bé há
lámat ’s hívlak segítségül mindenütt jelen
való szent felség, nagy Isten !... mert bár 
szeretem házadat ; de elszigetelt az élet hit
feleimtől ’s tőlök messze hangzanak el fo
hászon ; érzem mégis közel leng dicsőséged1 
szent árnyéka. E ’ legyen templomom. Ma
gam leszek papja és népe e’ templomnak ’s 
mindene, mi a’ vallásos életnek mélvebb 
ihletést adhat ’s magas Jelentést világi gond
tól üres óráinknak, üli e’ gondolatra ügy



tetszik, égi fény özönlők körültem 's mintha égi 
(ionom terülne el szűk helyzetemben ! . . .  
Áldott vallás, dicső hit enyhítsd e1 hevült 
lélek’ gerjedehnét most és mindig, midőn 
e’ könyvre teszem kezemet—megújítva áhi- 

► tatoskodásomat.— A zt mondják a ' világ’ fiai, 
mire imádkozni, mire zavarni örömeink’ sza
bad folyamát illy komoly érzelmekkel ? ! . . .  
a’ szerencsétlenek! nem tudják milly éde
sek örömeink, ha mennyei Atyánk helyben- 
hagyólag mosolyog alá, "s milly kietlen az 
elörömtelenüit élet, ha égi kegyelem nem su
gárzik a’ sötét borulatra! Mondjanak ők a' 
mit tetszik, én imádlak szent Atyám dicső
ségednek helyén, ’s midőn oda nem jutha
tok, megszentitem hajlékomat, tiszteleteddel. 
Jól tudom nincs kisértet nélkül itt az áhi- 
tatoskodás. Nem emeli kölcsönös buzgólko- 
dás lelkünk’ erejét. Belézavarnak a’ közel 
lebegő házi gondok, ’s néha hiúságunk*
emlékei— máskor büngerjedelmek.------Igen!
igen! e’ meg lehet; de annál nagyobb el
szántsággal nyúlok szentségimhez, és te is 
nagy Isién erősítsd lelkemet ingadozása’ 
pillanatain. így  aztán hiszem, hogy kegyes 
foglalkozásom szent földdé teszi e' helyet, 
mellyen állok.— Mindig is, hol egy im átre- 
begünk el érzékenyen illetődve, nyugvó 
pontja van ott a* léleknek, mellyen meg
találja az ég’ útait, legyen az bár egy si
vatag jsziklacsúp , vagy buzgó néppel ö
zönlő szent hajlék.

5
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Lelki nyugodtsággal végzem tehát itt 

liálaáldozatomat, szerelmes A tyám ! add 
meg nékem is igédnek vigasztalását, melv- 
lvet szentelt iveid alatt keresnek mások. 
Derítsd fel mindig az illy órákra szobámat. 
Adj csendet kerültem, midőn hozzád aka
rok sóhajtani. Tartsd meg illy drága nap
jaimra a’ házi békét. Távolíts minden szo
morú viszonyt, kedvetlen hírt ’s bosszú in
gert, mik arra vihetnének, hogy reád zú
golódva emlékezzem ’s felebarátomra go
noszt gondoljak. Adj tetterőt testembe és 
lelkembe, hogy dolgaimat rendben tartva, 
minél több órám jusson néked és lelkem
nek szentelhetők. Azok a ' perczek, mely- 
lyeket házi zavar és életgond terhe alatt 
keserűen nyeltem ’s belső nyugalmamat há
borították , veszszenek örök feledés’ tenge
rébe. De ha reá tartoznak örök sorsomra, 
mint megkisértetésem’ eszközei ám merül
jenek fel, van még ,egy kényem pótlásul az 
elhullottakhoz!!!... Oh az illy perczeket hozd 
előmbe midőn megvetőleg nézek felebará
tomra, egy divatrongy vagy csábitó mosoly 
elkevélyít vagy elfelejtem, hogy töredékeny
edény vagyok,------ hogy siessek szárnyad
alá a’ büncsábok elől. É ’ szent elragadta
tással akarám felmutatni ez áhitaloskodáso- 
mat. Légyen ez egy örökzöld koszorú, 
melylyel az anyaszentegyházhoz kapcsolva 
maradjak.. . .  ’S  ha taláu az idők hosszas



7

kesergetései között elfelejtkeznék is rólam 
gyülekezetem, végig kebelébe számítom ma
gamat, imámba foglalom 's szeretett ölén 
akarok utó álmomra is szenderülni. *S ha 
mégis fagyos kézzel zárna ki leikéből. . .  
te szent Atyám ne vedd le rólam szeme
det. Segélj, hogy senkinek terhére sem 
bosszantására ne legyek, ’s ne költsék bot
rányt olly kebelben, melly benned hiszen. 
Segélj úgy élnem, hogy midőn boldog le
szek, mindenek ítéljenek méltónak a rra , 
szenvedéseimben pedig irigvem is mondjon 
ártatlannak. De hiszen igy lehet-e szenved
ni? ah! ezt te érted szent Atyám! enyhítsd 
aggodalmam1 's  boríts el dicsőségeddel min
den lelki és testi veszélytől, hogy szerete
ted1 érzete, mellyet első eszméletem óta 
táplálok keblemben, kisérjen földi bujdosá- 
somban mig hozzád jutok az egekbe... A - 
men.

3 .

Hát mindig csak munka , gond és tö
rődés e1 nyomorult testért, 's  a ’ halhatatlan 
lélekért mit sem ? hallgassatok kissé földi 
gondok, lám imakönyv kezemben, Istent a
karok dicsőíteni. — Téged1 örök felség, mi 
Atyánk, téged' dicsőillek múltamért, áldlak 
jövendőmért5 mert ismerem, atyakezedet, 
melly azt előttem elrejtette. Örök baj hiszen
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e‘ földi élet, minden érát, minden perczet 
használni kell szerencsénkért ’s csak egy
nek is elhanyagolása hátramaradás, 's  ma
gában is rideg a’ lélek, legalább nemem 
köréről tudom,—rideg, melly nem talál dol
got minden pereznek. De hiszen mellyeket 
lelkűnknek szentelünk, nincsenek elveszve. 
Oh ezek vannak legbölcsebben felhasznál
va ,— dicsőbbek, jutalmazottabb pillanatink- 
n á l, mellyeket életjókért ’s mások előtti 
kedvességért áldoztunk fel. — Heh sokszor 
csalt meg bizodalmuuk! ’s mennyi botrány 
nem zavarja annak is nyugalmát, kire leg
többet mosolyg a’ földi szerencse!? illye- 
nekért cserélnők-e idvességünk’ becses ó
rá it , mellyek nélkül rettenetes érzet vár 
reánk a’ nagy éjszakán, ha különben gaz
dagságban ’s gyönyörűségben kéjelegtünk 
is , és ha bálványként imádtak is az embe
re k ? .. .  Igaz! félben marad dolgunk ’s ko
mor érzés önti el az érzelgésre hajlott szí
vet j de annál derültei)!) ’s önerejübb a’ 
lélek, ha imádkoztunk.

Nem hallgatok tehát a* testiség' sugal- 
lása ira , mellőzöm kik hiúságnak, árnyék
nak mondják a’ hitet ’s valónak hazudják 
az anyagi sorsot, nem hallgatok egyikre is. 
Lesz még idő örvendezni és munkálni i s , 
ha élek; de imádkozni nem tudom. Csak 
egy perez ’s leszakad az élet* kárpitja. 
Rettenetes óra! boríts el akkor, midőn Is -
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(ént imádok, ’s (alán e* könyvről, vagy aj
kamon elliűlt imámról reám ismernek az ég
nek angyalai!!!— Szent Atyám tarts és 
őrizz meg engem' mind végig eJ gondolat
ban , liogy tőled, sem frigyedtől el ne sza
kadjak. Szégyenitsd meg azokat, kik idő
vesztésnek tartják az áhítatosságot. Mondd 
szemükbe, szendén vagy rettenetesen mint 
megértik: hogy hiúság ’s gyáva gőg eny- 
nyire magasztalni az életgondokat. Őrizz 
engemet az illv szorgalomtól ha csakugyan 
szorgalom, ’s ha hiúság—ellenségemet is, 
hogy ne legyünk egymásnak nevetség' tár
gya feszültségünkkel. Ne engedd, hogy 
serények légyünk az időre ’s tunyák az 
örökkévalóságra. Tarts meg atyai intéseid
del mindig elhivatásom körében és segélj, 
hogy legyek nagy—hitben, munkásságban és 
engedelmességben; ‘s ha néha megkísért a ' 
büszkeség, legyek büszke feddhetetlen éle
temmel. Segits jó lelkeddel, hogy hitem és 
vallásom ne legyen puszta ábrándozás, ha
nem egy szent tűz, melly keblemet magas 
érzetre és tettre hevitse, hogy tudjam oko
san megválasztani, elrendelni és kivinni tar- 
tozásimat. Minden óra, mellyen vallásos 
munkásságom szaggatja a ' földi partokat, 
rakja le számomra az égi kincseket, ’s mi
dőn titkos foliászimon 's  magános elmélke
déseimen eljő lelkem és hitem e’ kincse
kért, mutasd fel jutalmul, hogy legven ked-

* '
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vés tovább is életem 's szánhassak ki bi
zonyos reménynyel sírom szélén is az örök
kévaló haza’ partjaira. E* bit nélkül a ' val
lás egy irigy rendszabás, melly elfog az 
örömektől ’s kárpótlást sem ad; az örök
kévalóság ámító hang, csalóka képzet vol
n a , melly ígérne ’s nem űzetne. Mi lenne 
így a’ szenvedésekből ? átkos ostor nya
kunkon. Istenem! milly rettenetesen hang
zik ez a1 léleknek, nem bírja a’ s z ív .. .  de
nem is ! ------ a1 vallás nem csal meg, lenni
kell aratásának annak, ki a’ lélek1 mezején 
vetett. Könyeinknek fel kell száradni. Én 
hiszem Js hinni is fogom, Js tudom nem ejt 
kétségbe a ' fájdalom------ ’s halálom is é
des lesz! — Ámen.

4 .
Szent Isten , kegyelmes A tyám ! hálá

val fogadom e pillanatot, hogy világi gond
jaim után vallásosan pihenhetek. Szép , hé
ti elszórakozásunk után ismét magunkba 
szállni Js egy tekintetet vetni az égi szö
vetségre, mellynek közbenjárója Jézus, Ígé
rete örök boldogság. Jól esik hogy csak 
így is sóhajthatok hozzád: szent és vég
h e te t le n ! ! !  Barátnőim, hitfeleim lelkei! 
lengjetek e rre , lássátok meg milly édes a’ 
vallás ereje az elszigeteltnek is! de tiszta 
lélek nélkül ne hiába, — unalmas hidegség



lepne meg szent magányomban. En itt e
gyedül templomozok — nem várok harang
szót, melly tompa zúgással ébreszsze fel 
a1 szunnyadó lelket, — az envim felébredt 
már. Kezemben e’ könyv ’s vele az égnek 
ihletése szól lelkemhez. — Nem nézek itt 
hiún erőködő népre, melly igen sokat tesz 
az emberek' szeméért ’s magát úntig czi- 
czomázza, ’s azt hiszi, hogy ez ad díszt 
a' szent hajléknak. — BT nem a' te akara
tod úgy-é szent Atyám? Eogadj el engem’ 
egyszerű pongyolámban i s , különben is fri
gyed malasztja adá nékem e’ szerencsét, 
hogy hozzád bírjak emelkedni.

Szent lelked’ mive hogy bírok ura len
ni magamnak ’s rendbe szedhetem ennyi
re érzéseimet. Dicsekedő leszek e’ szeren
csémre , ’s örömmel mondom fel szerelme
det azoknak is , kik téged’ nem szeretnek. 
Szép toldása e’ földi sorsomnak. Nem ér
zek unalmat, nem veszem magamat elfe
lejtve— sem megvetve. Szent társaság va
gyok magamnak, ’s lelkemben vallásos vi
lágot teremtek erőd által. Ott is hol iszo
nyú néptömeg ajkán zeng el neved, e’ szók
ban öszpontosul a1 vallás1 ereje: ,,hívek 
szeressük egymást.í l— Erzein ez intést itt 
is , ’s akarok erőm szerint ’s fogok is jót 
tenni a' szegénynyel, résztvenni a1 közjó elő
mozdításában ’s meggyőzni a’ világot, hogy 
az érzékeny női kebelre mindig megilletve

11
9
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hat a’ köz ínség szózatja. — Ezen kívül 
a ’ vallás mennyei sorsunknak kezese, ’s 
ah! e’ gondolatban lelkem elmerülve é rz i, 
hogy itteni kedvetlenségeink úti láncz, mellv- 
ben örök hazánkba kisér az élet. — Tudok 
tehát én itt is eleget az idvességre kegyel
medből szent Atyám! adj a’ szép elgondo
lásnak megfelelő eredményt tetteimben. ’S  
ha e’ magányomban fog valaha utó álmom 
meglepni, lesz-e ki megtisztelje poraimat?! 
ü g y -e  szent Atyám! ha addig jóban élek, 
szép tetteim tisztelet lesznek poraim on,... 
egy háládatosnak érzékeny sóhajtása dicsé
rő beszéd — 'segy  megérdemlett könycsepp 
gyémántemlék sírom felett?! Igen, az úgy 
van, ha jó lehetnék, semmi hijja az élet
nek. Erre figyelmeztet engem’ az egész 
mindenség. Ezt olvasom a’ mezők’ virág
betűiből , ezt hallom a’ tél zúzos fuvalmiban.

De miért keresnélek ollv messze igaz
ság’ és vallás* angyala, isteni szózat ?! 
magamban is érzek égi erőt’s szivem’ lük
tetésében égi parancs hangzik e l , melly 
azt kívánja liogv jó legyek. — Atyám A - 
tvám! benned vetett hitem ömleszti e’ gon
dolatokat lelkem eleibe, mutasd meg ma
g a d , hogy te kívánod a’ feddetlen életet, 
hogy törekedjem arra nem csak boldog sor
somban, hanem akkor is , ondón lilában 
vártam a’ jutalmat. Mutasd meg magad i- 
géreteid’ élén, midőn derült lélekkel tekintek 
feléd, — 's akkor is, oh .akkor is midőn
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könycseppeim’ ragyogó üvegén nézve ke
reslek a’ sorsunkat fedő szomorú fellegek’ 
arany szegélyein. Egy édes sejdités mond
ja : hogy a’ kényben mosdott szem tisztáb
ban látja égi hazáját kiviradni, a1 halál 
éjszakájából, ha ahhoz a’ könyhöz tiszta 
szív adott vizet. — Segíts tisztán tartanom 
szívemet, távolíts minden kísértő alkalmat, 
fojts el minden ingert, melly e’ szent kút
főt megzavarná. ’S  midőn küzdelmeim ’s 
hitem által megőriztem azt, mutasd meg 
benne az eget, a’ hova én is törekedem, 
’s  magadat is — a’ mint törlőd el a ' mél- 
tatlanitás’ kényeit ’s osztod a’ halálig 
híveknek az élet’ koronáját, hogy hitem el 
ne csüggedjen. Ámen.

5.
Mennyei Atyám örök felség! Eszem

be ju ta : miként özönlik bé áliitatos népeid 
a’ S ionnak útait, ’s utángondolám: vall
jo n  én ju to k -e  színed eleibe?... (Zsolt. 
4 5 .)  Légy nyugptt én lelkem! szedd 
rendbe magadat, az Úrhoz jutnak a’ te fo- 

• hászid, ’s a ’ menny’ kapujában öszveölel- 
kezve távol feleid’ buzgói kodásaikkal hé
júinak Atyád eleibe.— Ah! gondolom ’s 
érzem is ,  hogy a’ kik egy körben, lőtök 
által összeölelkeztek , nagyobb lelkesiiltség- 
gel vihetik végbe hálaáldozatukat; de még



is , ki tudja, nincsen-e több hiúság és kép
mutatás ott, mint e“ szent magány’ hallga
tag csendességében?! Magamról tudok any- 
nyit, örök felség! hogy a' készség és a
karat lelkemben szent, ha talán az érzés 
erejéből vesz is e l , inig a ' szívből felver
gődve ajakra ömölhet,— kegyelmed szerete
ted pótolja ki e’ hiányt; mert ha első nem 
lehetek, utolsó sem örömest lennék tiszte
letedben.— Ha csakugyan az elsőség’ esz
méjét nem könnyen felejti a’ szív, ám le
gyen, szeretek első lenni bűneim elhagyá
sában; utolsó pedig a’ kötelességek elmu- 
latásában. Szent fiad Jézus monda: a’ ki 
első akar lenni, legyen utolsó és mindenek' 
uek szolgája. (Mark. 1 0 : 44.} E ’ tehát 
a’ valódi nagyság’ mértéke, hogy legyünk 
másnak szolgája.

Tudom, szent Atyám! hogy nem kí
vánja frigyed is ,  hogy azt a’ kedvezést, 
melylyel többeknek felibe emeltél, megves
sem , — ne éljek helyzetem* szerencséjével, 
vagy kész akarva elízetlenítsem sorsomat; 
hanem hogy legyek alázatos, szolgálatra, 
segélyre kész, hol esengve szól hozzám 
szerencsétlenebb felebarátom , — megelőző 
a’ szívességben, hol szemet sem emel az 
elesett.— Segélj tehát, hogy ne legyek so
ha nyugtalan sorsom* elsőségéért — ne le
gyek tisztelet követlő, — hogy azt inkább 
érdemeljem meg; legyek alázatos, hogy

14
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felmagasztaltassam; engedve parancsolhas
sak, vesztve nyerhessek ’s mást tisztelve 
tiszteltessem. — Csak is ebben van ereje 
a' gyengének , elsősége nememnek.. .  Se
gíts szelíd nyíltságra , ártatlan szerénység
re , hogy helyzetemet e’ földön, ’s remé
nyem* ’s hitem’ biztatásait az egekben — 
megérdemeljem.

Örömest teszek én másért mindent,— 
te adj eszet, földi jókat és erős hitet, hogy 
minden jót mit szívem akar, meg is tehes
sek , *s mit jelen állapotom nem bír, jöven
dő sorsom szépítse. Adj boldog napokat 
nékem ’s azoknak i s , kik hozzám köttet— 
vék, hogy sorsunk örömei között ’s boldog
ságunk* érzetében egymást és téged’ is sze
rethessünk. Áldj meg minden nőket boldog 
házi élettel, munkássági erős ösztönnel, 
szelídséggel,— engedelmességgel, felvilá
gosodott lélekkel, melvlyel elhivatásukat ért
sék és töltsék bé. Á* kül-fénven-kapást 
tartasd az illedelem’ és sors’ korlátái kö
zött — nehogy a* főt a* reá bigyesztett é - 
kités elszédítse, ’s a’ mejjen libegő patyo
lat alatt vad érzelmeket tápláló szív dobog
jon ; hanem legyen szép mindenik erényei
vel, ’s fénycsilláma minden főnek a* jó
zan gondolkodás, melly hódoló tisztelet-ér
zésre lágyítsa a' reá andalgót,— ’s legyen 
oka az emberi nemnek megáldani a* nagy 
pillanatot, inellyben az első ősatya nőt



r .
látott az addig ftVes Edenben.— Tartsd vi
rágzásban az intézeteket, mellyek nemünk 
emelésére tétettek, ’s azokat is , mellvek 
a’ magasabb sorsra hivott férfi nemet jo
gaink' tiszteletére nemesitik.— Kisérd atyai 
figyelmeddel nemünk’ minden nevendékeit, 
hogy a’ .vallást tápláld meleg keblek, be
teget ápold kezek, 's  a’ férfi nem’ fáradal- 
mas pályáját könnyítő hű érzelmek — tel
jenek ki belőlünk. Segíts ezekre engemet 
és másokat is. — 'S  ah! beli szép lesz ek
kor a’ női világ,— beli kies a’ házi élet,— 
beli szép egymásnak társaságunk! Atyám 
Istenem ! derítsd fel, valahára e’ boldog kort, 
e’ szép századot! Ámen.

6.
Elszakad tehát lelkem a’ világtól, ’s 

csak Te és gyengeségeim lesznek tárgya gon
dolatimnak — dicső felség , Atyánk a’ Jé 
zusban ! Nem akarok néhány perczig egyéb
bel foglalkozni,’) mint drága frigyeddel, melly 
atyai kegyelmedbe foglalt engem is méltat
lan leányodat. Nem dolgot untam meg, — 
kedvesek nékem ártatlan foglalatosságaim; 
nem az embereket gyűlöltem meg, hogy 
magányba vonulok; de csendben akarom 
imám végezni, hogy nyugottan emelkedje
nek feléd hitben szentült fohászán; aztán 
tudom, millv üres a’ lélek, midőn földi örö-
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meit méregetve rólad elfelejtkezik. Ezért 
mig mások láttatást, hiúságot keresnek, lel
kem atyai szerelmedben andalog. Mindig 
kedvesen merül fel lelkem előtt az evange- 
liom’ szelid fénye, földi gondoktól setétlő é

. letpályámon. Szeretem én a’ világot; mert 
hiszen ki ne szeretné e’ dicső mivet, mellyben 
annyi jele nagyságodnak, annyi emléke sze- 
retetednek: még is szívem1 mély érzelmeiben 
sejditem, hogy nem ez az én örök hazáin 
azért örömest hajlok az édes hitre, hogy a ' 
halál' setét fellegein túl, mellyeken csak a' 
hit’ szemei látnak á t , rejlik a ' jobb hon.

Szeretem az embereket, nélkülök ön 
érzelmei alatt elhamvad a’ szív — ’s nincs 
jelentősége a’ női életnek, a’ társasági é
des öszveköttetések’ körén kivül: — még 
is , még is , érzem jobb vagy te lelkűnknek 
az embereknél... Csak hogy e1 világot el 
ne kietlenítettem volna magamnak 's a
tyai lelkedet meg ne vetettem volna fél— 
re-gondohísaimmal — tévelygéseimmel ? ! 
de meglehet, láttatást kerestem ott, hol 
szerény visszavonulás boldogitanda, zajos 
örömeket hajhásztam, hol vallásos érzelem 
’s lélekcsend szépithetendé életemet, | ’s 
valljon nem tréfáltam-e el örök sorsomat 
egy nyomorult perezért ? hah! e’ gondo
latra úgy tetszik égető belküzdelmek kí
nozzák szívemet; de ám legyen! ennyi gyó
nással tartoztam magamnak. — Földi ér-
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dekek, tündérkedö örömek ! ti hoztátok lel— 
kémét e’ kínos állásba. Gyáva rabnyügök! 
im szaggatom kötelékeiteket, — e’ lélek 
mennyre vágyik — miért akadáyozzátok ? 
miért vettek botránykövet a’ különben is 
meredek útra ? piruljatok ! hogy az ég’ czél- 
jaiba zavartatok — engedjetek Istenhez e
melkednem, úgy is az égnek vissza kell 
nyerni sajátját bilincseitekből. lm ! ki eddig 
foglyotok voltam, reátok untam, ’s édes kí
notokra! az örök honvágy az égiekre int. 
E gy  pár könycseppel kimosom magamat 
porotokból, —így !— Ah mint meg könnyülék !

Szent A tvám ! "érzem mit tesz rólad
v  m

elfelejtkezni. Ez órát arra szántam, hogy 
ismét tiéd lehessek. Tiéd leszek — dicső
ítsd meg magad’ rajtam 's  mindenen , kin 
hatalma van a’ gyarlóságnak. ’S  midőn ez 
elfogódásoinért megtámad a’ hiúság, hallat— 
tasd körülem: „m iért zúgolódtok ez asz- 
szouyi állatra, m ert jó  dolgot cselekedett.‘4 
(Máté 5á6: 10 .) Mi nőt nagygyá ’s vallá
sosan jóvá és kegyessé tehet, fejtsd ki lel
kemben ’s minden nőkében. Adj sükert és 
előhaladást minden környületnek , melly ne
memet e’ szép czélhoz segíti, — legyen 
a z , nevelési finomság, becsültetés, vagy 
maga az idő 'le lke... Adj a’ férfiúi neve
lésnek helyes irányt, hogy feddhetetlen tár
salgásra törekedjék minden szív , ’s gyen
geségeinknek legyenek őrei, nem zsarnokai.
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Mindennek, ki gyávaságot tett magának 
czélul, add tudtára, hogy meg van téved
ve, — ’s ígv szépítsd ki a' két fél közti 
egybeköttetést, hogy legyen az boldog él
delet, nem börtön, kín. — Temesd el örök
re az idő1 vadságát, melly valaha dicső
séget kereshetett az ártatlanság1 bosszan
tásában. Kik gyalázatja lettek nemünknek, 
térítsd meg 's  öntsd lelkűkbe a1 meggyő
ződést: hogy a’ nem tiszta kebel kínok1 ha
zája , \s a ' magáról megfelejtkezett nő szárn- 
üzöttje aJ világnak, melly néki több nyug
tot nem enged , 's  kínra várja az örökké
valóság is. Oh Atyám ! A tyám ! érzem lel
kemben az idő és örökkévalóság ölelkeznek 
és küzdenek, békítsd ki egymással — hogy 
legyek jó és boldog — mindenütt és min
denkor. Ámen.

7.

Egy érzékenyitő gondolat terjeng lel
kem előtt, kifogyhatatlan szeretetü Isten, 
szerelmes Atyám! egy érzékenyitő gondo
lat , mellyr lelkem eleibe idézé a1 komoly 
szózatot, mellyen az egvmást felkőltött ha
rangok saját népeiket elődbe gyűjtik — buz
gói kodásra, 's  egy nehéz sóhajtás jön aj
kamra: hogy nékem nem juta részül e1 sze
rencse.— Még sem akarok tőlök elmarad
ni , — hiszen én is azon ég ' és föld1 áldá-



saival é lek , mellyék éket is táplálják. Ők 
imádva adnak hálát atvai ápolásodért, mely- 
lyel élőtöket gondozod, ’s én engedelmes 
leányod, — én kire mindig szívig hatott 
dicsőséges n e v ed ,— felejtkezhetném-e el? 
nem szent Atyám, soha nem felejtelek el; 
hiszen szívemnek minden ütése reád emlé
keztet , ’s magán elmélkedésembe niélyed- 
ve dicsőitlek, most és valahányszor szűn
nek foglalatosságaim. Fordítsák mások ká
ba öröméldeletre, más nevén-, becsületén- 
rágódásra szünnapjaikat; nékem fő örömem, 
hogy veled szólhatok hit által örök idves- 
ségemről. Szép hiszen a ' sokaság’ örömé
ben , hitében ’s buzgóságában osztakozni 
’s társalgás élete az életnek; de most te 
légy társaságom ’s örömein. Ah! mert az 
illy magán társai kodásnak nincs bánni va
lója. Oh az emberek közűi ritkán távozha
tunk hogy zavart érzést, léleksebet, leg
alább éles karczot ne vigyünk — itt e ' ko
molyan szent magányban sebek gyógyul
nak ’s lélekcsend lepi meg a1 hánykodót.

Szent borzalommal borulok itt elődbe 
dicső felség! ’s hol annyi szív enyhült ki 
már a' világ kesergetéseiből — enyhítsd 
meg érted’s malasztodért epedő lelkemet!— 
Szent Atyám ! szeretsz-e engemet? Jól tu
dod nem vagyok annyira ártatlan, hogy so
ha bűn-hajlam vagy magát eltévesztett gon
dolat ne zavart volna hitemben: mégis tisz-
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telein én törvényeidet, ’s ha init tettem is 
ellenük, bánom ’s érzem is, hogy a1 mint 
gyengülnek, lankadnak az örömingerek 
lelkemben, erősödik hozzád ragaszkodá
som. . .  E gy  forró könyet nyugtalan sz ív ! 
pecsétül töredelmi fogadkozásodra, talán 
a’ mennyei atya elfogadja engesztelő áldo
zatul!! igen! e’ jci atya nem kiváltja többé 
hogy áldozatvér folyjon oltárain, 's szent 
füst lebegje körül templomait, csak szívün
ket kéri sajátjául — ’s kit egy szerencsét
len ötlet vétkessé tett, egy bánó érzet né
ha visszahelyezi az égi kegyelembe. — 
Fogadj vissza engem i s , ’s légy még is 
édes Atyám. Emeld fel szövetséged’ mél- 
tóságos képét a’ népek1 és birodalmak fe
lett , hogy arra minden szem idvezitő bor
zadással tekintsen. — Tartsd virágzásban 
a vallásos életet és buzgólkodást. — V éd- 
jed templomaid’ szentségét polgári erőszak
tól ’s ferde merényletektől, mellyek azok
nak a’ népre hatását gyengítnek — hogy 
legyen mindig egy biztos menedék a’ föl
dön, minden halandó' számára, hol elrej- 
tezhessék az életkeservek hántalmaí elől, 
’s hol az önbolondságaiba bonyolódott szív, 
lesirhassa botlásait — és az égi hon felé 
utat tudakozó jámbor, igédben útasitást ta
lálhasson. . .  Szeress minket i s , kiknek tem
plomunktól távol, csak szobánk’ falain vagy 
kertünk’ árnyékos lombjain hangzik el szén-
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teskedésűnk’ fohásza,— ’s ha igéd nem hang
zik is számunkra szentelt ajkakról, hogy 
megtanítson az élet ösvényére — fejtsd ki 
keblünk’ártatlan érzelmeiből, társalgásaink
ból ’s könyveinkből hozzád ragaszkodá
sunk’ titkait, hogy mi is mint Izraelnek 
a’ nyájtól elrekesztett, de nem eltévedt ju
hai tartozzunk belé az égi akolba ’s lé
gyen nékünk is pásztorunk Jézu s , mint 
ígérte. Szent Atyám! hallgass meg most 
és örökké!!! Ámen.



I I .

TEM PLO M I FOH Á SZO K  VASÁRNAPOKKÁ.

s f  kik megtartják az én szomba
timat és azt cselekszik, a' miben 
én gyönyörködöm < és az én szövet
ségemhez ragaszkodnak, megvidá- 
mitom az én házamban, melly imád
ságnak háza.

A' seregeknek Istene Esaiásnál 
5 6 : 4 . 7 .

1 .

Elhagyási néhány pillanatra házam at, 
javaimat, kedvesiinet ’s mindent mit sze
retek a1 nap alatt, — éretted szent felség, 
örök Isten! éretted... ’s miért ne örökre 
is?! Megváltam tőlük, hogy szívem1 áliita- 
tosságban szentült érzelmei hozzád emel
jék lelkemet, vigasztalás’ és envhület1 kút— 
forrásához az egekbe,— ’s érzem is , hogy 
nem világi hajlékban vagyok, mert távulni 
kezditek előlem a" földi gondok. Szeretlek 
én tégedet magános szobámban is , midőn 
dologhoz kezdek vagy áldásaidat éldelem; 
sőt szoinoruságiinban is rólad emlékezem; 
de hiányosak ott elmélkedéseim — házi ter
hek , nem érdeinlett keserűségek zavarják
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ott leltemet; hát meg mennyi bántalmat 
nem kell panasztalanul nyögni el a1 g y en -. 
gének! De nem panaszkodni jöttem ide, 
hanem megbocsátni, . .  ’s meg is bocsátók 
annak nevében ki tanitá: Bocsássatok meg 
's nektek is megbocsát tá tik ! !  (Luk. 6 : 37}. 
bár milly sokba kerül is az érzékeny lélek
nek , megbocsátok; mert hiszem e’ nagy 
magam megtagadásán legbiztosabban kezd
hetem neved’ dicsőítését ’s nyerhetem meg, 
hogy nyugott Jélekkel juthassak az enyi- 
mek köribe.... Oh! milly jól érzem magam’, 
hogy hajlékodban vagyok!!

Gúnyolva mondják a’ világ’ fiai: „Vén
nek, nyomorultnak vaíó a’ szenteskedés, imád
kozás.4' Csak ti ne mondanátok, boldogok. 
Kiknek van több oka Isten előtt hálálkod
n i, annak-e, ki életerőben ’s boldogság
ban buborékol, vagy a’ kinek szűkén ju
tott a’ főid’ szerencséje? feleljen erre, ki 
ellened szent Isten! háládatlankodik. Én ha 
életsors, polgári vihar vagy nemzeti Ínség 
eltiltana e’ szent hajléktól, könyes szemmel 
tekintve sohajtnék feléje a’ Siontól elrekesz- 
tett népeddel: haj ékidnak kívánása m iatt el
fogya tkozik  az én lelkem 's szivem kívánko
zik  az erős Istenhez4* (Zsolt. 84: 3.}.— Oh! 
de ha talán ábrándozás, hiúság ’s képmu
tatás osztakozik szenteskedésemből! ? — ha 
ez igy van , milly szánandó vagyok, hogy 
a’ legjobb atya eleibe nem tiszta érzettel
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Csalárd az emberek előtt való kedvesség, '» hiú- 
banvalő a‘ szépség; a' melly aszszonyx állat 
félt az Urat, é  szerez dicséretet ó magának.

B. Salamon Péld. 3 1 : 30 .



lépem.— Megcsalatott szív! ne, óh ne e
melkedj ég felé, fellegbe ütődnek áhitatos 
érzelmeid ’s vétekké válva hullnak porba, 
ha nem érzed tisztán a’ dicső viszonyt, 
mellyben istennel állsz, ’s nem tudsz lep
lezetlen lélekkel tekinteni az örök fényes
ségbe, mellybe hited vágyik.... Szent Fel
ség ! pirulva hajlok meg tévedéseim a la tt, 
's rettegek megbántott atyai tekintetedtől.

A z hogy az életben néha megbotlot
tam, embertársaimmal tépelődtem ’s múló 
haszonért ingadozott néha szívem, bármilly 
szomorú tárgyai gondolatimnak, nem any- 
nyira súlyosak, mint annak érzete, hahogy 
itt i s , hol kegyedmedről reméltem biztosí
tást, gyarlóság zavar tettembe ’s nem hagy
hatom el hajlékodat megigazulva.— Szent 
Atyám ! e1 helyről mondja hitem, hogy itt 
a‘ keservek megkönnyülnek, a’ legyónt bű
nök terhe levétetik a’ szívről, 's  a’ földi
ekbe fáradt lélek égi vigasztalással térül 
vissza, ihlesd meg lelkemet, hogy én is 
méltó megtörődéssel végezzem itt áhitatos- 
ságomaf. Igéd' vigasztalása hasson szívem’ 
fenekéig, hol erősebb indulataim fészkel
nek ’s küzdenek a ' kegyesség’ dicsősége 
és a’ bűn' csalfa örömei felett, ’s adj dia- 
dalmat az égi résznek. Haljak meg a’ vi
lágnak, ha e’ halállal égi kincset cserél
hetek. Emeld körülem égig a’ buzgóság 
arany hangját, hogy segítse fel zarándok
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lelkünket dicsőséged’ fénykörébe, hol ho- 
málytalanul látunk atyai méltóságodban. 
Nyiss utat minden szívben az igazság1 meg
ismerésére ’s a' megismertnek adj dicső pá
lyát a’ földön ’s jutalmat az egekben. En
gem1 tégy jobbá ez órától kezdve, hogy em
lékezzem mindig édes örömmel a* pillanat
ra , mellyben előtted álltam. Légy védelme 
házamnak, addig is, mig itt szent fohászim 
elhangzanak ’s vallásos andalodással me- 
“n«rek hatalmad’ imádásában, hogy az itt 

. x ,.it érzelmimet, elhagyottaim’ vi
szontlátása, mennyei örömmé emelje... A- 
men.

2 .

Mindig tisztelettel tekint lelkem hajlé
kodra, szent F e lség ! ’s szent meglepetés
sel jövök át küszöbén. Ezért áldva dicsőit— 
lek e’ pillanatért, hogy ide juttattál ’s sze
rencsés lehetek részt venni neved’ imádá
sában ’s szent körben hallgathatom, mig i
géd tanítva, vigasztalva hangzik el az ér
zékeny telkekhez. Lelki örömmel ölelem a’ 
szerencsét, melly utat nyit nememnek is 
lelkét szép ismeretekkel táplálni, gazdagíta
ni; mert, úgy-e? a’ ki téged’ ismerni ta
nul ’s frigyed’ követét Jézust ’s azt a’ ha
tást, mellyel szent lelked vigasztalásul vilié 
az evangyeliomot minden n é p e k h e z a ’ ki
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tudja, mivel tartozik embertársainak és né
ked, aJ világnak és az örökéletnek------ az
elég fbölcs, az idvességre.

É rzem , hiszem, hogy mégis igen ke
vés figyelme a ' világnak nemünk’ emelésé
re, magasabb mivelésére, ’s pedig amúgy 
talán nékünk is kevesebb panaszunk volna 
férfiúi kényt emlegetni, ’s nékik is gyar
lóságunkra. De gazdag kárpótlás e’ hiány
ért a’ vallás, mellyel szivünkbe oltani elég 
erős az életnek beszéde, ’s ezzel beleseb
bek ’s világosabbak vagyunk sok népek
nél ’s nagy bölcseknél, kik evangeliomot 
nem ismertek. Mert hol is lehet világosság, 
ha nem abban a’ lélekben, melly bélát az 
örökkévalóság’ fénymezejére ?! — ’s mire is 
ennek többet? más tudományok inkább csak 
a" főhöz szólnak, értelmet szélesítnek: a’ 
vallás pedig egyenesen a’ szívre hat. ’S  
hátha szivünk jó . ’s érzelmei szentek, nem 
boldogabbak lészünk-e mint a z , ki esze 
hideg feszengései között elridegiti magának 
az életet, ’s aztán reád panaszol.

De szent Atyám ! tedd is ezt hálóssá 
minden szívekben, hogy a’ vallás szelid fé
nye sugárolja hé kényes p á lyánkat,.... ’s 
útaidat el ne tévesszük. Védelmezd anya- 
szentegyházadban az igének szentségét, a ’ 
tudománynak tisztaságát , hogy ne vallja 
kárát a ' szív , hogy útaidat kereste. *>S adj 
e’ tudománynak üdvös munkálatot minden

2 *
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kebelben, hogy értse meg czélját 's  ismer
je saját tartozását az is , kinek nincs ma
gas iniveltsége, hanem csak ártatlanságá
val öleli frigyedet,------ ’s minden idejöve
telével közelíthessen bár egy lépést feléd, 
a1 legszentebb világossághoz, ’s mindannyi
szor tanuljon valamit az elet’ útainak titkai
ról , hogy el ne tévedjen. . .  ’s oszoljon 
minden illy perczen egv felleg, melly sor
sunk felett lebeg. Adj diadalmat ez igének 
a’ lelkeken minden más tudományok ’s ész 
feszengések felett: hogy minden országok
nál és birodalmaknál légyen erősebb e’ fői
dőn a’ te országod. Minden lelkeket ré
szeltess e’ szép győzedelem’ örömében, fő
leg a’ különben erkölcsileg eifelejtettebb nő
nemet, hogy legalább e’ drága ismeret nél
kül ne legyen senki, a’ kinek valakit jóra 
kell inteni, tanítani ’s boldogítói is. ’S  hogy 
igy e’ nem’ keze alól kikelő embernyom, 
midőn kilépik ártatlan körünkből, vigyen 
vallásos érzést a ' világba, ’s midőn későb
ben ismét visszavágyik a ’ menyegző kü
szöbén körünkbe, méltó legyen nememtől 
is józan Ítéletet 's  méltánylatot várni a’ köl
csönösön kiuiélő indulatért. Tartsd meg szí
vünk’ tisztaságát, ’s lelkűnknek vidám de
rültségét, ineílyek akaratodon! megnyugo- 
vást ’s a’ nehéz esetekben csendes béketü- 
rést teremthetnek. Tégy bölcsekké félelmed
ben ’s világosodottakká az evangélium’ ren-



(Jeleseiben. E* légyen nyereségünk, mellyre 
törekednünk kell életben és halálban is . . . .  
Áldott Jézus hitünk' kősziklája ’s földi ú- 
tunk szövétneke! ragyogj alá ez hajlékban 
téged’ imádó híveidre. lmé egy asszony! 
állat borult bizodaloimnal elődbe, hallattasd 
vele is: asszo/tyi állat légyen a' te  kíván
ságod s ze r in t...  (_Máté 1 5 : J£8 .)  Ámen.

3 .
Téged’ kereslek e' szent falak között 

dicső felség nagy Isten! Pihegő kebellel 
juték ide ’s eljioztam leányi ragaszkodásom’ 
Ilii érzetét. Oh, mert midőn reád gondolok 
’s előtted képzeli lelkem magát, fuladoz szí
vem örömérzéseiben, elfelejtem a z t, a’ mi 
fá j, nem jut eszembe, hogy valakire vala
mi panaszom volna, ’s a’ földi érdekek* 
csábjai eltűnnek lelkem elől. Ezért keres
lek most is szent Atyám! hogy újuljak meg 
érzésben 's  lélekben. Jelenj meg tehát hi
temben. Szent képed kisér engem minde
nütt. Elandalodom néha a’ világ’ szépségén 
’s reád ismerek. Elgondolom a’ boldogokat 
’s imádásodra nyílnak ajkaim.— Feltekintek 
a ' füstölgő hegytetőkre ’s a’ komoly méltó
ság jut eszembe, mellyel parancsul adtad 
választott népednek: ne tisz te lj más Isten t 
kívülem. Szereteted édeleg a’ csecsemő 
mosolygó ajkán. Dicsőséged habzik a’ ró-

2Q
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zsa levelén, 's érzik a' gyümölcs izében, i 
De te tudod szent A tyáin! nincs mindig az 
a* nyugottsága lelkűnknek, sem az a’ tisz
tasága sorsunknak, hogy hozzád közelilsünk. 
Ez óra legyen nyugalom1 órája sorsomnak, 
dicsősége hitemnek, hogy rebegjek én is 
egy erőtlen sóhajtást a ' mindenség’ dicsé
ret-énekébe, melly itt szövetséged’ édes 
hangjain csendül m e g .... Itt hallgatja el á  
világ' hiú bölcse az erősségeket, mellyek 
őt is meggyőzik: hogy nincs más bölcses
ség , mint a’ melly Jézustól maradt híveire, 
sem több kútfeje a’ vallásos enyhületnek, 
mint igéd’ szózata, midőn felhijja az a1 me
zőnek virágait, 's  az égnek madarait, le
szállítja az ég’ lakóit, a’ mennynek minden 
örömeit 's  a1 pokolnak minden kínjait, hogy
az egész mindenség együtt legyen------ mig
minden lélek elhiszi, hogy nincs ég alatt 
más ttéc, melly á ltal megtartassunk, m int 
Jézusé. ( Csel. 4 :  1 Sá.) Tartsd ez igének 
honát, e' szent hajlékot dicsőséged’ teljes 
fényében, hogy legyen továbbra is bátorsá
ga az űzőbe vett ártatlanságnak 's  titkos 
menedéke a’ meggvónt erőtlenségnek, em
beri kesergetés ellen. Valahányszor elfá
radva az élet-bajokban, belekábulva az ö
römekbe, vagy vesződve a’ kínok között 
ide lépem 's elszakasztom magamat a’ vi
lágtól , hogy itt űző és csaló mérgeivel re- 
áin ne akadjon : ne engedd, hogy roncsolt
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i szívvel menjek el innen........ Lakozzék itt
I neved minden idők'1 és minden nemzedékek’ 
; gyermekeinek lelki örömére ’s vigaszt alá- 

sara.— A zokat, kiket hiúság, büszkeség, 
magamutogatás vezérelnek ide , utasítsd el 
a‘ szent küszöbről... ne fertéztessék meg 
ennek szent porát.

De mégis ne utasítsd vissza. Fogd kö
rül szent lelked égi ihletésével, hogy ha 
úgy jött is mint kevélységnek embere, men
jen el mint alázatos gyerm eked,., a’ ki el- 

I íenségképen lépett bé, vigyen vissza baráti 
' szívet; a ’ ki sírva keresett meg: hagyja el 

vidám arczával, ’s a" pajkosság ledér mo
solygásai változzanak égi komolysággá
mindeneknek képén.----- É s e’ szívet, melly
itt keblemben égi ihletés alatt dobog, fog
lald el magadnak. Ne engedd soha feled
nem ’s nemem1 minden sorsosinak nyomd 
szívébe életbölcseségül: milly szép sajátja 
a’ nőkebelnek a’ vallásos vidorság, midőn 
nincs benne képmutatás; vonzóbbá teszi a* 
szépség’ kePemeit, erősít ingadozásunk’ ó
ráin, égi erőt leheli béketürésünk’ pillana
tain ’s szép irányt ád keblünk' bű érzelmei
nek,—és azt is, hogy az élet-örömek* gyöngy 
kora elmúlik, ’s ha utánuk atyai öledben 
nem nyugottuk ki magunkat, zavart kábult— 
Ságot hagy lelkűnkben, mint unalmasan vi- 
rasztott éjjelünk, mellyet ki nem aludtunk... 
Ki szépségét imádta, ki kincset hajhászoti,
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ki örömek után futott vagy azokat éldelte, 
hódítási terveket teremtett, vagy azok pá
lyáján járt — megcsalta m agát; mivel csak 
azon pillanatok tartoznak idvességünk1 ko
szorújába , mellyeket igéd' méltóságának 
szenteltünk. Segíts hogy itt, hol szél nem fű, 
hol zivatar nem öli el az égi plántát, itt ültes
sek legalább egy mustármagot (M áté 13: 
3 1 .), rnelly nagygyá nevekedjék 's  az egeket 
érje hitem1 mezején, ’s lehessen ágai közt 
enyhelye és fészke szebb vágyaimnak, 
mellyeknek nevet sem tudok adni; de fri
gyed azt mondja: örök vágyak azok 's 
szövetségben tartanak az égiekkel. — Iste
nem ! szentelj fel országod' méltó polgár
nőévé , téged’ imádó leányodat.... Ámen.

4.

Köszöntlek titeket e’ szent hely' kü
szöbén keresztények ! lélekben testvérim! 
mert úgy-e ti is azt az atyát valljátok, ke
resitek, ki nékem is atyám, 's ki a ' menny
ben van. 'S  bár életsors, születés, szeren
cse elkülőnözött egymástól, fogadjátok hi
tem1 csókját a ' viszontlátás öröméért!!! Szent 
Atyánk, ki a’ mennyben vagy 's  gyönyör
ködve veszed, midőn ketten vagy hárman 
összegyűlünk nevedben, tekints alá fényed
ből ! lm mi azon egy mennyország1 öröksé
gében testvérek, előtted állunk ’s csak is
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e* gondolat teszi édessé itt létünket, hogy 
szeretettel nézsz reánk. De úgy-e? azt a 
karod, hogy a’ kik hitben egyesültünk, le
gyünk egyesülve szeretetheti is. Ig en , é r- . 
zetn, te ezt ak aro d !!— Keresztények, 
barátim, barátnőim, szaggassuk e l, segél- 
jetek! szaggaf-sak el a’ durva köteleket, 
mellyek egymástól távolának! — A ’ szív, 
azt mondják erősebb, mint minden hatalom, 
vaslánczot szaggatni ’s börtönöket tö ni fel... 
Törjétek fel a' szerencsétlenség' kínos bi
lincseit, vagy ide se jőjetek! Ki nem bir 
elfelejtkezni Isten előtt is a’ maga dicsősé
géről , sem a’ bántalmakról, ide ne köze
lítsen; mert igy az Isten nem szeret, nem 
gyönyörködik áhitatosságunkban... Vetkez
zetek le minden illy eltaszitó érzelmet, hogyr 
legyen kedves e’ drága szempillanatunk, 
mennyei Atyánk előtt!! —

Kegyelmes Atyám! lelkem igéd* tisz
taságát keresi halandó keblekben, te tudod 
megtalálom-e ? *s az enyim is tiszta-e ? 
valljon nem csak megszokás hozott-e ide, 
valljon nem hidegebb-e szívem hozzád ’s 
embertársaimhoz mint magam is gondolnám ? 
add tudtomra, hogy piruljak e l, ha igaz 
kegyesség nélkül jöttem fel ’s itt sem bí
rom eléggé érezni, hogy nincs előtted más 
különbség, mint az élet' feddhetetlensége *s 
ezen kívül nincs miért nézzen a’ szegény 
irigyen a’ nagyok’ ragyogására, sem meg-
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vetőleg a’ szerencse' gyermeke a' nyomo
rultra. Csak is e’ teheti nyugottá a’ sze
rencsétlent 's  okossá a’ boldogot. ’S  mig e’ 
meggyőződés’ ereje nem ömlött el lelkűn
kön, nem olvad össze imánk, nem szép a’
vallás, nem kielégitő a1 szenteskedés........
Atyám, Istenem! igéddel ’s szent lelkeddel 
közelítsd egymáshoz a’ távol álló sorsok' 
érzelmét, hogy anyaszentegyházadnak di
csősége ’s szent hitűnk’ malasztja ölelje bé 
minden gyermekeidet. Segilj engemet is , 
hogy itt hitem’ hangzatját, az életben a' 
szeretet’ intését, egyesítsem minden jámbor 
lelkek’ óhajtásával, 's  hogy itt minden vágy, 
melly átlépte a’ szent küszöböt, válljék égi 
érzetté ihletésed alatt, ’s legyen mindig e’ 
hely nem hiábanvaló gyülekezésnek helye; 
hanem a’ hitnek hazája ’s vallásbani erő
södésünk’ eszköze, 's  a’ felebaráti szeretet
nek iskolája,—’s aztán mindnyájan mint azon 
egy Krisztusnak megváltottad, egymásnak,’s 
egymásért élni törekedjünk... Onts bátrat a’ 
világban megbántott lelkekbe. Döbbentsd 
meg a z t , ki itt is ingadoz tiszteleted’ ’s a’ 
világ* hatalma között, hogy vegye észre 
mikép: inkább kell engedni néked, m in t a 
világnak. ( Csel. 5 : 2 9 .)  Ki itt keserűség
től igen megszorítva haboz, segítsd rend
beszedni érzéseit. Ez egy érzet öntsön el 
minden szívet, hogy egymást boldogítsuk,
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l)e hát ha, kikre e' szép érzésűnk ki

hatna , háládatlanok, vagy épen bűnösök ? 
Oh e’ ponton értesd meg minden lélekkel, 
hogy mi nem vagyunk egymásnak méltó i- 
télőbirái; hanem a' szeretetre nagy* frigyed’ 
erejével egymásnak elkötelezettjei... Segitsd 
nememet, hogy midőn másokkal emberiesen 
bánunk, szelídek, jámborok ’s istenfélők 
vagyunk, legyünk kedvesek abban a’ kör
ben , mellytől függ igazságos szerencsénk. 
Midőn olly nehéz kis értet’ órája közelítne, 
mellyben csak igazságtalanság Ígérne ked
vezést,... óh! hadd vesszen az illy sors min
den biztatásaival!! legyünk készebbek bár- 
milly magunk megtagadására , mint hogy 
kárhozatra jussunk. Ne engedd felejtenünk, 
hogy nem miénk a’ világ; azért türjük egy
mást, ha nem egyenlő szerencse ringatta is 
bölcsőnket. A tyám , A tyám ! kik itt egye
sült érzéssel imádunk, lássuk meg egymást 
országodban is!!! Ámen.

5.
Földi gondoktól menekülve sieték felé

tek egek’ dicső hajléki! nyíljatok meg lel
kemnek, hogy lássa végső hazáját! lássa 
mi az, miről annyit beszél évszázadok’ re
ménye , nemzetek’ hite és meggyőződése,
’s belső titkos sejditéseim i s -------mi az ?
a’ miért lelkem itt annyit szenvedve, annyit
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boszantatva, tűri próbanapjait? Fénycsar- 
nokitokat tárjátok fel, hol a’ Serafimok’ di
cső serge imádja az örök Szentet. Nyílja
tok meg jelkemnek, hogy lássa végső ha
záját!!! Oh, Istenem nincs felelet!!!... V isz- 
sza! vissza hevíilt szív' magasztos érzel
mei, nem halandó szemnek valók esengé- 
seitek!... Jövel tehát áldott hit,... ismeredte 
e’ szivet, milly édesen hajlik feléd , fogd 
enyhítő öledbe!!. így!... — Elég nékem ez 
édes enyhület, melly úgy tetszik lelkembe 
súgja vigasztalásul szeretett Megváltóin utó 
imádságából, melly engem is béölelt: VA- 
tijám a kiket nekem adtál akarom, hogy 
o1 holott én vagyok , ők is o tt legyenek 
’s lássák az én dicsőségemet, mellyet né
kem  adtál.‘4 (Mán. 17 : 5á7.} Elég lelkem
nek e’ jézusi biztatás. Hiszem, hogy e’ szép 
gondoskodás teljesítetlen nem maradhat. —- 
Minő szerencse e’ porhant' lakóinak, egy
kor oda jutni, hol a ’ kereszt’ nagy bajno
kát mint égnek fejedelmét, holtaknak és é
lőknek itélőbiráját örök fény veszi körfii. 
’S  minő dicsekedése lelkemnek, hogy én is 
e’ pályára tartozom!!! ha bár nem bírja is 
nyelvem a‘ bölcseség’ ezer hangú ajkán 
ömledeztelni lelkem’ mély sejtelmeit, érzem 
az égi bölcseség’ égi hangját, melly azt 
kívánja, hogy jó legyek 's  aztán jutalmul 
örök jókat igér. Sok van itt, mit csak hi
tünkkel érünk fel; de igy áll frigyleveled-
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ben az őrök lélek’ pecsété alatt, áldott Meg
váltóm ! 's  szódban bízva, példádra füg
gesztett szemekkel bujdossuk által pályán
kat.... E ’ nélkül ki is szeretné az életet, 
mellyben a1 boldogabb is hijját érzi sorsá
nak, ’s bár nem tudja is nevezni, érzi hogy 
nem otthon van ?!

Jobb óráink mint kezünkben hervadó 
virág’ illatja, ’s fontoltabb számításaink meg
annyi egymást üzó ’s szétzúzó buborékok. 
Minden földi boldogság néha csaló ámulat
ként leng körüliünk, mint szabadságot ál
modó rali’ alvása, melly egy mozdulással 
megzördíti lánczait, ’s eltűnt a’ képzelt sza
badság.— Mennyei szent Atyám! gondvi
selésed szépíti néha e' bús gondokat; de 
hitünk mégis országodon csüng. Oda vá
gyunk az égi honba, különben mese az é
let ’s nincs megfejtése... Istenem! ne hagyj 
elcsüggednünk. ’S  midőn a" temetők’ mord 
szele súgja, ’s minden fájáról leeső őszi 
levél inti, hogy nincs itt maradó városunk; 
tégy bizonyosokká, hogy nem hittünk hiá
ba. Ne tudd fel, hogy néha hitünk is erőt
len fényben ragyog ’s rajta hagyja életün
kén a' bús gondolatokat, ’s ollyanná teszi 
azt, mint hofltfilágos éjszaka, melly félel
mes árnyékokat lenget felénk sírkövekről; 
hanem emeld ekkor is szemünket e’ sötét 
térben a’ keresztre , mellyen váltságvér 
folyt el ’s hozz róla derült hajnalt, *s aztán
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az ijesztő árnyékok múljanak el. Őrizd él
temet babonától, melly setétitné értelmemet. 
Őrizz bűnös gerjedelemjől, melly szívemből 
kiölné a 'jobb érzetet. Oltalmazz hitetlenek' 
társaságától, kik felőled nem jól értenek ’s 
örök életet nem hisznek.... és ha mégis be
lé sodor az élet illyenek' körébe, segíts, 
hogy legyek mozdulatlan a ’ jó hitben ’s ö
rök reményben.

Kezet ide embertársaim, kik valaha 
megbántottatok, már megtudok néktek bo
csátani; mert szenvedéseimért örök jutalmat 
várok... Fogadd békecsókomat szép világ! 
hogy nem mindig értettük egym ást! Jó 
kedvem van tűrni, megbocsátni, hinni és 
remélni, ’s bár messze a' hon, mellynek 
reménye alatt fojtom el lelkem’ panaszát — 
—és sok ezer évek' porain megy útja ke
resztül: kedvem van megbocsátni, hinni és 
tűrni.—Még egyszer kezet emberek!— még 
egy csókot szép világ! teli van szívem, 
nem biroin------ fogadjátok hitem’ ömlengé
sét... Még s e ! nem értitek ti mindig az ér
zékeny kebel' küzdelmeit!! Hozzád sietek 
szent Atyám! te értesz engemet!! im felül 
vagyok minden fellegen, az egeket érem 
hitemmel., fogadj e l, tiéd leszek ,... jó le
szek . . .  szerelmed borítson atyai kebleden!!! 
Ámen.
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Békesség neked szent hajlék! fogadd 
komoly árnyékodba e’ szívet, melly kere
si a’ maga Istenét 's  falaid közt akarja fel
mutatni hálaérzelmét. Idvez légy nekem 
szent alkony! sokszor védted te a’ sors' 
üldözöttjeit, vigasztaltad a’ kesergőt 's  en
gem is sokszor töltöttél el vallásos nyugott- 
sággal,... most is azt keresek. Erőtlen kéz 
mive vagy; de dicsekedj szép rendelteté
seddel, hogy annyiszor fogadtad el buz- 
gőlkodő nép’ szent énekeit és imáját, ’s az 
élet beszédének vigasztalását. Dicsőbb te 
ennyiben a’ világ’ fényes palotáinál, mellyek- 
nek kül ragyogása sem rejtheti el a’ küz
delmeket , mellyek közt sok hánvkodő szív 
viharzik bennök. Le vágják onnan is a' sé
rült szív kebledbe, hogy a’ falaid között 
csendelgő hallgatás' szent ihletése hozza 
vissza nyugalmát, mellyet elvesztett volt.— 
Békesség neked szent hajlék, fogadd  ko
moly árnyékodba, e' s z iv e t , melly keresi 
a maga Istenét ! ! !

Téged' szeretetnek atvja, örök Felség! 
téged' imádni jöttem ez helyre, mellyről 
tudom, hogy atyai vigasztalásaidat oszto
gatja imádásodba merült lelkeknek. Tudom, 
hogy az egész mindenség templomod. Az 
égnek kékellő boltozata 's  a’ lábunk alatt
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kiterült füld közölt mindenütt,—a* fellegeken, 
mint a ' reggel1 vékony füsttengerén,—a’ vi
rág’ rügyén mint a1 ragyogó csillagcsopor
tokon atyailag nézsz reánk; de mégis ked
vesebb nekem itt rebegni el egy erőtlen só
hajtást, melly atyai kezedet csókolja ele
iemért sannak minden sorsáért. Kedvesebb; 
mert nem értein én ott ügy akaratodat mint 
kijelentésed’ könyvéből, mellv e’ helyen 
szólja vigasztalásodat. Bölcsekre hagyom, 
hogy vizsgálják az égnek ólait ’s keressék 
fel a’ természetben leteled1, hatalmad1 és 
szereteted" tauujeleit, én azokhoz nem is 
tudok; de hiszem a z t , hogy sokszor meg
téved a ’ természet1 gyermeke, ’s a’ hol ke
servek tűnnek elő, fennakad „bölcsesége , 
vagy hitetlenségre hajlik el. Ok„a’ termé
szet emberei imádtak bálványt. Ok elegyí
tettek az isteni vápásokat emberi indulatok’ 
erőtlenségeivel. Ok voltak, kik balképze
teket tápláltak rólad, kötelességeinkről és 
az  örök életről.— Nem olly tiszták egyebütt 
hozzád ragaszkodásom' hangjai, mint e’ fa
lak között.— Ezért siettem ide, hol az égi 
tudomány, mellyre Jézus tanitolt— egyene
sen szól szivemhez. ’S  tudom, midőn vi
gasztalást itt keresek, nem megyek el ü
resen; mert békességnek égi hajléka ez.— 
Kegyelmes Atyám! oltalmazz engem’ attól, 
hogy én más tudományt keressek, mint a’ 
meílyet hagyott Jézus, — és ha keresnék,



rejtsd el minden népek* babonáit *s balyé- 
leményeit, mellyeket ők vallásnak mondtak, 
nehogy reájok akadjak , és ha megtaláltam 
is, ne engedd, hogy megzavarják azok 
hitemet; hanem inkább tegyenek erősebbé 
a’ Jézus1 igaza mellett. Valahányszor pe
dig keresem Jézus' vigasztalását, akár ma
gános elmélkedéseimben, akár e' szent fa
lak között történjék az: adj sükert szép tö- 
rekedésemnek, 's  ha nem keresném i s , 
szállítsd reám annak erejét, midőn magá
nosán nyögök, vagy nyilván szenvedem a ' 
méltatlanitást.

Megkísértettem én már e* részben a’ 
világot; de csak nálad találtam a’ tiszta 
enyhületet. A z emberek megcsaltak, csú
fot űztek bizodalmámból ’s a' jóért gonosz
szál fizettek. A ’ gazdagság kevés kezek 
közt van letéve ’s különben sincs megtar
tás1 ereje benne. A 1 szépség imádókat sze
rez , hogy legyen ki hidegüljön el sorsunk 
borulatin. Sokan bánták meg, hogy ezek
ben biztak , csak azt nem bánta meg sen
ki, hahogy benned bízott. Minden fény ár
nyékot vet a' földön, csak igéd önti el e
gészben pályánkat. Nem csak sérült szív 
sir fel ide; hanem néha örömérzet is mo
solyog e’ falakra. — Emeld ki az illy örö
meket is a’ föld1 köréből, hogy legyenek 
mátkajegy az örök életre. I)e mégis, men
nyiszer jő ide bánatos lélek, mellyet fér-»
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fiúi dacz, magzatok* hálátlansága ’s az ér- 
zeményes élet' ezer botlásai keserítettek!.... 
Enyhítsd az illy sziveket, ha ártatlan szen
vedés nyomja, — ’s a5 képzelt bánatot osz
lasd e l, hogy ide mindig szent elfogódás- 
sal tekintsünk ’s jusson eszünkbe, hogy itt 
lakozik dicsőséged, — ’s itt hull igéd ma- 
lasztjában a* balzsameső, melly az elki— 
ellenült szívbe ismét életet önt... Szent A 
tyám ! ismered szívemet... A ’ mit itt érzek, 
költsd fel minden szívekben, hogy égi fri
gyünk’ körében felejtsük el a’ főidet bosz- 
szantásaival ’s azt is, hogy valaki bántott, 
's  így egymás szeretetébe olvadt lélekkel 
dicsőítsünk most és örökké... Ámen.

7 .

Itt állunk az élet’ minden sorsából — 
szegények és gazdagok, szépek és rútak, 
bölcsek és esztelenek, jók és gonoszok,-— 
mind eljöttünk, hogy részt vegyünk tem
plomodban örök Felség! Meglehet, egyik 
képmutatásból, lelki megtörődésből a’ má
s ik ,— egyik hogy magát bámultassa, a’ 
másik mély maga megalázással; de Ítéld 
meg te mindeniknek lelkületűt, én nem Íté
lem,— nem emberem a’ farizeus, ki dicseke
dett , hogy jobb mint más — a’ publikánus- 
sal imádkozom: Atyám légy irgalmas bű
neim nek! (^Luk. 18 : 13.j) Meglehet, vao
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bennem is eszmélet a’ jóra, vau vallásom,— 
szeretem a 'jó  embereket; de ki lehet töké
letes? adhat-e a1 világi fény is elsőséget 
előtted, ’s mindig kedvesebb-e néked an
nak áhitatossága, a' ki kintún megyen haj
lékodba— azénál, ki mankón vánszorog?! 
hitem mondja: nem vagy személyválogató 's 
nem adtál senkinek arra utat, hogy meg
vessen mást, ’s feszengve nézze le feleba
rátját. Lehetnek eszközei a’ közfigyelem
nek: szépség, tekintély, kedvesség; 's  ta
lán én is bírok valamit mások felett, mi fi
gyelmet érdem el;— de elkevélyedni azzal, 
mit a ' szerencse tart kéz alatt, ’s annyi e
rénynyel i s , mennyi egy illy töredékeny
testben megfér------ mégis mégis kábaság.
Ember és kevély ? por és mégis repkedni 
akarás?! halandók! magyarázzátok meg 
lelkemnek e1 visszás képzeteket!

Vessetek számot magatokkal büszke 
halandók! mi van örökös sajátotok. Hiszen 
azt előre nem érdemelhettétek, hogy szüles
setek. Gazdagságtok másról maradt 's mit 
magatokénak hisztek belőle, a’ szerencse 
mondja magáénak. — Vagy jóságtokkal 
vagytok kevélyek ? szerencséltetem e’ szép 
dicsekedést; de ki bírja egészben? ’s ti is 
nem csaltátok-e meg magatokat, midőn e* 
szép ámulatban ringatjátok lelketeket ? ! — 
Jézus magának sem tulajdonitá e’ dicsősé
g e t, ’s visszaútasitá a' bizelkedés’ szavait:
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m iért tnotulaszsz engem' jónak? nincs több
jó  az egy Is t  ennél l (M áté 1 9 : 17 .) Á l
dott Jézus! imádlak e’ szerénységed, ez 
alázatosságod égi vonásai között. Így je
lenj meg kevély híveidnek, kik magokat 
tökéleteseknek képzelik. Jelenj meg, inig 
elhangzik felették az igazságnak szózatja: 
a ' t i  jám borságtok m int a1 reggeli har
m a t , és m int a' köd, melly reggel fe lkél. 
(Mos. 6 : 4 .)  Jelenj meg nékem is , mi
dőn hiúság kisért mások lenézésére ’s nyomd 
örök igazságként lelkembe az alázatosság' 
nemes ösztönét, melly védangyalként lengi 
körül a’ nőnem’ szebb érzelmeit, ’s melly 
nélkül a’ szépség bűnhálóvá válik, divat
kórság, haszonvágy,.hatalom’ szomja fog
lalják a’ szivet, ’s őrökre kirekesztik az 
ártatlanságot, szelídséget,-------’s a* gyen
ge teremtés nem ura többé magának, ’s el... 
örökre, elveszett!

Oltalmazz Istenem engem’ ’s minden 
barátnőimet, ’s ellenségeimet e’ tévelygés
től ,— és segíts , hogyha ezek nem marad
hatnak el földi szerencsénk mosolygásától, 
bírjak lemondani bármilly sorsról, melly e’ 
szerencsétlen kárhozatot méhében hordozza. 
Adj azonban annyi önérzetet minden nőke
belbe, melly légyen elég erős legyőzni ár
tatlanságunk’ ellenségeit. Hívd fel lelkünk 
eleibe a’ szerencsétlen áldozatokat, kik e’ 
nyomorultul választott pályán csúfja lettek
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a' világnak, gyalázatja nemüknek, 's kínzó 
kázliozat önkeblüknek,— hogy okuljon más 
esetén a ' veszélynek indult, *s maradjon 
híven akaratod’ körében, — *s rázza le ma
gúról a’ sátán’ bilincseit. Ne engedd azon
ban, hogy e' dicső erénynyel kereskedjünk 
nemtelen vágyak hizlalására; hogyha alá
zatosak vagyunk az emberek előtt, ne lé
gyünk kevélyek önkörünkben i s , — ha kül
sőleg kimutatjuk, légyen meg lelkűnkben is; 
sőt e’ ragyogjon mindenütt ártatlanságunk' 
virágfürtein is mint a’ dicsőség' briliánt— 
jain. E ’ tűnjön ki arczunk’ büntelen voná
sain, mozdulatunkban , öltözködésünkben, 
társalkodásunkban és magánoskodásainkban 
i s , —  egyházadban 's  az utczán, szenve
désünkben és örömünkben, síró szemünk' 
keserű gyöngyein *s ajkunk* vidor mosoly
g ásin ,— midőn parancsolunk, *s midőn en
gedelm eskedünk,... "s imádságunkban is.... 
E ’ szép czél felé törekedésünkbeu segits 
a’ nagy meggyőződésre, hogy az erkölcs 
akkor legszebb, midőn tud elengedni abból, 
mit méltán megkívánhatna. Igv szép az 
imádság is. — Szent A tyám ! vigy lelked 
ihletésével óránként közelebb e’ nagy czél- 
hoz, hogy lelkem ártatlan megalázódásával 
magasztaltassék fel e’ földön a* közkedves
ségre , — az egekben örök idvességre. A - 
men.
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r e g g e l i  é s  e s t v é l i  i m á k  é s  f o h á 

s z o k ,  a ’ h é t  n a p j a i r a .

A  melly asszonyt állat bízik aa 
Istenben , foglalatos a könyörgések
ben , és imádságokban éjjel és nap
pal. Szent Pál Tini. j-sö lev. 5: 5-

E L S Ő  H ÉT.

V a s á r n a p  r e n g d .

ftöszöntlek  szent reg , békességnek 
áldott követe! fogadd idvezlő csókját érzé
keny keblemnek. Fogadd el ködös tetőinken 
’s ablakom’ izzadt csillámain, ’s mindenütt 
hová elérnek fénytengered’ hullámai. Fo
gadd el, hogy szegénynek, gazdagnak el- 
hozád áhitatosságra szánt perczeidet... Igen, 
te szünidőt hirdetsz a’ héti gondoknak, ’s 
békességet a’ test és lélek, a ' világ és 
mennyország között! Téged’ illet a’ dicsé
ret seregeknek Istene! téged’ dicsőit a’ tisz
ta ruhában hullámzó népség az utczákon és 
az egyházban. Nem soká dicséretedre köl
tik a ' harangok az aluszékony lelkeket—’s 
szent énekek’ hangzata váltja fel a’ mun
kás napok’ töprengéseit.

III.
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Van (ehát szünideje a' főid1 zaklató 

vágyainak. ’S  mig a1 szent boltozatok’ ü
regén elhangzik az életliarczok után egy 
édes téged' Isten dicsér Huh— ’s a* nagy 
frigy igéin esengi alá a’ szegény: add meg 
napi kenyerünket,— ’s a’ gazdag kétked
ve rebegi: légyen meg akara tod— kit ne 
lepne meg érzelme annak, hogy szövetség
ben áll földünk az éggel, ’s az erőtlen ha
landó a’ mindenhatóval ? ! — Mennyi gond 
van mén é nememre e’ napra is, mig meg
szerzi házának szokott kényelmét; — de ,e’ 
gondok tudom beletartoznak körünkbe. Oh 
de a' kiknek e’ szent reg divatos álmoknak, 
hiúságnak kezdő órája, milly nehéz számadás 
alatt vannak, ha felejtik: milly hálátlan
munka a ' test' ékesgetése ’s milly szeren
csétlen rendeltetése van annak a ' patyolat
nak, mellv nemtelen kebel’ titkait őrzi, vagy 
egy tévedt lelkű halandónak szemébe vakit! 
—Szent Atyám, nem költik—e e’ gondolatok 
ellenem is ama szemrevetést: te  is abban 

i a' kárhoztat fisban ragylu—(Iáik. 23: 4 0 .)  
Oh ha reám csak ezért sütne a’ reggel sú
g ó ra — ú g y , Isten veled szent nap! érke
zésed nem öröm lelkemnek !.... Ah nyomo
rult szív! te vagv-e fészke e’ szerencsétlen 
tévedéseknek?—te mondod-e hogy „ember
nek kell inkább te tszen i m int Istennek. ?“ 

Atyám! Atyám! enyhítsd e' liánykó- 
dást. Ha messzebb a’ veszély, ha elmula
tott sC nevelés ’s a' világnak nemem’ er-
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köles! élete iránti egykedvűsége teremti e’ 
rosszakat, engedj valamit reájok is róni 
botlásainkból. Még s e ! bár mit adott, vagy 
vont meg a’ világ, tudom azt igédből hogy 
csalárd az emberek e lő tti kedvesség, Js az 
az asszo/nji állat méltó dicséretre, k i Is
ten t fé l* 1— (Péld. 3 1 :  30 .}  Adj tehát e- 
rót enmagamban keresni ’s megtalálni téve
désem’ kútforrását, ’s azt örökre el is foj
tani , hogy lehessek kedves előtted , félel
medben ma és örökké.-— De hol határa é
letemnek nem tudom ;— e’ pillanat legyen 
tehát szebb vágyaim születésének órája, 
hogy ne keressek ma is éldeletet gyávaság
b a n , fényűzésben. De tehetem-e azt? el- 
felejtkezhetik-e a’ szív a’ maga bálványairól ? 
e l ,  mert hitein mondja: megsegíted az t, ki 
híven akar. Én akarok,— ’s te kisérj a
tyai figyelmeddel lépteimben, hogy feléd e
melkedő érzelmeimet önszeretet, vagy az 
emberek’ tisztelkedő hajlandósága le ne szé
dítse. De el lehet-e asszonvi állat a’ vi
lág’ kedvezése nélkül, hogy pletét ’s sze
rencséjét zavarba ne hozza? Oh — Istenem! 
miért kell, e’ harczra vinni e’ töredékeny 
szivet ? Ám legyen ! de kormányozd úgy 
éltem’ sorsát ’s környülállásait, hogy sze
ressenek azért is , ha jó vagyok, ha nem 
leszek is hiú, sem csábitó beszédű, sem 
ámitó külsőü. Engedd, hogy' személyem
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ne legyen megvetés1 tárgya; hanem bírjam 
mindig a 1 jók1 kedvezését. Fő vágyam, örö
mem és dicsőségem mégis csak te léssz jó 
Atyám! ’s e1 nekem elég vigasztalás éle— 

! lemben és halálomban is... Ámen.

Vasárnap estve.

Oda tehát e’ szent nap, örömeivel, gond- 
iaival és vigasztalásaival! — Az éj hűs 
kézzel terjesztgeti már sötét fátyolát a1 szen- 
deredő világ felett. Hangzik még a1 jámbor 
lelkében a 'vallás1 szent szózata. A 1 holnap* 
gondjába mereng a1 munkás, *s teendői jut
nak eszébe. Lejárt történetein andalog a’na
pi ember, kinek nincs holnapja ’s csak kéjei— 
gésre szánta életét. Kdesen méláz az ártatlan 
ifjú iménti örömei után. Még egy két per
ezet, még egy két órát számit az éj1 gya
nús barátja, inig az izzadt kenyérrel élő 
csendesen alszik az övéi1 körében. A tyám , 
Atyám! dicső felség! te látod mindeniket, 
te tudod miért adsz egyiknek könnyű sor
sot, *s olcsó örömet nem érdemelve, és ne
héz igát a* másiknak méltatlanul. Te légy 
Jtélőbírájok. Engem* pedig őrizz attól, hogy 
^igy szemet vessek a* léhának gondtalan 
életére, ’s a* tévedt lelkűnek édes bűneire. 
Szerettesd meg lelkemmel a* kegyesnek ö- 
eömét, ki szünnapjai* alkonyán nem érzéki 
örömein andalog; hanem a* szent érzelme-

3
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ken, mellyekét hite költött fel keblében, ’s 
azon égi fénynyel linnyik álomra, inelly lel
kében derűit.

Ismerem én is e’ fényt. Szent áhita- 
toskodásaim’ pillanatain, megvillant az az 
én lelkemben is, mint sötétben botorkáló it
tasnak az ég ' villámása. A li, de rövid pil
lanat volt a z ; — rövidebb, hogysem egész 
pályámra kihatott volna; mert érzem, hogy 
nem vagyok tökéletes. — Van e’ kebelnek 
mégis nyilása, mellyen behat a’ fényenka- 
pás’ csalfa szerencséje, ’s a’ világ' szerel
me, mellynek karjain annyi szív tréfálta el 
magát, ’s annyi nőkebel lett rettenetessé 
másnak de magának is, megcsalva azokat., 
kik bennek biztak.—Rejtsd el szent Atyám! 
ingatag szívemet a’ világ’ esztelenségeitől, 
’s a ' hitnek retesze alatt nyugtasd meg. 
Még talán nem vagyok elveszve: vonj ki 
a’ partról, melly alattam sülyedez a ’ kínos 
örvény felett. ’S  ha keserűség volna is a 
palló, melly a’ közromlottság’ iszapja felett 
hozzád vezethet, ám légyen úgy is! tűrök 
a’ földnek, hogy éljek az égnek. Elleszek 
a’ földi szerencse’ buboréki nélkül, csak, 
gazdag legyek őrök hazámban. Tudom hogy 
az erkölcsiség’ fénye lelkűnkben nem örö
kös, ’s mint nappali fényre, éj borul lel
künkre is ;—de hiszen viszont nap derül Aí\ 
éjre, ’s talán ha néha homályosul is hitein 
ereje, ismét kiviradok. A h , szent Atyáin-
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szenderits engem egykor a* jobb életre olly 
pillanaton, midőn épen tévedéseimet elsira
tom, *s liitem teljes erejében ragyogja bé 
a’ sötét utat, mellyen az örök hazába in
dulok;— de még addig adj napokat; talán 
jobb leszek holnap mint ma. —

E ’ szent elgondolásra vezéreljen min
djén pillanata életemnek, ’s ez estvének is. 
Agyam legyen emlékképe a’ hideg porpár
nának, mellyen egykor testem kényeskedés 
nélkül fog alunni. Gyertyám* világa melly 
sötétséget űz el körültem— juttassa eszem
be, hogy hitem lesz a’ halál1 országában 
vezércsillagom. A 1 mély hallgatás, melly- 
ben éjem sötétkedik, tartsa előttem a1 pil
lanatot, mellyen majd nem lesznek többé 
vágyai szívemnek, ’s az élet1 nyers nap
jaiban annyit akart lélek hallgat mint néma 
sírhalom. Atyám, e' gondolatokat nyomd szí
vembe, hogy barátkozzam meg korán utó 
sorsommal; azzal is , midőn már a* világ 
nem fog körülem hajlongani, — *s azzal is,
midőn éjre hajló életem hűvesedni kezd------
hogy véletlenül egyik se érkezzék, egyik 
se találjon elszórtságban; hanem rendbe
szedett érzelmek közt, *s erős hűségben. 
Most már jó éjszakát szent napom! már úgy 
sem vagy enyim többé; de árnyékképed *s 
intéseid kisérjenek át az életen, }s adjanak 
ez éjre is csendes álmát. Ámen.

3 *
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H e  t r ó n  rL 'K K c I -

F e l! álmos lelkek fel! im keleítel m o-, 
solyog szembe már az ébredt természet e
günkön. Ide siessetek ti is áldani Istenün
ket, kitől van életünk, örömünk és minde
nünk. Siessetek hogy öleljenek át titeket is 
az áldást hozó nap' fénysugárai ’s e’ fény
be mélyülve haljatok e l, ajkatokon regge
li imátokkal.— Ob milíy irgalmas, milly 1 
kegyelmes e mennyei A tya! nem emléke
zett meg tévedéseimről, ’s nj napot adott 
nekem, ’s ezzel több munkás napok sorát 
nyitotta meg. Új nap tehát és új hét, újult 
test és élet., csak a’lélek tehát! újuljon meg 
ez is. Ima és buzgőság lengje körül húzó
mat, mellyben alhatám. Érzem hogy köte
lességeim is újulnak; mert hiszen nem is 
engedte az ég hogy túnya semmittevésben 
töl'sük az életet. Születés, rang, nem ment
ségek a1 munka ellen. Munkálni kell min
dennek. Ha nem jutott is mindennek nehéz 
robot, van házi sors, varróasztal, anya gon
dok , szegények ápolása, közjóra törekvés 
’s ezekből mindeniknek vinni kell a ’ ma-, 
g á é t, hogy igazságosan megérdemelve e- 
gve kenyerét —’s ártatlanul éldelje örömeit, 
ha különben aranyos kárpit megett hagyta
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I is büszke nyoszolyáját. Mert csak úgy van a z , 
I hogy valamivel meg kell érdemelni az éle

let, és annak örömeit—’s a1 vallás Ígéreteit.
Elgondolám én ezeket, szent felség! 

I mennyei A tyám ! nem hogy irigyeljem a’ 
» boldogabbak’ sorsát, vagy magam mutoga- 
I lásával lépjek nyomorultabbak eleibe; de 
I úgy tetszik, minden hét’ kezdő óráján mé

H lyebben rliat lelkünkre kötelességeink’ szó
I zatja. Én részemről az enyimekkel szem- 

l| be megyek kegyelmedből, mert mindig leí
rj kém előtt állnak szebb pQlantalaim — mely- 
[ Íveken égi örömet éreztem, liahogy valami 

jót vittem véghez. — A z illy jutalmazó pil- 
, lanatok becses kincsei a’ földnek, ösztöne 
i a’ munkának, ’s előreménye a’ jutalmazó 
I örök életnek... Ezek hagynak nyugtató ér

zetet a’ föld1 vándorában, legelőbb belé 
ragyognak a1 sors’ éjeiébe hogy reá ismer
jünk az ég’ útára.— ’S  illy olcsón lehet-e 
derült képet önteni a’ tiltott gondok alatt 
hervadozó vonások közé?!

Értelek szent Atyám! hogy nem csak 
azért adtad e’ kezeket: hogy magamat é- 
kesitgessem ’s kéjelegjek, vagy mást bánt
sak velek; hanem hogy érdemeljem meg 
kenyeremet és segítsem fel elesett ember
társamat. Nem azért öntöttél ragyogó tüzet 
szemembe, hogy vele szíveket gyújtsak 
s a' bűn útait keressem, hanem hogy ügyel

jek a’ reám bízottakra. Nem azért öntőt—
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tél erőt lábaimba, hogy hiú álmák után futkos
sak; hanem siessek a’ szent kútfőhöz, melly- 
ből az enyimeket ’s felebarátimat boldogít
hatom.— Ha így? szent Atyám! adj min
dig értelmet akaratod megtudására. — De 
tu d n i, ’s nem tenni, a legszerencsétlenebb í 
tudatlanság. (Luk. I á :  48 .J  Legyen te
hát munkásság a’ jelsző e’ hetemre, ’s te 
adj segedelmet, egészséget, kedvező alkal
mat , ’s közben ártatlan örömet is. Adj me
zőt mellyben tehessek jól másokkal is , ’s 
tüntessem ki hogy érzem égi elhivatásomat, 
's  jutalmul: annyit, mennyivel életem szé
pülhet, nehogy megunjam sorsomat. Szál
lítsd mélyre szivemben a’ meggyőződést, 
hogy a’ mi máson ragyog, nem volt ne- 
kém való. — Ez érzéssel ismét köszönt- 
lek új hetem, áldott reggeleden te lejáratod 
felettem futó perczeidet; de rólam se felejt
kezz el 5 ’s ha nem fogsz értem várakozni, 
vigy magaddal, hogy ne késsem el dol
gommal, sem szerencsémmel s idvességem- 
mel sem. — En ha élek, majd búcsú csó
kot nyomok futó arczodra, ’s ha lehet, é
pen olly vallásos érzelemmel, mint most 
idvezlek. Szent A tyám ! adj szép valót a1 
szép reményre! Ámen.
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l l<M ion  'e s tv e .

Lejártak tehát napi gondjaim, *s nyu
galomra hiv az éj’ andalító alkonya, ’s egy 
éjszakára már el kell válnom az enyimek- 
től; mert hiszen egymásról semmit nem tud
va alusszuk által éjjeleinket. E l kell válnom, 
és pedig bizonytalan sorsra; de az a’ gon
dolat, hogy te dicsőségnek királya nagy 
Isten — te fogsz reám vigyázni, enyhíti tűnő
désemet, ’s könnyebbé teszí elszendere- 
désem’ pillanatát, ’s álmom is édes lesz 
mikor reád gondolva alszom el. En tehát 
alunni?! és miért? volt-e napomnak annyi 
foglalatossága, hogy nyugalom kellene u
tána? mert mire is annak nyugalom, ki nincs 
fáradva, ki annyit sem tett ma, hogy az 
álom jótékony erejét megérdemelje oh az 
illy élet mi volna egyéb, mint örökös tu
nyaság, testnek terhe, a* léleknek vesze
delme ’s a ' magaviseletnek fellege, és meg
csalása annak a’ kerületnek melly sorsát 
reám bizta. — Éjnek borult előkövete bús 
képű est! pirítsd el a’ restet, ki össze á- 
sitja egyik napot a’ másikkal, ’s csak an
nyiban különbözik nappala éjétől, hogy 
nappal több rosszat gondol.

Oh édes Istenem! ha én is nem hasz
náltam e’ napot, — ha voltak dologlalau
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perczeím, mellyeken sem kézzel sem e
szemmel nem tettem semmit boldogságom
ra 's  idvességemre, juttasd eszembe most, 
midőn a ’ világ’ munkás része édes érzés
sel vágyik ágyába, —  most, mert most 
talán inkább erezhetem mint valaha, hogy 
czéltalan az élet, melly munkátlanul telik 
el. É s segilj: életem ártatlan czélját, tú- 
nyaságnak ne áldozzam fel. Tisztáid ki a
zonban mindeneknek lelkében a ’ munka fe
lőli képzeteket, nehogy valaki a’ maga kö
rén kívül keressen munkásságának helyet 
és dicsőséget, ’s a’ női kebel egyebütt 
reméljen szerencsét munkája után, mint ab
ban a1 kerületben, hová őtet helyezted. — 
Ám szeressék ők a ’ nagy világot, vegye
nek részt a’ közügy’ érdekében, ’s minden
ben a’ mi egyszer jő , szép és igazságos; 
de főleg szeressük házunkat ’s törekedjünk 
ezt boldogítani. Ne engedd e’ részben fe
lejtenünk, hogy nincs dicsőség nélkül az 
aszszonyi élet' köre, ha egy becsületes 
férjnek n n -s oka miattunk örök búban rán- 
czolni homlokot, — ha kezeink közül a’ 
világra használható magzatok lépnek k i ,— 
's  kiket a’ sors elzárt attól, hogy feleség 
vagy anyák legyenek — a’ kegyességnek 
\s felebaráti szeretetnek szép tártozásait i
gazságos munkálódásukkal bétöltik.

Oh kegyelmes A tyám ! tartsd meg lel
kemben mindig a’ házam iránti igazságos!
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vonzódást — és adj tüzet a munkára, ’s 
kormányozz úgy munkáimban, hogy azok
ba vétkesen el ne merüljek, és senkinek 
se személyét se sorsát meg ne bántsam. 
Tartsd örökösen ébren lelkemet, hogy pil
lanat , vagy bár rnilly csekély környület 
is ne legyen, mellyet használatlanul bocsás
sák ha vele jót tehetek. Tedd ez éjszakát 
reám ’s minden felebarátimra nézve csen
dessé, nyugtatóvá.—Azt is, ki másnak nyu
galmát irigyli, kerítsd az álom’ hálójába, 
hogy alugyék ö is mint becsületes, Js ne 
járjon ki, mint prédát kereső vad, a* vidék’ 
rettentésére. Oltsd ki leikéből azt a ’ büsz
keséget, melly örömet érez abban hogy 
más miatta nem alhatik.— U gy-é mennyei 
édes Atyám! az ollyan, ki mást igy hábo
rít, rósz ember?! Oh ha lelkemben is volna 
illy érzet, irtsd ki az t, nehogy másnak 
nyugtalanságot vagy álomtalan éjszakát o
kozzak valaha... Tudom én azt hogy a’ mi 
nékem nem esnék jól, más sem szereti,— 
csak hogy ne engedd elfelejtenem: akár 
büszkeségből, akár önhaszonból, akár gyá
vaságból tenném azt. — E s azt sem , hogy 
nem vagyok drágább előtted másnál, 's  
csak annyit várhatok mástól, mennyit én is 
cselekszem vele... Segits hogy én jó, én 
ártatlan, én kegyes és minden lehessek , 
miért atyai lelked gyönyörködhetik bennem— 
Valamint ez éjen, úgy egész életemben. 
Ámen. *
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H e t i d e n  r e g i je i .

Imádva borul elődbe lelkem, égnek di- I 
cső királya, nagy Isten! — ’s a’ háládatos- 
ság1 szent hangján zengi el dicséretedet, 
hogy ez is nevelje a’ reggeli ájulás’ örö
mét, melly mindenfelé mutatkozik, hova el
hatott az eddig csendben hallgatott vidékek I 
felett, az élet-zsibongás. ’S  minden lélek 
örvendve kezdi napi pályáját, ha különben 
fáradságos is az. Az is, kinek roncsolt tes
tét mig szendergett durva rongy fedezte, I 
szintúgy érzi megmaradásául örömét, mint 
a’ ki fulasztő pelyhék közit úszkálva tölté 
büszkén éjeiét. Szép záloga e’ szent Atyám! 
annak, hogy minden embernek juttatói va
lamit, a1 mi az élethez kösse ’s boldogító 
érzelmet teremtsen lelkében. Hiszem m ár, i 
hogy az életnek egyik osztálya sem méltó 
a ' megvettetésre, ’s egyik ember nem bol
dogabb a’ másiknál azon kivid, haliogV 
feddhetetlen élete több nyugodtságot ad. 1- 
g az , van a’ gazdagnak k in cse ,— fénye 
a’ méltóságban élőnek, imádója a’ szépnek, 
bámulója annak, ki csillogó ékességben lé
pik emberek közé; de gondja mindeniknek 
v a n ,— van epedése, lélekkínjai ’s szív- 
harczai, néha több, mint a’ szegénynek,
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kinek két keze és egészsége minden kincse, 
becsülete és reménye, — ’s itt is csak úgy 
van, líogy ott kíséri az embert sötétebb ár
nyék ,r hol fénylőbb nap süt reá.

Ébreszd fel e’ gondolatokat lelkemben 
mindig, midőn irigység támad bennem a’ 
más sorsáért, hogy értsem meg, mennyire 
szereted minden gyermekedet. Tudóin tehát 
már hogy vétkeztem, midőn a’ nálanmál 
boldogabbra irigyen, az alább valóra pedig 
megvetőleg néztem, — 's  akkor is midőn 
elég hiú voltam azt hinni, hogy az úr be
csesebb anyagból van alkotva mint az ü- 
gyefogyott, ’s csak is akkor győződtem meg 
hogy nincs előtted személyválasztás az er
kölcsös életen kivül, midőn láttam, hogy 
a’ kevélyek lehullottak égőkből — a ' por
ból pedig emberek keltek—ki koruknak di
csőségére. — Meglehet, dicső Felség ! ne
kem ma is lesz ügyem emberekkel, "s sze
retném kedvedet tölteni e’ kényes tartozá
sok közti... Szentitsd meg azért minden gon
dolatimat, hogy a’ szegénynek különben Is 
szomorú sorsát ne nehezítsem lenézésem
mel , hidegséggel vagy érzéketlenséggel — 
és soha ne felejtsem el, hogy a1 nyomo
rultnak miattunk hullott könnyei nehéz ta
nuk ellenünk. Midőn másra irigy szemet 
vetek, juttasd eszembe, hogy nekem is le
het valamim, mit más irigyeljen, hogy ta
láljak magamban mindig elég ösztönt ne
ved’ hálás dicséretére.
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Oh szent Atyám! pirulok minden lépés

től, melly téged1 vagy embertársamat bán
taná,—segilj tehát, hogy gondos ovakodás- 
sal bánjak mindig az emberekkel, ’s tisz
teljem törvényeidet. Különben mit érde
melnék cselekedeteimmel, ’s mivel is bírnám 
leróni bűneimet, mellvekkel gyarlóságom 
homályositja lelkemet?! Oh ha azért kel
tem volna fel ágyamból, hogy vétkeim' szá
mát többítsem, mennyivel boldogabb volnék 
most a ' halál’ hideg ölében szenderegve — * 
's  beh nem lehetne örömem e'nap'ájulásán! 
Legyen tehát ügyem nagyokkal vagy ki
sebbekkel: segilj, hogy ügyes, ártatlan, jó
szívű , emberséges és kegyes lehessek, 's  
lia használni nem tudok nekik, legalább ne 
ártsak. — Elet-bölcseségül nyomd szívem
be azt i s , hogy nem a' boldog, kit mások 
mondanak boldognak; hanem a' ki ön keb
lében érzi a1 hitnek és reménységnek hol- 
dogságát, ’s kűl sorsából minél több igaz
ságos örömet és derültséget tud okosan ki
szállóim. — E 1 meggyőződéssel fűszerezd 
mai ételem’, kenverem’, munkám’,társalgásom 
's  magános mélázásomat is ,... hogy minde
nütt kitűnjön benned vetett bizodalmám, — 
's  legyen kedves foglalatosságom ’s minden 
érzelmem előtted. — így  aztán tudom 
e1 nap is közelebb viszen idvességepihez. 
Ártatlan esedezésemet hallgasd meg. Ámen.
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Hetiden entve.

Imádlak e1 napomért, örök felség, nagy 
Isten! Imádlak hogy részeltettél ennek ö
römeiben; meri ha bár nem minden volt is 
akaratom szerint, tudom hogy akaratom is 
lehetett rósz és igazságtalan. Láttam én 
ma is küszködni az embereket sorsukkal —• 
's ingadozni az ég és pokol — idvesség 
és kárhozat között, és sajnáltam a* halan
dók' lelkét, miért olly nyugtalan, olly meg
elégedetten, ’s miért teremt magában annyi 
békételenséget ellened. Sajnáltam főleg ma
gam at, miért nem birok mindig nyugott 
lenni sorsomra nézve; de hiába! lám c' gyar
ló lélek mindig magán kivül keresi so rsá t; 
nem pedig önmagában, — és sokszor va
gyunk minden egyebünkkel, szépségünkkel, 
imádóinkkal, eszünkkel, erkölcseinkkel meg
elégedve, csak sorsunkkal nem, — 's  a ' 
hiúság' pókhálója béfogta szemünket, hogy 
hiányosan láttunk minden sorsot. ’S  miért ? 
ah! rettenetes kérdés ez, szent Atyám! a
kár tőled jöjjön , akár embertársaimtól! — 
Mert érzem, hogy esik ugyan ebből egy 
rész a’ sors’ fogyatkozásaira, midőn néha 
munkánk mellett is éhezünk — esik valami 
a’ lélek' nemesebb ösztönére, mellv mindig
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fennebb fennebb vágyik — hogy enyhítse 
azt a* szomjat, melly örökkévalóság után 
eped; de keveseket mozgat e1 szép ösztön, 
többeket a’ hiúság. Még egy rojt, még egy 
fénycsillag hiányzik, ’s feledve hever az 
élet’ áldása, házi öröm’ szerencséje ’s tár- 
salkodás’ öröme.r

Érzem hogy reárn is esik e’ vádból, mert 
magam sem mindig voltam megelégedve 
sorsommal , gondviseléseddel ’s az embe
rekkel sem. Igaz hogy sokszor volna okunk 
meg nem elégedni az emberekkel, midőn 
annyira elfelejtkeznek égi elhivatásukról ,— 
de hiszen, tiéd a’ hatalom hogy megítélhess 
engemet i s , és mást is ... Bocsásd meg te
hát, hogy elődbe idézém feleimet, ’s ne 
engedd elfelejtenem hogy tévedéseink okát 
nem lehet másra hárítani. Fáj lelkemnek, 
hogy ha eddig is hittem azt. —- Bocsánat 
és irgalom tévedt leányodon, szent Atyám! 
és segilj, hogy legyek mérsékeltebb vá
gyaimmal , háládatosabb javaidért — ’s ki- 
inélőbb indulatu felebarátaimhoz.

Csak is kegyelmed’ erejével Ígérhetem 
magamat e* szép tettekre, ’s ha néha egy 
kis hiúság bélopóznék is vigyázatlanul ha
gyott szívembe — az igazságtalanság’ ösz
tönét ’s helytelen kívánások’ ingerét, mesz- 
sze — messze távolitsd lelkemtől,... ’s a' 
hiúságot is igéid’ ostorával fenyitsd, — s 
az idők’ lassú munkálása által örökre re-
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keszd ki keblemből. — Ha talán mint ma
kacs gyermek a’ maga játékaitól, nem örö
mest válnék is meg tőlök — ne hallgass 
hiábanvaló csengéseimre, fogadkozásaimra 
mellyeket ismét megszeghetnék, — nehogy 
azok’ bűneivel érkezzem egykor az égi haj
lékokhoz , ’s ottan hé ne bocsáttassam. Ez 
é j, midőn öntudat nélkül álomra fogok szen- 
derülni, 's  elhallgat a’ szív a1 maga kö
vetléseivel — legyen e' szép törekedésem’

I kezdő órája. Nyugtomat tedd csendessé, 
mint lehet azé, ki édes atyai kehien szú

' nvadik.— (Avasd alvásom pillanatait is id- 
vességemhe, hogy álmaim is hozzád kös
senek ’s szereltessék meg lelkemmel törvé
nyeidet , — hogy a’ ki úgy aluszom el mint 
erőszakos indulatok’ rabnője, ébredhessek 
fel mint a’ •mennyország' méltó örököse. 
Ámen.

Szeretlán reggel.

Ismét új nap ’s ezzel foglalatosságim- 
nak és sorsomnak is új folyama kezdődik. 
Legven tehát foglalatosságim közit első az , 
hogy hozzád sóhajtsak, szeretetnek Istene 
kegyelmes A tyám !... Sorsom pedig bár mit 
hoz, — bár mi fog velem történni ez órán 
túl, bár milly szerencsével vívjak, fő gon
dom lesz jelét adni annak, hogy téged’ 
szeretlek. Benned találja fel a’ gondolkodó 
lélek mindig a’ szeretetnek ösztönét. Ha
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végig tekintek sorsomon —• gondoskodá
sodra ismerek. Ha vétkeimre gondolok, ir
galmad lengi körül érzelmeimet. Ha előre 
nézek a* jövendőre, ámbár setét köd lepi 
ott sorsomat ’s nem tudom mit érek; de a' 
titkos homály felett biztatásid hangzanak.  ̂
Ha túl tekintek a ’ sirhalmak’ setét orszá
gán, idvezitő frigyed' arany betűit látom 
meg. — Mire olly messze érzékenyen Öm
lengő lélek! egy elenyészett éj áli meget
ted , mellyben megtartattál; előtted egy ú
jult nap1 örömei kinálkodnak, — elég en
nyi is érezni a’ mennyei atva szerelmét. 
Jtt tehát a hős reg' ajtójánál mutasd bé hitben 
szentült érzelmedet!—Oh szent Atyám! beli 
sokra köteleztél,’s beh rövid az élet,’s gyar
ló JiZ ember arra, hogy háládatosságát teljesleg 
kimutassa, kivált ha eszembe veszem e’ rö
vid életből is mennyi vesz el mukátlanságban, 
s milly kevés a z , mit neked szentelünk.

Ez elgondolással örökre elrejteznéni 
színed elől, kegyelmes Atyám , ha nem tud
nám Jézus' tanításából, hogy nem vagy 
rettenetes ura népednek, ki örök bosszú
állásban gyönyörködnél; hanem szeretettel 
teljes a ty a , ki sokat engedsz el gyerme
keidnek. Tudom a ' szenteknek is voltak 
botlásaik, a’ bölcseknek is tévelygéseik ,— 
s én'gyarló leányod dicsekedhelnéin-e’ hogy. 
nem maradtam adósa törvényidnek ?... es- 
deklem, édes Atyám, őrizz attól a" tévely
géstől ís , hogy magamat szelíden Ítéljem*
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sőt adj erőt hogy legyek mindig szoros bi- 
rája botlásaimnak. De te fenyits atyai sze- 
lidséggel, nehogy megemésszen dicső

I segédnek tüze. Légy irgalommal, hogy 
soha se tévesszem el szemem elől azt a’ 
meggyőződést, hogy te szeretsz engemet — 
’s én is szerethesselek. Te tudod mekko
ra szüksége az erőtelen nőszemélynek sze- 
retetedre, hogy legyen hol kiönthesse ér

I zéssel csordultig telt szivét... akkor főleg, 
Fmidőn a* világ ügybe sem veszi keservét,
[ s a ’ férfin fagyos szívén megfagynának 
' legforróbb könycseppjeink is. —

Oh milly jól esik ez édes hiedelem 
lelkemnek; de egy szívrázó szózat jön fe
lém országodból: ,,Nem a k i ezt mondja: 
Uram Uram! lá tja  meg az Isten orszá
gát , hanem a' k i a’ mennyei a tya aka
ra tjá t cselekszik  (M áté 7: 2 2 .)  Igen! 
akaratodat kell tennem, különben gyáva 
érzelgés volna vallásos ömlengésem. Ne 
távozz el tehát tőlem én Istenem, hogy ne 
csak akkor jusson eszembe neved és szö
vetséged, midőn harangozót hallok — szen
telt mennyezet alatt állok, vagy ez ima 
könyvvel mélázok, hanem mindenkor;... 
hogy legyen ki előtt piruljak midőn rosszat 
gondoltain, vagy vissza is rettentsen, mi
dőn rósz útra indulok, — ’s legyen mihez 
fogódzóm midőn már veszélyes örvény fe
lett lebegek. így állj mellettem ma is , hogy 
legyek jámbor igyekezetemben, essék jól



eledelein ’s legyek elég erős szembe száll
ni bár milly kisértettel. E ’ szép érzés le
gyen őrangyala ina is erkölcsömnek, 's 
majd e1 nap’ elhunytával éjszakámnak. Oh 
de még addig találkozom veled imámban, 
majd az esti alkony1 sötét kárpitja alatt is. 
Én hiszem ezt, ’s tőled esedezem: engedd 
azt meg is érnem, — hogy mint imával 
nyitom ineg napomat, azzal is rekesszem 
b é ------- ’s egykor életemet is... Ámen.

Szerdán estve.

E 1 vala tehát még teendőm e’ nap
ra , hogy hozzád hálahangon sóhajtsak 
fe l, szent Isten, ’s vallásos érzettel vegyek 
búcsút e’ napomtól, ’s mondjak áldási min
den halandónak, mielőtt álomra hajtanám 
fejemet!!! ’s én édes tartozásnak, kedves 
kötelességnek veszem, ’s nem is mint kény- 
(elenséget teljesítem, hanem mint a1 mivel 
tartozom lelkem1 nyugalmának, — ’s nem 
is csak megszokásból; hanem azon meg
győződésből, hogy te vagy adója minden 
jónak ’s vezére életemnek ’s idvességem- 
n ek ,— ’s aztán szívembe öntött törvényed 
mondja, hogy szenvedéseink köztt is méltó 
vagy] hálánkra. Irtódzik ugyan az érzékiség 
minden fájdalomtól, minden szenvedéstől; 
de a1 lélek büszkén tűri azt a’ maga id- 
vességiért. Voltak nekeni is rósz óráim;
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szent Atyám! midőn megbotránkoztam a’ 
dolgok’ folyamában, 's  arra a’ gondolatra 
kezdett lelkem hajolni, hogy te el vagy 
felejtkezve gyermekeidről; de mig e gon
dolat kínza, megszólalt körültem az áldá
saiddal gazdag természet ’s telkembe sugá: 
halandó! a ’ lakhely, melly időviszálytól 
védelmez, a' kenyér melly táplálj az ita l 
melly en yh ít, a' v irágilla t, melly ked
vesen hat érzékidre, egy kellemes ha jig , 
melly éretted  zeng , ’s ón szived1 á r ta t
lan érzéseinek édes pillanatai... nem azt 
mondják-é, hogy az Isten  szeret tége
det? / “ Kétségek támadtak ekkor lelkem
b en ,— a’ szerencse’ szűkmarkúságát ’s 
sorsom' hiányait emlegetém ’s újra szót bal
lék: ,,kérd meg az ég' m a dara it, mellyek- 
vek olly csekély örökség j u t o t t , m iért id- 
vezlik olly vidámon a’ ta v a sz t , — kérd  
meg a’ léibad a la tt tapodott fé rg e t  , mi
ért szereti é le té t, kérd meg a mezők' 
v a d a it , m iért olly büszkék kietlen szabad
ságukban... 's ezt fo g já k  mondani: ,.me?t 
szeret m inket a' m i Istenünku — ’s te  
büszke por nem érted -é , hogy ha nekik 
annyi okuk Isten szeret étével dicsekedni, 
mennyivel inkább nektek oh kicsiny h itn 
ek ?u (M áté 6 : 30.} ’S  e’ szemrehányá
sok, ez intések, mélyen nyomultak szivem
be mint frigyed’ szavai is... ezért áldlak, 
dicsőitlek őrökké mig e1 szív keblemben 
dobog.



'S  midőn reá gondolok mikép’ fejlőd
tem ki emberré, ’s abból a’ féregből, melly 
egykor erőtlen pólakötőbe szorítva moz
dulatlan á l la — önerejövé lettem, ismere
tem az idővel többfiit, ’s már születésem
kor készen várt .Jézus1 tiszta vallása, ’s 
megmentett azon idők’tévelygéseitől, mely- 
lyek fát füvet, vallásos tárgyul öleltek, ’s 
én tégedet lélekben és igazságban tudlak 
imádni, — ’s tudom még azt is , mit sok 
népek nem tudtak, hogy ez a1 föld nem ö
rök hazám — még van valami remélni vá
lt) a’ síron túlnan i s , — szent elragadta
tással lebeg feléd lelkem. Csakhogy a' 
kedvetlenségek* pillanatain el ne hagyna e' 
hitem'! Oh mert az illy pillanatok előkerül
nek többször mint szeretném, mivel az asz- 
szonyi szív talán igen is érzékeny; de sok
szor háládatlannal is van ügye. Oh Atyám , 
ne hagyj el aggodalmaim köztt, nehogy a* 
méltatlan szenvedés örök elkedvetlenülést, 
magammal ’s lelkületemmel nem gondolást 
okozzon bennem. Ne engedd soha elfelej
tenem, mikép’ apám és anyám is sokszor 
hagyták hijját kívánságaimnak ’s nem inin- 
deniket teljesítették, hogy ne kívánjak tő
led is minden gondtól ment életet, mivel te 
is nevelésedbe számitud azt is, mit meg
tagadtál tőlem. Hosszul esik a’ gyermek
nek a’ fenyíték, ’s meg lehet én is zúgo
lódom néha sorsomért; de csak attól oltal-
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mázz hogy e' zúgolódásom ne legyen vét
kes kitörése hitetlenségemnek; hanem ár
tatlan kijelentése annak, hogy sorsomnak 
borulata van. A h ! csak mindig igy bír
nék gondolkodni, hogy egy pillanattal be
ölelném az örök dicsőséget! Istenem, Is
tenem ! segilj hogy szenvedéseim űzzék el 
gondolotaim homályát, mint futó szélvész az 
égnek fellegeit. — így már vallásos nyu
godtsággal alszom el,... Atyám, adj csen
des álmát, 's  derült felébredést! Ámen.

C siK iird ih iin  r e g g e l ,

Emelkedj lelkem dicső teremtődhöz, 's  
mondd el mennyi hála és öröm zengi dicsé
retét a" támadó nap előtt, — Js borulva i
mádd, hogy téged’ ismét visszahivutt földi 
pályádra, \s új napot engede érned. ’S mi 
után egy idvezitő sóhajtást küldöttéi ajkam
ra, istenednek szentelendőt, keztld el szent 
törekedéssel napi foglalatosságodat!... Igen! 
én imádkozom ’s azután pályámba állok; 
göröncsös lesz-e utam vagy sem , mi gon
dom? mert hitem mondja hogy velem léssz 
te kegyelmes Atyám, örök F e lség !... Ügy 
is már minden állat elkezdette a’ magáét. 
Műhelyén ül a’ művész .. fejtörő papirosok 
közit az életét más ügyének szánt ember,— 
idegen ajtón zörget a* koldus,—kéjelgései
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közt ásitoz a* czéltalan eletü gazdag ’s n‘ 
gyönyörűségek' bűnhődő gyermeke — ’s 
űzik napi szokott foglalatosságukat: őrök 
törődés közt az egyik mint szelid jármos, 
könnyelmüleg a’ másik, mint virágharma
ton nyalakodó pillangó, — 's hát még men
nyi visszaélés ? ! Ki másra nem szorul, 
dőlyfőssé lesz, fortélyossá csalárddá a ’ sze
gény. Szent Atyám, valljon tudja-e a ' gaz
dag , hogy kezedben és hatalmadban van 
sorsa, 's  hogy a ' szerencse mint forgó 
kerék emel és sűlyeszt ? ’s a’ szegény 
hogy atyai figyelmed kiséri ötét is'?! ők 
ezt bizonyosan nem tudják: azért olly gő
gös , olly feszengő néha a’ g azd ag , — 's 
olly kedvetlen , néha olly vakmerő és két
ségbeesett a’ szegény, — 's pedig mennyi 
szükségük volna ez ismeretre, 's  megint 
azon meggyőződésre, hogy a’ czudar lelkű 
gazdag javaitól 's  fényétől külön véve un
dok hernyó, mellynek már lefoszlott tarka 
szárnya... a’ szegény pedig vallásos érzés 
nélkül egy semmit jelentő tünemény 's  mint 
kopár bércztető, mellynek nincs napfénye 
havazó borongását szelidítni. —

De szent Felség! talán igen sokra men
tem. Nem a ' világot, hanem magamat aka- 
rám törvényeidhez méregetni, 's  im mást 
hibáztatok; ’s pedig ki tudja, van-e ben
nem is elég lélek arra, hogy a1 világi sze
rencse ékességei között dölyf és tunyaság—
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rongyaiban békételenség ’s kedvetlenség 
nélkül megállhassak?... De miért is van 
annyi kísértettel öszszékötve az élet’ sorsa 
liogv a’ kinek esze van is, bolondoskodjék. 
’S a’ kinek nincs több ereje erkölcsén kí
vül , — miért veti el e’ biztos támaszát ? — 
Dicső felség, szent A tyám ! adj nekem 
mindig elég erőt sorsom mellé, liogv ha 
a1 szerencse fennebb emelne is mint most, 
ne felejtkezzem el rólad 5 ha pedig nyomasz
tó szegénységbe sülyedek is , lelkem mint 
égi rész maradjon fenn és soha alacsony- 
ságra, vétekre ne ereszkedjék, — hogy igy 
születésemben, elhivatásomban és sorsom
ban is , mindig te légy főbizodalmam és é
kességem. Ha egy erőtelen kebel’ ömlen
gése becses előtted , ha okoskodásom nem 
képmutatás: cselekedő, esengve kérlek, 
hogy minden halandókat ez érzés és gon
dolat vezessen. Rontsd le tehát az embe
rek közé babona, önzés és büszkeség ál
tal varázsolt rekeszfalakat, mellyeken az 
élet’ bőségében lévő olly büszkén kandi
kál a’ kenyerén izzadóra, és a’ szegény 
szivében gonoszt forralva irigykedik amarra, 
rontsd le, habár neveletlenség, felekezetesség 
helyezte is oda — kietlenné teszik a’ föl
det ’s elvadítják egymástól az embereket. 
Óvd főleg a’ lelkeket attól a’ gondolattól: 
hogy igazságtalan volnál javaid' kiosztá
sában. "*S oltsd bé minden szívbe azt a’

F------------------------------------------------------------------



jneggyoződést, hogy nincs az életnek sor
s a , inellyet széppé ne lehetne tenni azzal, a’ 
mit cselekszünk vagy a1 mit szenvedünk. 
Ne engedd tehát, hogy ma is világi igye
kezetemmel valakinek kenyerét keserítsem, 
vagy megbotránkozzam abban, ha más ke
vesebb gonddal é l , hanem szeressek min
dent, kin istenséged’ képe van, ’s mint ily- 
lyenen atyai figyelmed is — és bosszút 
állsz a’ bántottért, ’s megalázod a’ más el
len törekedőt.— Istenem! légy ma is gond
viselője, védelme mindennek: szegénynek, 
gazdagnak, úrnak, szolgának ’s nekem is, 
hogy legyen miért áldjunk e’ nap’ elhuny
tál!... ’s az is , ,a’ miért szerelhesd minden 
gyermekidet. Ámen.

CstitOrtUUUn estve.

Idvez légy boruló éj’ sötét alkonya... 
idvez légy neliem. Elhozád úgy-e nyugal
mam’ szokott óráit?—Jól van! engedek an
dalító árnyékodnak, ’s álomhoz készülökJ 
mert érzem is hogy e’ portest csak egV 
napi vigyázás után is ,m ár csüggedez; — 
de elébb imádkozom. Oh, mert sötét rejte- 
keidben ezer veszély honol, melly az én 
mennyei Atyám’ oltalma nélkül álmámat 
megháboritná, felébredésemet megkeserítné. 
Imádkozom tehát elébb, 's  aztán bocsátko
zom álmám' szendéi itő ölébe.------ Tekints
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alá csillagaid’ köréből dicső felség, hata
lomnak királya, könyörgő leányodra! fo
gadd el háláját egy napért, ’s terjeszd ki 
felette oltalmad’ szárnyait ez éjen, hogy 
bántódás nélkül nyugodja ki éjszakáját. 
Tekints alá; mert ah , milly rettenetes az 
éj. Habár tömött csillagai ragyognak is—ki
etlen a1 nagy gondolat nélkül, hogy te fe
lettek ülsz és ügyelsz, míg mi álomképeink
kel küszködünk. Kietlen; mert irigyek az 
emberek és önösök, nem kimélik egymást,.. 
's ki tudja, nincs-e nekem is ellenségem, 
ki elszánta magát, hogy ez éjen éle
temet megszomoritsa? Adtam-e okot va
lakinek , hogy ellenem ingerülhessen vagy 
sem, mindegy; mert ha adtam, büntetőleg 
lépik élőmbe nyugtalankodó lelkiisméretem... 
ha nem? rettenetes elgondolás: félni attól 
is, kit nem bántottunk.

Szomorú éjszaka! miért kinozod lel— 
kémét illy busitó képzetekkel ? Láttam én 
ihég szomorú képedet ezer ijesztő vonások
kal; de azok a’ rémitések még sem verték 
fel álmomat,., elaludtam csendesen ’s fel
keltem derült lélekkel. Most is ez Istenben 
hízom, ’s nem rettegek sötétben villogó 
fegyvereidtől.—Mégis, szent Atyám! meg
lehet bántott felebarátim’ átkai és könyei 
n|egháboritnák álmomat, ha külső erőszak 
Nem zavarná is meg.— Nem akarok tehát 
e’ nyomasztó érzettel fekünni le; hanem

4
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inig elaluimáui: békességet kiének lelkem
ben minden ellenségemnek; ha ők bántot
tak, megbocsátok , — ha én, tedd bizonyos
sá őket, hogy őket szeretni.akarom ’s sze- 
retetöket is megérdemelni. Onts lelkökbe jó 
bizodalmát irántam, hogy enyhüljön meg 
lelkűk’ nehézsége— ’s nekem aílj erőt, hogy 
többé ne menjen le a1 nap haragunkon. 
Tedd pedig e’ szép lelket uralkodóvá á  
földön, bogy á’ ki más vérével szereti hiz
lalni büszkeségét, hagyjon le agyarkodá
saival, 's  a* ki azért bosszankodik: miért 
oszt néha dicsőséget a’ világ méltatlanok
nak, megvonva a* jóktól— békéltesd meg 
földi közös sorsunkkal, mellyszerint az é
lettitkok’ sötét éjjelén túl nem Iát halandó; 
de ott igazság’ országa fénylik, 's  meg
magyarázza az élet’ nagy meséjét, meUy 
itt alatt annyi fejtörést okozott,— ’s boldog 
ki itt nem vette el minden jutalmát; hanem 
maradt valami adóssága, inellyért az örök
kévalóság’ fizető óráját várhassa. Midőn e1 
hit erőt vészén a’ főid’ minden tévelygéseim 
’s a’ szív’ minden kísértetem — ügv-e el 
fog jőni országod?— Oh akkor milly bol
dogok Iészünk ’s mennyi jót fogunk tenni? 
’s melly önkéntesen. De ha nincs még meg
érve a’ világ illy dicső időszak’ szerencsé
jével élhetni, ihlesd szent lelkeddel a’ nyug
talankodó lelket, mielőtt roszat gondolna.— 
Valljon bélelnek-e e* szép sejditések? uh!
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milly fenyitően néznek az ég' csillagsze
mei a ' kétkedőre! Reád bizom tehát maga
mat , szent A tyám , 's  el nem csüggedek 
a’ sötét képű éjszakától; jót gondolok az 
emberekről is , 's  igy alszom el.-------Ha
landó társaim , barátim 's  ellenségim! kö
nyörögjünk egymásért— és te áldott felség 
hallgass m eg !... Ámen.

Pénteken reggel.

Kihiva engem is a’ támadó nap éji 
nyugalmam' fészkéből a’ napi kötelességek’ 
pályájára. Istenem légy velem! Tudom is , 
hogy azért tartál meg ez éjen, — áldva 
gondolok mindig e’ szeretetedre, — azért 
tártál m eg , hogy tartozásaim’ körében a’ 
mi erőmtől telik, ’s helyeztetésem kivan, 
tegyem meg. Indulok tehát; mert atyai ke
zet látok inteni, 's  dolgomat viszem, sor
somat emelem.— Vajha mindenikben állha
tatos és ártatlanul béketürő lehetnék , hogy 
minden csekélység zavarba ne hozna, 's 
kitörni ne engedné lelkemet e’ vallásos nyu
godtságából !! — óh mert mennyiszer nem 
esik el az ingerült lélek kinézett czéljától, 
’s cselekszik roszat tudva is hogy ró sz .... 
Tisztelem hiszen törvényeidet és semmi te
kintet, Ígéret, sem adomány el nem szakaszt- 
hat tőled ; de midőn ártatlanságunk mellett 
is szenvedni kell azoktól, kik nem értik

4*



lelkűnket; látjuk viszont hogy kik eltéved- ■ 
tek útaidnil, azok kíméletet, beesültetést 
nyernek az emberektől, ab, milly nehéz 
küzdelme van az érzékeny szívnek! Lehet
nek illy perczek inai sorsomban i s . -------
3Iégis bár mibe kerüljön is, megkísértem 
szivemet, hogy az idétlen gúnyt, hidegsé
gét, félreértést vagy bár mi méltatlanság 
álljon utamba, megvessek. Küzdelmeim kö
zött a’ te képed lebegjen előttem áldott Jé
zus, imádott megváltóm! a’ mint tűrted a’ 
méltatlanságos csúfoltatást, . . .  ’s legyenek 
ott gúnykoronád’ tövisei i s , mellyek égi 
fénysugárként körítik fejedet, — hogy a’ di
cső látvány erőt adjon buzgöságombaii. 
Nyújts kezet mennyei A tyám , segélj fel 
a’ dicsőség’ útira, hogy idvességem' czél- 
ját megközelítsem. Hütsd ki elébb szívemet 
a' világ iránt, hogy bírjak kicsit csinálni 
a ’ szerencse’ tündérkedéséből, — nyugodt 
lenni annak változásai között,.. \s ha kön
nyen jut valaki emberek előtti kedvesség
hez , tekintélyhez, mig a’ jámbor izzadva 
eszi száraz kenyerét. . .  egyik örök kaczaj 
közt tölti napjait, mig a ’ másik könnyes 
szemmel köszönti reggelét ’s éri el éjsza
káját — mutass valami kárpótlást a ’ kese
redett leieknek: csendes lelkiisméretben, a’ 
jó emberek1 részvétében, ’s szebb jövendő’ 
reményében,— nehogy megátkozza szüle
tését, megunja életét ‘s meggyiilőlje a’ be-
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csületérzést, . . .  vagy káromlássá váljék ne
ved a ' főidőn, mintha elfelejtetted volna a ’ 
benne<J bízókat.

Oh, de kegyelmes A tyám , bár milly 
dicsőséged ragvog is a’ nemesen tiirőn, 
ne tégy ki engemet e’ kényes sorsnak, ne
hogy elessem hitemben; hanem adj nekem 
ma is szép napot. Engedd éreznem az ár
tatlan szeretet" örömét, embertársaim’ kímé
lő indulatát — 's  ha nem fénylő bódulatban 
’s hizelkedés" vakitásával lépnek is előmbe, 
csakhogy legyen okom elhinni — hogy van 
a’ földön háladatosság, ’s nem holt ki az 
emberekből minden j ó , — ’s azt is , hogy 
a" ki benned bízott, nem csalta meg magát. 
Engedd példákban is látnom, hogy az igaz 
maradékában is megáldatik.. . .  Oh, ’s ha e
zek kimaradnak ’s szép elgondolásaim mel
lett is kietlen sorssal fognék vesződni — 
jöjjetek el hitem’ biztatásai ’s örök remé
nyeim! següjétek e* töredékeny szívet, hogy 
dobogjon ,föl a’ sírhalmok uiegé rejtezett 
hon felé. Áldott Jézus! segits hogy vérpá
lyádon kísérhesselek. Meglehet rövid lesz 
e’ nap, hogy példád követésében magamat 
megdicsőithessein; de e’ pillanatom’ buzgal
mát tudd fel nekem a’ nagy Ítéletkor ! •— 
Most már úgy tetszik elég erősnek érzem 
magamat egy nap* terheit hordozni; mégis 
mégis szent Atyám, légy te is velem. Ámen.
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Pénteken eatve.

Csak úgy van tehát, hogy minden nap
nak éjjele v a n ! Csak egy rövid nap telek 
e l , 's  már éj terjeszti csillagos fátyolát a1 
hanyatló világ felett. Dicső fényben ragyog
nak ott a1 sötétség' szövéínekei, nyugalom
ra hanyatlik rólok a’ fáradt halandó' szeme, 
's  velek én is. Nem birnám, napi örömei
met sem; fájdalmaim eltemetnének: ha nem 
volnának e’ nyugvó pontjai az é le tn ek ,... 
ha sötét borulat nem legyezné álmunkat.— 
'S  ha igy? miért békételenkedünk hogy a’ 
földön is minden sorsnak van éjjele? Azo
kat is mint sötét éjszakáinkat te küldöd és 
vezérled szent Is ten ! azért békételenség 
nélkül fogadom m indeniket,— 's  midőn lá
tom, vagy magamon érzem , hogy ifjúsá
gunk’ tündérkora elhullatja virágait 's  bús 
őszre dűl, hogy az egykor imádott kép 
kellemetlenül áll hervadt mezőben, senkitől 
nem kerestetve,— hogy imádóinkból minden 
nap elmaradoz eg y , míg mindenik elhide- 
gült, —  ha az érzelmeibe fáradt szívre 
saját tüzének hamvai hullanak vissza 's  ö
rökre eltemetik— mindig utánsohaitom: csak 
úgy van a z , hogy minden napnak éjjele 
van. Elmaradnak idővel gyermekjátékaink, 
’s életünk mint hegyi u tazás: — a’ mint fen-
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nebb fennebh lepünk, hülepedik világunk, 
inig végre tisztult érzettel állunk az ég és 
fold között....

Dicsőségnek királya! lám egy erőte- 
len nőkebel méregeti a’ főid’ és az ég’ sor
fát— szállítsd reá szent lelkedet, hogy ura 
lehessen magas érzelmeinek ’s ne zavarja 
meg a’ világnak gonoszsága, melly soka
kat hoz tétovázásba,, ’s  keserít le az igaz
ságnak útárol.— Oh, mert kietlen az élet 
rósz emberek között. Ott az érzékeny lélek 
mint sziklára hullott virág elerőtíenedve 
pusztul,— porköd szállong ott 's  tikkaszt
va borítja el a ' jámbort i s , ------ ’s mit re
mélhet ott az erőtlen nő, hol durva lelkek
kel kell küszködnie?! — Ha már e’ sorsa 
a’ földnek, hogy rósz ember is szívja le
vegőét , védjed a’ jő embert törekedései- 
ben, ’s mutass neki e’ földön is egy sze
geletet, hol magát a’ keservek elől elrejt
hesse ’s kipihenhesse; az egekben pedig 
legyen rajta atyai gondod mint ígérted. 
Addig is pedig dicsőítsd meg magad’ ben
ne itt alatt is , ’s azt a’ helyet, meilybc 
élete szorult, ha nem tartozik is a ' föld’ fény
tetői közé, tedd nagygyá, mint tetted azt 
a’ durva keresztet, mellyen Idvezitőnk holt 
meg. O csak is tőled vár; mert az embe
rek nem mindig értik őtet.. . .  Fejtsd is ki 
minden kebelben e’ hitet, hogy mindenütt, 
hova kihatott a’ názáretlmli Jézus’ neve, 's
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azontúl is, hol inég ősi homály van a' lel
keken; éhezzék minden lelkek és szomjuhoz- 
zák az igazságot, ha mellette éhezni kel
lene is , — és szeressék, ha miatta gyűlöl— 
séget kénytelenítetnének is szenvedni, — ’s 
terjesszék annak áldását, ha magoknak á
tokká kellene is válniuk. És légyen mindig 
tolongás a’ szoros kapun és meredek úton, 
melly az egekre vezet, — különben elvész 
az evangeliom’ vigasztalása,— ’s ollyanná 
lesz , mint vizeden kú t, melly nem enyhíti 
a ' szomju lelket. Én is e’ dicső seregbe 
kívánkozom,—nincs nagy tudományom, melly 
múltak' és jövendők1 titkaiba lásson; de van 
készség lelkemben, hit szívemben, ’s ha 
nem volna elég a1 nagy ú tra , többitsd és 
erősítsd, hogy el ne maradjak idvességein- 
től. Csak is e1 gondolat’ vigasztalásával ér
zem enyhülni szívem’ hiányait. Ezzel osz
lasd lelked által értelmem’ homályát, hogy 
lássam mindenütt dicsőségedet és köteles- 
segeimet, ’s éljek neked és a’ reám bízot
taknak ma és örökké... Ámen.

8xonibaion reggel.

Fenn ragyog már napod, hatalmas Is
ten ! fenn, kékellő egeiden, vékony kö
dön szűrt Magáraival, — fenn e’ sok 
népek’ és századok’ imádott bálványa — 
fenn, de e’ hétnek utójára. U tójára? mély
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szózat c’ mindig a’ vándornak, habár egy 
perezre van is kimondva... Ultijára? teliál 

• mindennek van e’ főidőn utósó napja, utó
só órája és pillanata — őrömnek , keserű
ségnek, életnek és halálnak?— ’s é n , ki 
mint egy futó gondolat lebbenek által e’ 
létei' o rszágán, én álmodhatnék-e földi ö
rökkévalóságra ? H igyem -e, hogy a ’ gaz
dagság soha sem fogy el, a ' szépség’ báj
színei soha sem virulnak el, ’s az ifjúi tűz 
örökösen lakozik keblünkben ?— óh lehetlek 
nekem pillanataim, inellyekben én ezt hi
hettem 's  talán hittem is. De fel vagyok 
ébredve ez ámulatból, szent Atyám, ’s e’ 
hetem’ hany atlásával mélyebbre hat lelkem
ben a’ meggyőződés, hogy itt nincs semmi 
örökkévaló, azon kívül, mit lelkünk’ idves- 
ségire tehettünk. Ezen kívül a’ ki örök 
szerelmet, láttatást, imádtatást keresett, mi
dőn hálóit kiterítette, már meg volt csalód
va ; mert a’ világ ’s annak minden dicső
sége elmúlik , csak a ' hit éli feljül a’ köz
enyészetet. . .

Áldott hit! most értem miért tápláltad 
keblemben a’ látatlan jövendő iránti vonzal
mat , — miért biztattál vesztéseim között, 
miért mutattál túl a’ fellegeken, midőn a’ 
világ körüliem kietlen volt. Ott — ott tehát 
az én törekedéseimnek határa; mert ott van 
az én hazám ,------ bár méltó lehetnék an
nak örömeire! — Mit tettem e’ héten ? nem

*
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liomályositottam-e meg lelkem’ tisztaságát, 
néni öltem-e el vagy egy nemes eszméle
tét szívemnek, nem bántottam-e meg vala
kit, habár tévedésből is? ! lám van még 
idő , ’s tán e’ napon tehetnék valamit a' 
bántalmak’ enyhítésére ’s lelkem' idvezité- 
s é r e , . . .  csakhogy reggel adott szómnak 
estve is ura lehetnék!!.. Légy velem szent 
Isten! mert óh milly könnyen élünk vissza 
függetlenségünkkel, ’s szegjük meg szón
kat , mellyre becsületünket, hitelünket is 
bíztuk. Adj tehát e rő t, hogy szabadságom 
legyen hitemnek és erkölcsömnek őrangya
la , ’s nem pedig vezére tévedt indulataim
nak , ’s a ' tiltott árnyékot m essze, messze 
kerülhessem ki. ’S  arról is győzz meg, ' 
hogyha nem kiséri is életünket nyomon a’ 
jutalom, ha sokszor kell is látnom, hogy 
a’ nőkebel erkölcsös gerjedelme figyelmet 
sem nyer, inig a’ férfiúi hiúság, mint magas 
erény, imádtatik: találjak jutalmat abban, 
hogy jó voltam, ’s megint abban, hogy 
szereteted ’s atyai figyelmed túl terjed sí
runk’ szélénél. Adj erőt jól tenni mással, 
önsorsomat pedig békével hordozni. Irtsd ki 
lelkemből a’ gyülőlség’ utolsó szikráját ’s 
ne engedd eltévesztenem frigyed’ ama sza
vait: ki gyűlöli fe le b a rá tjá t , vér t otttli
(Mán. 3 : 15 .) ’s megint „beketüressel bír
já to k  lelket eket.“ (^Luk. 521: 19 .) Távo
líts minden alkalmat tőlem, melly homályt



vetne erkölcsöm' egére. Önts minden anyá
i ha hő érzést magzatai1 sorsa iránt,— min

den nőbe feddhetetlen hűséget; munkássági 
ösztönt a’ szép kezekbe, hogy lehessek én 
is büszke nememmel. De engem is segilj 
az illyenek’ társaságába. így  aztán ám lej
tsenek heteim örök enyészetre: hozzák el 
ma vagy holnap síromat, nem pirulok sem 
elődbe lépni, sem a ' nyomomba lépő nem
zedék eleibe, habár nem értene is a z , — 

j  sírhantom1 göröngyeiről is hangoztatni fog
ja lelkem „tudom kiben h i t t e m — Mégis 
szent A tyám ! ne legyen utolsó e1 napom, 
mig lesz valami tenni, megbánni és lesirni 
valója lelkemnek. Mi öröme lehetne az ö
rökkévalóságnak, ha eltévedve lépnék me
zőire?!— Végnapja ez hétnek! adj nekem 
dolgot, örömet vagy keservet, mint men
nyei Atyám ak arja , csak ne engedd utat 
tévesztenem. Ámen.

Szombaton estve.

Itt állok napom1 alkonyán elődbe bo
rult lélekkel, szent felség, kegyelmes Iste
nem! Itt állok és várom jelentsd meg lel
kemnek : tetszett-e neked ez hétről életem, 
van-e valamim, a’ mivel méltó volnék sze
relmedre ? — ’s ah , ha igent mondana lel
ked, milly jól esnék ez éj’ álma és nyu
galma fáradt testemnek! — Borult érzelem

83



f
lepé meg lelkejnet e’ gondolatra!... Oh mert 
tudom: sokszor milly észrevétetleuül suhan
nak el gyengeségeink,... ’s mennyre ál
modunk néha, midőn már rabja vagyunk 
indulatainknak , és nem vesszük észre: 
mennyire imádjuk a’ világot, lelkűnkről fe
lejtkezve. Igédből tudom vhogy a mi 
becsben áll az emberek előtt, u tá la t előt
ted .“  (_Luk. 16 : 15 .) Mennyit nem téved
het tehát az asszonyi kebel!? Te tudod 
szent Atyám, hogy sorsunk szorosan ösz- 
szefügg az emberek előtti kedvességgel, 
annyit érünk, mennyire ők becsülnek, ’s kit 
megvetett világa, örömtelenűl kell morzsálnia 
napjait ’s kietlen egész élete , ,mint üvöltő 
szélvész felleges éjféleken. — Oh, ha csak 
földi örökös vesztéssel nyerhetjük meg az id- 
vességet ’s itteni sorsunk’ ronüadékain jut
hatunk kegyelmedhez: igy nincs a’ megtar
táshoz remény, nincs n ő , ki elődbe bizo- 
dalommal borúihasson; mert hiszen minden 
szív érzékeny a’ maga sorsa iránt, ’s mely- 
lyik kebel dicsekedhetnék, hogy egész je
lenét feláldozni bírná a’ távol jövendőért? 
Mit remélhetek igy én is e’ napom’ alko
nyán, mit az örök életben is? igy rettenetes 
vagy nekem sötétlő éj, ’s rémít képetek 
bús csillagzatok, ’s nem adtok nekem jó
éjszakát!!— Mégis mégis könyörülő Isten! 
jelentsd meg akaratodat, hogy találjam el 
mindig az ú ta t, mellyen szent tetszésedet
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is kövessem, ’s az élet is adjon örömet. 
Vonj el az olly példáktól, mellyck arra 
tanítnának, hogy törvényeidet megszegve 
szerencsétlenül keressem az emberek" ked
vezését , kik ügyesnek mondják az ámitót, 
finomnak a ' liizelkedőt, okosnak azt, kinek 
nincs va llása ... ’s még sok mindent mon
danak azokra, kik rólad nem felejtkeznek 
el. Mutasd meg minden nőnek, liogy ez az 
örvény meríti el a’ gyenge lelkeket — — 
hogy igy, midőn a’ közromlottság’ árja in
gatja, fogódzanak Jézus1 hajójára, melly 
kies partokra viszem

Láttam én a1 héten i s , hogy egyik 
szív adta által a1 romlottságot a ' másiknak, 
’s búsultam: miért rohan igy a1 halandó a’ 
poklokra. Búsultam, ’s e’ gondjaim közt 
szólalt meg lelkemben vigasztalásod, hogy 
te nem akarod letiltani gyermekeidet az é
let’ ártatlan örömeiről, a’ bűntelen kedvke
resésről, melly kötelességeink’ körét szé
píti, ’s csak is azokat zárod ki az idves- 
ség1 paradicsomából, kik szót nem fogad
va kerülik tekintetedet, hogy vétkezhesse
nek. Oh ezt ne engedd elfelejtenem és se- 
gilj, hogy ezután magamat boldogítsam ’s 
másokat is tanítsak meg útaidra. Ha e' 
szép pályán csak egyet is léptem e’ héten, 
ne engedj bűnös visszalépésre. Emelj fen- 
nebb engem ’s az enyimeket is. Ha mit 
érdemeltem, jutalmazd m eg, hogy mind vi-
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lágl törekedésem* igazságos jutalmával, mind 
hitem’ idvességével gazdagodva járjam meg 
itteni bujdosásomat, ’s érkezzem az örök 
hajlékokba is. Kiket e’ hét hitszegésre té
vesztett, vezesd visza frigyed’ szent köré
be. Hol magzatok’ nevelése rósz irányt ka- i 
pott, add segédül szent lelkedet, hogy a’ 
kiket a ’ föld megrontott, építse fel az égi 
hatalom. Hol házi béke zavarodott fel, dor
gáld meg a’ szélvészt , hogy csendesöljön 
le. — Szerencsétlenek! kikért most könyör- 
g ék , imádkozzatok ti is magatokért 's é r 
tem is. Imádkozzunk, hogy az ég tartsa 
meg kegyében nemünket és az egész hű
bériségét. Oh segítsetek!— imádkozzunk!— 
— és te hatalmas Isten, add meg kérésün
k e t! ! . . .  Ámen.

MÁSODIK H ÉT.

Vasárnap reggel.

Hála, dicséret, dicsőség zeng fel ege
idre, szenteknek szente— nagy Isten! hogy 
annyiféle örömet és vidámságot hívtál a’ 
főidre napod’ sugáraival!! — Nyugalom’ pil
lanatai nyílnak a’ héti gondokba bágyadt 
munkásnak. Öröm’ és gyönyörűség1 napja 
ez az ifjúság1 aranykorának. Áhitatosság
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's kegyes elmélkedések merülnek fel a’ val
lásos lélekben, ’s nincs az életnek olly ko
ra, sem a’ világi sorsnak egv osztálya is, 
melly derült lélekkel ne köszöntse e’ nap
nak új életét ’s szép foglalatosságait. J á 
tékra sjet a ' gyermek, templomba a ’ kegyes 
öreg. Édes társalgást keres a’ magányt unt 
szív, ’s te szent A tyám , segítsd mindeni- 
ket, hogy találja meg a’ kútfőt, mellyet ár
tatlanul keres lelkének enyhítésére.— ’S  bár 
ezer boszantó képei a’ fényűzésnek, sors 
és rang feletti erőlködésnek, magamuto
gatásnak és hivalkodásnak zavarják szent 
napunk’ dicsőségét; mégis méltósággal le
pik fel a ' vallás’ idvezitő hangja, hajlékod’ 
szent dolgai, ’s a’ kegyesnek elmélkedé
sei. Neved’ dicsősége borítja el a’ tévely
géseket, szentíti meg nyugalmunk' napjait. 
— E ’ szép elgondolással áldom meg— szen
teknek szentel napodat, ’s köszöntőm e’ 
pillanatot, melly értésemre, ad á , hogy még 
kegyelmedben állok. .Jóreggelt kiváltok ba
rátimnak ’s mindennek, és nem óhajtok ne
kik mára több szerencsét, sem örömet, mint 
hogy e’ napot komoly lélekkel szentelhes
sék meg magoknak, 's  szépítsék embertár
saiknak.... De ha talán ők azt hiszik, hogy 
e’ napnak kötelességei csak a’ nyelv’ zen- 
gedezésében határozódnak, — azt gondol
ják , hogy téged’ dicsőíthetnek úgy is , ha



szívok távol vau tőled 's  egymástól — úgy 
sajnálom őket, — ’s ha én sem vagyok e' 
részben jobb másoknál, önmagamat is kese
rűiéin ! ! ------

• Oh szent Isten! egy erőtelen leányod 
andalog dicsőséged1 nagyságán, de nem 
hinság veri fel lelkemben ez aggodalmat; 
hanem lelkem előtt lebeg atyai szemrehá
nyásod , melylyel megfeddéd az Izraelt, 
midőn „csak ajakival tiszte lt, szíve pedig 
távul volt tőled.** (E sai. 2 9 :  13 .) Ne 
engedd tehát telkemet e1 tévelygésbe esni: 
nehogy hiábanvalóvá legyen hitem és re
ménységem is. Onts minden gyermekeidbe 
feddhetetlen áhitatosságot, hogy minden ün
nepi óráink tartozzanak belé őrök idvessé- 
günkbe, ’s e* földön is legyen gyümölcsük 
felebaráti szeretet, erkölcsös élet és örök 
hit... Vond el a’ csélcsap ifjúságot eszte
lenkedéseitől, ’s add tudtára, hogy csak a' 
te  beszéded ta r tja  meg az igazság’ á fá 
ban.** (Zsolt. 119 : 9 .)  A' véneket vidá- 
m itsd a' te  színednek örömével.“  (Zsolt. 
2 1 :  5. 7 . ) — A zokat, kik hideg és elva
dult kebellel lépik át szent küszöbidet, fi
gyelmeztesd: ha ajándékot vissz az o ltár
ra , de felebarátodnak panasza van reád, 
menj v issza , békélj meg 's úgy hozd f e l  
ajándékodat.*1 (M áté 5 :  2 3 . ) ------Halan
dó emberek! szegények és gazdagok, böl
csek és egy ügynek , . . .  és ti is , kikről hűl—1
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lámzó pántlikák, csipkék és drágaságok, 
vagy elképpedt arcz 's  durva rongyok 
mondják, hogy elfelejtette a ' földi szeren
cse vagy ölében kényeszteti,— öleljük egy
mást a’ felebaráti szeretet’ karjaival, — ér
leljük be e1 szent napot, ’s drága hitünket 
is, melly olly becses véren van megváltva.
Öleljük------ ’s talán az egész mennyország
karjaink közé ’s keblünkbe költözik!!------
Szent Atyáin! ez idvezitő érzést tedd 
nagygvá életemben, hogy tartson meg a1
mennyei szövetségben ma és örökké.------
Áldott megváltóm! im feltámadásod’ napja 
terjengeti körültem a’ reggel’ mosolygó ké
pét, ’s én reád gondolva nem érzem: bán
tott-e valaki; mert eszembe juta, hogy illy 
reggel jegyeztél el engem’ is égi mátkádul, 
Tarts meg végig azon hiedelemben, melly 
azt súgja, hogy tiéd vagyok. Midőn eljön 
a’ nagy menyegző’ órája, vezérelj bé a ’
sp.ent hajlékokba, mellyekről szóltál.-------
Oh szent Isten! — áldott Jézu s! — szent lé
lek!— hit!remény! anyaszentegyház! szen
ilisetek meg e’ mai nap’ nyugalmát. Tiétek 
vagyok, szentitsétek lelkemet e’ földön,— 
idvezitsétek az egekben. — Ámen.

V a s á r n a p  estve.

Még egv áhitatos sóhajtás hozzád az 
egekre, seregeknek Istene! . . .  Egv hittel 
teljes sóhajtás töredelmes leányodtól, toldá-



súl a' szent nap' buzgó fohászkodásaihoz, 
mellyek a’ föld1 minden részéről emelked
tek ,ina feléd idvességért epedő lelkektől!— 
— Ügy szépek nyugalmunk’ szokott napjai, 
ha imával köszöntjük a’ támadó napot, ’s 
imával mondunk búcsút a ' nap’ örömeinek!.. 1 
Tudom szent A tyám ! hajlottak meg ma is 
előtted képmutató lelkek, de azt is hiszem, 
voltak törődött szivek is színed előtt, mely- 
lyek érzik: mi vagy te a’ halandónak, ’s 
mennyi szükségünk vigasztalásodra bujdo- 
sásunkban. Oh az illyeneknek fohásziért 
tartsd meg áldásodat a’ földön ’s idvezitó 
kegyelmedet az anyaszentegyházon.— Leg
szebb napjaim1 egyikén dicsóitlek most, ö
rök hatalmú felség! mert csordultig telik az 
érzékeny szív, midőn megnyílnak templo
maid ’s áhitatosságnak hangja verdesi a1 
szent boltozatok' üregét. Széppé teszi ez 
a’ kietlen hazát i s , mellyben virág nem 
nyilik. Enyhítő pillanatot ád a1 különben 
szomorú életnek is! — Több napjainkat élet
gond foglalja e l, haszonvágy’ kísérteiéi. 
önszeretet1 botrányai terhelik, ’s minden ün
nep díszszel ragyog közöltök, mint nyílt 
virág sötétlő levelek közt. ’S  egy illy nap
ért milly édes foglalatosság, hálát adni! — 
Sajnálom hiszen azokat, kik léha utczázás, 
pajkoskodás között töltik el; de szent A - 
tyárn! bocsáss meg nekik, nem tudják ők 
mit cselekesznek. Tanítsd is m eg , hogy



nem azért rendeltél egy  napot magadnak
szenteltetni, hogy az a* semmit-nem-tevés’, 
vakító láttatni vágyás', vagy tiltott társal
gás’ csatornáin bűnt vezessen a’ lélekbe, 
’s öröme legyen a ' pokolnak mig a ' menny 
elveszti gyermekeit; hanem hogy ezen a' 
lélek ócsudjék ki a1 földi érdekek’ kábítá
sából ’s eszméljen idvességére. Tanítsd meg 
ő k e t,— ’s engem’ se hagyj elmaradnom a
zok’ seregétől, kik szent lelked' ihletéséből 
szentülésre ’s vallásos bölcseségre töreked
nek , — hogy e’ napi tévedéseimből is meg
igazíthassak. —

Oh de dicső felség! ha szent elmélke
déseim közé fonódva volt is egy két pilla
natom, mellyen dicsőséged ’s idvességem 
nem volt eszemben; ha különben nem vétkez
tem , ne tudd fel kárhoztatásul, — ’s töb- 
bitsd meg az áhitatosság’ alkalmait életem
ben , csak adj bölcseséget melléjük, hogy 
ne vétkezzem, — ’s legyenek azok mint 
gyermeki napjaim' gondtalan, de mégis ár
tatlan órái. Terjeszd ki atyai figyelmedet 
e' nap’ minden történeteire. Kik buzgó lé
lekkel keresték szövetséged’ malasztját, adj 
enyhületet leikökbe. Az ártatlan társalgás* 
körében született szép és tiszta érzelmek
nek adj szép jövendőt, mig feddhetetlenség
ben maradnak. A ’ bűngerjedelmeket fojtsd 
el, ’s ne engedd, hogy soha több nap vi
gadjon reájuk, — méltók a ' halálra. Műiden



illv idétlen szüleménye a’ tévedt léleknek
haljon meg midiin még nem született.------
Kegyelemnek Atyja! Te tudod, hogy a? 
mint estvére hajolva gyengül a1 szent nap’ 
zsibongása, újulnak a’ lelkekben egy mun
kás hét előgondjai; csendesítsd el azért ko
rán a’ nappal’ lármáját, hogy nyughassék 
a1 munkásságnak embere; de ennek se en
gedd elfelejtenie, a1 mit a1 szent nap szó
lott leikéhez. Vetkeztesd ki a’ világ’ léha 
fiait 's  leányait napi ékességeikből, ’s mondd 
m eg, ezekkel semmi kedvességet előtted 
nem találtak, ’s inkább gyönyőrködöl a ' szív’ 
ártatlan pihegésében, mint a’ felette ragyo
gó mell- és nyak ékességekben------ ha va
lamikép megértenék, mennyire tartoznak 
többel a1 léleknek, mint a’ testnek. Segíts 
mindeneket, hogy hálaadó lélekkel tekintse
nek vissza e’, napra, ’s igy is hunyjanak 
el az éjre. Ujits meg engem’ is ez éj' 
nyugalmával, hogy új hetem’ koránya mint 
testben lélekben újult leányodat találjon fog
lalatosságaim között.. . .  Ámen.

H é t f ő n  r e f f R c l .

Isten veled és velem is éji nyugalmain 
helye!.. Búcsúzom egy napra tőled, mert 
az én mennyei atyám adott még egy na
pot , ’s az ébredt világ’ mozgása engem is hí 
napi dolgaimra. Ha lehet, 's eoszívem ’s ■
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láirnyű letelni engedik, midőn majd sok óra 
múlva, e’ napom' alkonyán ismét hozzád 
járulok, szeretnék jobb lenni, ’s néhány 
perczczel érttebb az idvességre. — Ti is 
csalfa álmaim, mellvek ágyam körül rep- 
destetek, mig én gond nélkül pihentem, tűn
jetek az enyészet’ országába, hova az éb
ren lévő képzelődés’ sok szép elgondolásai 
is merülnek naponként, lm engem’ Istenem 
valóra kőlte fel, hogy munkálódjam a ’ reáin 
bízottakban, ’s törekedjem az enyimek' sor
sáért ’s magam idvességéért. Tűnjetek hiú 
álmok! nehogy belézavarjatok lelkem’ nyu- 
gottságába ’s  félrevezessétek gondolatimat!.. 
— Igen! szerelmes A tyám , hatalmas Isten! 
én megfontolt érzéssel ’s hű lélekkel lépem 
szembe e’ hét’ kötelességeivel; de tőled 
könyörgök erőt elhivatásomra. *»S midőn e
szembe jut, mennyi szüksége e’ napnak ’s 
minden hétnek,— mennyit kell verejtékezni 
’s törődni annak, ki nehéz robot után kap
ja meg napi kenyerét, — annak, ki más aj
tajáról é l, milly sokszor és keserűen kell 
éreznie, mennyire hidegek az emberek egy
máshoz,— mennyit kell Íróasztala mellett 
•sötétkedni annak , kire az erkölcsiség’ útát 
bíztad,—milly borzadalmas sors jutott azok
nak, kik vérpályán aratják kenyerüket... 
midőn ezek eszembe jutnak , kegye
lemnek A tyja! kettőzve érzem szeretőiedet, 
’s azt is , hogyha hagytál is hiányt életem-
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ben, mégis van szebb része is sorsomnak, 
’s több másoknál boldogabb vagyok. Meg
teszem dolgomat; de másnak van gondja, 
hogy megérdemlett falatomat külső félelem 
és kínzó gond nélkül költsem el. ’S  im 
szent színed előtt fogadom: sorsom’ sze
rencséjéből juttatok annak is, ki nyomorul
tabb mint én. Csak előtted, ’s itt hiúság 
nélkül mondom ezt. Szégyelném nagyot 
képzelni csekélységből; mert tudom a’ init 
adhatok csak egy morzsája annak, mit tő
led nyertem.

Csak úgy van a z , szent Atyám! fo- 
gadkozik a’ szív; de tőled van minden, ‘s 
az a’ dicsőség is, hogy reám is bíztál vagy 
egyet az emberek közül. Őrizz tehát, hogy 
ha mi jót tehetek úgy, mint a’ ki egy ház’ 
sorsára béfolyással lehetek, vagy mint em
ber— tegyem azt jó lélekből, ’s ne vegyem 
tekintetbe ha látják-e azt mások, ha meg
tudja-e a’ v ilág , ’s ne is várjak mindenért 
jutalmat, elégedjem meg azzal a’ szeren
csével hogy jót tehetek, ’s hogy t e , hi 
tiezsz reám tithoji, megfizetsz mjilvánfi 
Ha van bennem egy szikrája a’ tiszta er- 
kölcsiségnek, fejtsdki azt, hogy e’ kéz> 
melly ez imakönyvet fogja, lehessen szép
pé 's erkölcsileg nagygyá ártatlan foglal
kozásaival 's jó tetteivel.. .  Én lelkem! ha
jolj meg e’ gondolatnak, ’s légy mindig 
őrzője idvességemnek. ’S  midőn a’ világ
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mégis megkísért, emelj feljül a ' nem igaz 
kereset’, erőszak’ és büszke bosszuáliás* 
ingerein! — — Örök felség, szent Isten! 
tsak egy erőtlen nő* keble fohászkodik itt 5 
de érzi, hogy a 1 földi haszon ’s világi ü
gyességen kívül is van szüksége a* lélek
nek, a’ mi az ég felé emelje; adj menny
ből segedelmet, hogy tehessek is valamit 
érette. Hozd ki őseim* sírjából is a’ jó pél— 
dá(, liogy lássak tört utal a’ szent czél felé. 
Mii den idők’ szép lelkületű asszonyai1 ne
vére és dolgaira taníts meg, hogy lélekben 
köztök éljek ’s legyek jó. Mutasd azt is , 
u mit azok nyertek, ha egy háládatos köny- 
csepp volt is a z , vagy a* jó lelkiesméret1 
nyugalma— hogy el ne esüggedjek midőn 
látom is, hogy’ a’ jó embernek is van szen
vedése , ’s halljam meg atyai biztatásodat r 
n hegyek megindulnak, o’ halmok m eg* 
rendűinek; de az én irgalmasságom ’s 
békességemnek szövetsége veled marad." 
(Esni. 5 4 : 10.} E 1 nagy biztatásod’ vé
delme alatt kezdem hetemet, ’s csak én 
jó legyek, tudom aty’ai ígéreted nyomon 
hisér ’s nem hagy;,el. Segíts a1 jóra, hogy 
boldog lehessek. Őrizz a’ kísértetektől: ne- 
liogy messze maradjak czélomtól; hanem 
áthatolva minden akadályon, nyerhessem el 
a pályabért atyai kezedből, ez árnyék vi
lágban, ’s a’ mi itt fizetetten m arad ,— a’ 
halhatatlanságban. Anion.
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ll(> tl'ü n  e s tv e .

Dicsőséges LTr Isten, kegyelmes Atyám! 
tőled indultak ki szívem* érzései *s minden 
gondolataim e1 napom* reggelén, *s im koz
zad térnek vissza ennek estvéjén is.... Se
gedelemért borultak akkor elődbe, most há
laadásomat mutatják hé, és pedig azzal a* 
meggyőződéssel, hogy te a1 benned bízóknak 
atyja, gondviselője és mindene vagy. Meny
nyi öröm, mennyi vigasztalás e1 gondolat
ban! Mi az időnek erőtelen szülöttjei az 
örökkévaló Isten* oltalm ában,... *s ez az 
Isten édes A ty án k !? ... Szerencsés is az 
időkor, melly e* szép sors* érzésére hozta 
elő szülötteit. Ha többet nem tudnék is ró
lad szent felség, mint hogy e’ kegyelmedet 
kijentetted— méltó volnál, hogy szívem* min
den ütését neked szenteljem áldozatul. — 
Oh de megmérhetetlen mező a z , mellyen 
szeretetednek gyümölcsei teremnek.— Min
den nap, minden perez és minden sors, —- 
a’ menny és főid teljes a’ te jóvoltoddal, 
melly mindig több, mint a" mi érdemünk. 
Munkálunk néha többet, máskor keveseb
bet , — de többnyire csak magunkért, ’s ta
lán legkevesebb figyelmet vetünk mindig a’ 
te dicsőségedre,— *s a* világnak egy nyo
morult fillérét nem mindig cserélnék az ö
rök dicsőség* kincséért} ’s így törekedéseink



ritkán emelnek hozzád, többször nyomnak 
le a’ főid1 porába.... 'S  az illy élet szerez
ne-e érdemet előtted?! — 'S  midőn illy kö
zönséges a ' tőled lett elszakadás, mivel 
dicsekedhetném én is?!

Érzem , hogy mindig hit által lenget
tek feléd fohásziin és reményeim, ’s mióta 
gyermeki ártatlan gyügyögéssel először 
mondtam k i : v Hiszek egy Istenben^, min
dig komoly méltósággal hatott neved lel—
kemre.... A h , de a1 v ilág ... a1 világ?------
Istenem, Atyám ! a1 világ gyűlöl tégedet 
's azokat is , kik hozzád ragaszkodnak 's  
diadalmat vett sok lelkeken, és ejfogyatta 
szenteidnek számát a ' főidőn... En állok 
még a1 hitben, frigyeseid' számához tartom 
magamat; d e — kimondjam-e?... hiszen a
tyám előtt állok. . .  oh én is sokszor ma
radtam csak neveddel. Törvénveid, mellve
ket belém oltottál, kiköltöztek lelkemből. De 
tán még sem? Érzem van bennem most is 
a mi sú g ja , hogy nem csak földi sorsra 
vagyok elhiva,— ez a’ te törvényed; de 
a mellyet indulataim' zsibongása miatt neut 
mindig ügyeltem, 's  igv elhiszem! ha meg
látogattam is dicsőséged' hajlékát, ha 
imádkoztam is reggel és estve, csak száj
jal voltam leányod, szívben pedig elpártol
tam. De Atyám, Istenem! segits ezufánra, 
hogy hitemben legyek inghatatlan , tetteim
ben pedig mindig feddhetetlen 's  örökké tiéd.

5



Ne engedd, hogy a/, élet' vesztései, a sors' 
csapásai vagy a’ hitetlenek' példája kitöröl
je lelkeniből annak érzetét, hogy benned 
hinni és élni legszebb szerencsénk a' föl
dön. E ’ hitben pedig erősíts meg engemet 
és az enyimeket is, elmúlt idők példájával, 
szent igéd’ tanításaival ’s azzal i s , hogy 
ma megtartottál ’s  figyelmeztél életemre. 
Juttasd eszembe, midőn a ' világi kényelem
ből ’s emberek’ tekintetéből igen sokat csi
nálnék, hogy a’ te szemetedből kitelik min
den , a’ miért az életben annyit esengünk. 
Minden reggel a’ nap’ sugárain ragyogó 
harmatcseppekböl, ’s estve az ég’ csillag
betűiből tedd olvashatóvá mindeneknek sze
mei előtt az enyhítő igét: „Az Urnák sze
mei figyelmetesek az ö le t szeretőkre, ha
talmas oltalom és erős oszlop, — árnyéi 
a' hévség ellen, őrizet a' hántás ellen és 
segedelem az e le se ttn e k fe lm a g a sz ta ljo  
a' le lke t, megvilágositja a’ szem eket, e
gészséget ad, életet és áldást.“ (S ir. 3 1 ; 
1 9 .)  En ezt olvastam ma a’ reggel' köd
patyolatán, látom most az éj’ sötét szőnye
gén esillámlani; azért hálát adva.e’ napom
ért, félelem nélkül alszom el. — En Ifikéin- 
szenvedésed' pillanatán ne felejtsd el: 
Urnák szemei figyelmetesek az őtet s z f  
relékre  (Zsolt. 3 3 :  18.) Ámen. M
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K e d d e n  r e g g e l .

Oltalmam, segedelmem és atyám, nagy 
isten! mély tisztelettel és alázatossággal ’s 
a’ legszentebb szeretettel liajlik meg lelkem 
e gondolatra: liohlog ember, hi nem tá 
vozott el az Úrban való reménységtől.“ 
(S ir. 1 4 : 2 .)  's  úgy tetszik mennyei ér
zés foglal el reá. \S ha bár tudom is, hogy 
bizonytalan minden pillanatban életünk' sor
sa , félelem nélkül indulok szembe e* nap' 
sorsával; mert benned helyezett reményem 
lészen az én világosságom, ha sorsom el
sötétedik. E ’ lészen enyhítőm szenvedésem’ 
pillanatain. E ' lészen fegyverem hitein’ el
lenségei ellen: jőjenek el bár azok az el
lenségek, fájdalmak' szomorú gyászában, 
vagy örömek’ édes csábításai közt.... Igen, 
én benned bízom, szent Atyám, mert láttam 
s éreztem , hogy kívüled a ' főid' minden 
szerencséje megáradt vízben lebegő fűszál
ként ing a’ sors' habjai felett, 's  nem tartja 
meg az elmerültek. . .  A ztán , ha életjókra 
gondolok, a ' jut eszembe, hogy azok tőled 
vannak ,— a' földi hatalom árnyékként leng 

'előttünk. Ijeszt néha, de a ’ szerencsének 
egy fordulatával végkép elenyészik. Eszem
be jut a ' férfiúi kegy — oh ez a’ női életre

5 *



nézve sokat akar jelenteni. E ' nélkül ne
münk többet szenvedne. Eszesek ók ’s erő
sek; de ők is erőtlen férgek a’ természet1] 
kezében, \s aztán ollyanok többnyire, mint 
a ’ magas levegő, melly szép kilátást igér; 
de sokszor szélvészes, \s mindenkor hideg. 
■Oh Istenem! az a" férfiúi nevezet nekünk 
örökös rejtett s z ő ,— és sokszor sírva fizet
jük hozzáragaszkodásunk’ vak engedelmes
ségét. E ’ sorsa a’ mi életünknek, ’s hiszem 
hogy te jót akartál: de mi nem mindig 
értjük egymást. Nem akarok rendelésed11 
ellen kelni ki; de úgy tetszik, minden per
czen éleznem kell, hogy te kipőtolhatalan 
vagy lelkemnek, "s erőm, paizsom és dicső
segem csak te vagy.

Benned helyezett reményem teszen ön- 
erejüvé sorsom és foglalatosságom között, , 
hogy ha kár, keserűség vagy bár mi ta- ! 
lálna is , — el ne csüggedjek, ’s megina- 
rád jak törvényeid körében. Eejtsd ki tehát 
ez önerejüséget lelkemben; de nem azért, 
hogy megvessem azokat, kiknek engedel
mességgel tartozom; hanem hogy semmi 
tekintet , haszon vagy gyönyörűség reá ne : 
vehessen, hogy egyebet tegyek, mint a’ 
mit tennem kell.... Őrizd életemet , nehogy ® 
gyáva kényeskedés , duzmadtság vagy® 
gondatlanság által keressek tiszteltetést 
várjak előmenetelt, ’s a ’ képzelt tisztelet® 
helyett elhűtsem azok’ lelkét, kikkel ösz-f®
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szeköttetésben kell élnem. Habár tétova bo
lyongnának is gondolataim, őrizd meg re
ményemet, mely Ivei hozzád fogódzom. — 
Igéd mondja, hogy megoltalmazod és ör
vendezteted azokat, luk szeretik nevedet, 
— ’s mennyi vigasztalás lelkemnek, hogy 
téged’ szeretlek.... Atyám, kegyelmes A - 
tvám! én téged’ szeretlek, adj nekem ke
nyeret ’s mellé vidámságot 's  örömet mára, 
és fogj körűi oltalmaddal. Vagy ha akara
tod a z , hogy sírjak is , azon hiten szűrd 
meg könnyeimet—hogy v te  akarod* ’s nem 
lesznek azok nehezek. I)e miért sírni, mi
dőn illy derült lélekkel köszönthetem a1 reg
gelt?!—nyugtalan szív! ne illesd mennyei 
atyám’ titkait: legyen úgy a' m int akar
j a , -------csak az atya tudhatja, mikor jó
sírni gyermekének!------ Nem! nem kínzóm
többé telkemet sorsom’ titkával, okom sincs 
neá. Reád bizont magamat, szent Atyám j 
de mégis könyörgők: bocsásd meg lelkem’ 
küzdelmét. Könyörgők: ne engedd sem a’ 
természetnek, sem az embereknek, hogy 
többet kívánjanak, mint a’ mit birok, ennyit 
pedig munkából, örömből és keserűségből 
>s elvállalok... „legyen meg akaratod“— 
Ámen.

Hetiden estve.

# Ismét elbúcsazék a’ nap vidékünkről, 
s nyűgöt’ hérczein pirulva monda helysé

günknek jó éjszakát. Híven a* tiszta lélek’



ártatlansága, melly elpirul, midőn áldást 
momlnak azok, kiket boldogított. Vajha én 
is igy fogadhatnám napom’ alkonyán az 
enyimek' búcsú zását ’s illy nemes lélek— 
csenddel bocsátkozhatnám az éj’ nyugtató 
ölébe! Te ismersz engemet legjobban— ö- 
rök dicsőségben lukit felség, kegyelmes A
tyám! vagyok-e méltó illy szép jutalomra,— 
tettem-e ma is valami jót, ’s ha igen, nem 
vontam-e le annak is dicsőségét azzal, 
hogy elkevélyedtem volna vele, — nem 
tagadtam-e meg a’ szegénytől a’ segedel
met , a’ nagyobbtól a ' tiszteletet, — nem 
fertézteltem-e meg nevemet kétszínség, dur
vaság, fösvénység vagy tékozlás által, hogy 
igy az enyimek’ vagy felebarátaim’ átkát 
érdemeljem?!—• — Istenem! szólalj meg 
lelkemnek, hogy meneküljek ez aggodalom
tól. Még se szólalj , nehogy rettenetes le
gyen az a1 szózat ’s messze űzze tőlem 
az édes álmot. Fedezd el most e’ napi é
letemet, ’s napjaim* folytában lelked’ ere
jével épitsd fel fogyatkozásaimat. — üli de 
ha nem vírad több nap életemre ?! áldott 
J é z u s , fogd fel ügyemet ’s esedezzél éret
tem , hogy ha nem lenne is itt több napom, 
mellyen lelkem’ romlásit kiépülhetném, ne
legyek kárhozatnak gyerm eke!!------- üe ,
szent Atyám, örök felség! még szeretném 
élni; mert ki ne szeretné mulatni e’ világ
ban, mellynek te atyja, te gondviselője
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vagy; — de csak idvességemre. Adj tehát 
lelkierőt, hogy szépítsem ki cgi utamat ’s 
érkezzem lelki örömmel életem’ örök czél- 
jához. —

Nyugott lélekkel megyek szembe ve
letek életem’ ezutáni napjai, mellyek talán 
ez éjszakámra fogtok derülni $ de örömet 
csak úgy fogtok nekem hozni, ha segédei
mül lesztek, szeretni ígéreteiben, törvényei
ben és minden rendeléseiben mennyei Atyá
mat, a1 dicsőségnek királyát— a’ szentet— 
a' véghetetlent! . . .  De még addig egy bi
zonytalan éj’ sötét szürkülete fog engem’ 
körül, mellyből csak annyi bizonyost tudha
tok, mennyit idvességem’ könyve mond: ,:az 
Isten ád álmot az 6 szerelmcsinekLÍ (Zsolt. 
Í2 7 :  2*) Szent Atyám! ha voltak is néha 
félretérései lelkemnek, mindig kevély vol
tam azon szerencsémmel, hogy atyai sze
reteted’ oltalma alatt születtem, nevekedtem 
’s tanultam meg tűrni és remélni, ’s vallást 
tenni rólad, 's  a’ názáretbeli Jézusról — és 
várni az idvességet — ’s azt is hogy ,,/ifí 
nélkül lehetetlen dolog előtted kedvessé
get n y e r n i £Sid. 1 1 : 6 .)  Nem dicse- 
kedhetem, hogy az életnek minden bosszan
tásait zúgolódás nélkül álltain volna k i , — 
hogy ne volna a’ világnak egy kisértete is, 
nielly erőt vehessen lelkemen, sem avval, 
hogy hitemmel a’ hegyeket megindíthatnám} 
de te tudod kegyelmes A tyám ! hogy ha
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nem fizetett is mindig eleget a' világ, mint 
érdemeltem 5 ha voltak is csábitó pillanatai 
életemnek, rólad nem felejtkeztem el... Sok 
szép gondolataim maradtak eleitől fogva 
teljesítetlen, sok érzelmet ront, épit, változ
tat keblemben az élet; de ebben mind ez . 
ideig váltpzhatatlan voltam, hogy hittem 
benned. E s ha nem jutott is nekem annyi 
szerencse, hogy hitein dicsőségéért ’s ne
vein’ felmagaszlalásaért elhagyjam házamat 
mint a’ hívőknek atyja, tudd fel nekem 
is csekély hitemet, mellyel hozzád ragasz
kodom, ’s adj édes álmot nekem is , mint 
szerelmesiduek ígértél. ( Zsolt, 127 : 2. J 
Midőn majd ez éj elmúlik ’s ismét elődbe 
borulok, hallattasd velem i s : „asszonyt ál
l a t , téged' hited ta r to tt  meg.ílk (Márk 5 : 
3 7 . )  Ámen.

S z e r e i lá n  r e g g e l .

„Asszonyi állat téged ' hited ta r to tt  
meg.li\... Mi Ily édesen hangzik lelkem előtt 
imám végszózatja, mellyel e’ napra is meg
tartás’ örömét kérte az estve lelkem tető
led , mennyei Felség! lm az éj elmúlt 's 
téged' illet ezért a’ dicsőség. Téged, kihez 
szívem hálával dobog fel. — Sütet bizony- , 
talanság borongott sorsomon, mig ágyomban ; 
nyugodtam— mint a ' hallgató természet fe- I 
lett sötétlő éjszaka. Téged’ illet dicsőség, I 
hogy velem egvütt ollv sok állat hirdetheti f
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megtartó kegyelmedet. Ezért ömlik ajkom- 
ra neved, ’s megtanítom reá raz enyimeket 
is, kik még nem ismernek. Klek tehát, ’s 
megnyílt a’ pálya, mellyen valamit tehes
sek idvességemért. De valljon teszek-e?! 
Szívig hat e' kérdés, ’s mélyen illeti léi
kéinél , mint síró keserveseket a’ sírhalmok’ 
tompa zúgása, — ’s feleletül ismét csak bi
zonytalanság... Élhetek javaimból, mellyeket 
tőled nyertem, — igen a’ polgári béke’ üd
vével, ’s a’ vallási türedelem’ malasztjával. 
Gyakorolhatom vallásom’ rendtartásait, te
hetek jól szomszédommal’s az idegennel, ha 
nagyot nem is , legalább keveset; de ne
münk alkalmasint is meg van fosztva a’ 
szerencsétől, hogy igen sokat tehessen; oh 
de ha egy fövényszemen állva is közelebb 
vagyunk az éghez, ’s ha egy szánakodó 
kőnycsepp is elég néha szeretetünk jeleül— 
— nekem is nyitva áll „ az idvesség’ ú ta , 
csak hogy léphetném. Oh hogy miért van 
rajtunk az élet’ apróbb keserveinek is ak
kora ereje, hogy a’ szép elgondolásokon 
mindig csak bizonytalanság. Miért van illy 
löredékeny edénybe rejtve a’ drága kincs, 
az örök igazságra eszmélés?! Miért nem 
lehetünk tiszták, mint fellegtelen ég , — ’s 
lelkünk ártatlan, mint kijött a’ teremtő’ ke
zéből!!!



Szent A tyám ! bár gyarló é n , nem ö
römest tennék ollyat, miért majd estve pi
rulnom kellene, liogy tettem vagy elmulat
tam; adj meg azért nekem mindent, a ' mi
vel helyezetemhez képest hasznos lehetek. 
H a nincs meg arczomban vagy mozdula- 
timban az asszonyt szelidség és gyöngéd
ség : adj valamit,— hűséget, hitet vagy bár 
mit is a* mi azt pótolja, hogy ne idege
nüljenek el tőlem a’ lelkek, mellyekre bél 
folyrással kell lennem. A ' vakmerőséget, 
akár erkölcsömben, akár tévedéseimben van, 
irtsd ki telkemből... Erősítsd keblemben az 
ingerlékeny szivet, melly minden csekély
ségért békételenkedésre törne ki ellened 
vagy embertársaim ellen. Irtsd ki minden 
nőkebelből azt a1 meggyőződést, mintha ö
rökös zakota volna czímere ügyességüknek. 
Mutasd meg mindennek, hogy értsék meg: 
milly simán hömpölyögnek a1 nagy folyóvi
zek , mellyek lármátlanul rejtik mélységű
k e t ,— 's  tanulják ebből szelídséggel bol
dogítani házukat, ’s mutatni ki lelkűk' nagy
ságát. Főleg oltalmazz: nehogy ártatlansá
gom szennyet kapjon, és ne engedd felej
tenem , hogy az illy szennyet könyhullatá- 
sunkkal sem mindig moshatjuk le , 's  egy-j 
szer eljátszott paradicsomunknak nincs töb-| 
bé váltsága. Terjeszd ki figyelmedet min-j 
den sorsú és korú gyermekeidre. Adj azl 
úrba szelidséget, a’ szolgába engedelmes-*
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séget, ’s amannak jutalmul tiszteletet, en
nek enyhítő nyugalm at,... a’ véneknek be
csültetést, — az ifjaknak kinézést méltó jö
vendőre , — a1 gazdagnak jótékony szivet, 
’s jutalmul csendes lelkiesméretet, a’ sze
génynek igazságos pártfogót, ’s minden ke

’ beibe becsületérzést— minden testbe egész
s é g e t , . . .  a’ vallás’ biztatását mindennek... 
's  könyörgő leányodnak Ls. Ámen.

S z e r d á n  estv e .

Jól érzem magam’,— ’s boldog is va
gyok, hogy igy végezhetem napomat. Dol
gomat tettem, kiálltam a’ nap' viszontag
ságait, — ’s hozzád is sóhajthatok, én Is
tenem, ’s imádhatlak megtartásodért. Nyu- 
gottan nézek innen vissza napi küzdelme
imre, mint veszélyből menekült jámbor ki
állott szenvedései’ helyére; mert engem itt 
a’ hitnek ereje , védelme és Ígérete vészén 
körül, 's  már felejtem a’ múltat, mert hi
tem azt mondja: e’ volt a’ te akaratod szent 
A tyám ! Ha voltak háládatlanok és irigyek, 
kik sorsomat keserítették, megbocsátok ne
kik. Reád gondolok 's  eszembe veszem, 
mennyi háládatlanság kiséri áldásaidat, ’s 
meggyőződöm, hogy e’ sorsa a' földön min
dennek. A ’ virág kihajt ’s illatján kéjei— 
günk; a’ fa gyümölcsöt terem ’s azt él- 
deljük; a ’ forrás felbuzog ’s szomjunkat
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enyhítjük vele; de ritkán vagy soha sem . 
sóhajtunk fel hozzád hálával érettük, ’s egy
másnak lennénk-e kérelhetetlen bírái ?! ’s ? 
nem de nem saját bűnünket itélnők-e meg?! - 
Különben is érzem én a z t , milly kevés 1 
lelkek vannak meggyőződve arról, hogy az 
asszonyt kezek is belé tartoznak a’ házi élet’ 
szerencséjébe. I)e bár mit gondoljon a’ vi
lág , megteszem, mire elhivatásom kötelez. 
Megtettem ma is , ha nem is egész tökéle
tességgel, ’s áldlak szent Atyám, hogy se
gítettél. De ne vedd le még figyelmedet 
napi munkáimról, mig áldás és szerencse 
nem fejük ki belőlük.

Nyomd is mélyen szívembe, hogy nem 
a* kötelességek’ nagysága, hanem az a’ 
lélek, mellyel ezt teljesítjük, szerzi meg 
minden tettnek érdemét, ’s szeretetedet i s ,
’s  ha morzsányinak látszik is törekedésem, 
tartsam tekintetben; mert a’ feszitett gond 
és figyelem, mellyel azt elintézem ’s vég
beviszem , nem engedi, hogy következés 
nélkül maradjon. Juttasd eszembe pillana
tonként, hogy porszemekből áll a’ nagy 
hegy, cseppekből az áldásos eső, ’s egy 1  
porszem ’s egy csepp eső is belé tartozik j 
az egészbe... Adj az illy gondolkodás mel
lé mindig munkássági ösztönt; de kedvező I 
környületeket i s , hogy a’ mire vetendem 1  
kezemet, legyen áldás és szerencse, ’s le- I  
gyen házam mindig a’ jó rend’ és tiszta- M
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sás;1 hazája,,,keblem pedig ártatlan érzések’ 
fészke.. . .  Őrizz liláimban az emberek' bosz- 
szantásátúl, kik kártétellel vagy rágalom
mai feldúlnák házam'1 szerencséjét, ’s lás
sák meg ók is , hogy szeretetedben állok... 
De hiszen talán aJ kit nem bántok, nem 

' bánt engemet i s ? — Embereknek tiai, leá- 
.:yai! ide idéz lelkem az Ur eleibe, adjatok 
számot, miért vagytok egymásnak ellensé
gei?! irigységből-e? — oh ti szánandák , 
kik csak azért szenvedtek kint lelketökben, 
hogy más boldog?! rázzátok le magatokról 
e1 gyötrő hatalom'’ nyűgét, melly égi utato
kat akadályozza; mert nincs bűn a’ nap 
alatt, mellynek gyalázatjából ez indulatnak 
ne jutna. Szent A tyám ! ez indulatot keb
lemből töröld k i, Js ha adsz is nekem oly- 
lyan sorsot, mellyet valaki irigyelhessen, 
soha de soha irigyet egyet sem. Oh, mert 
ellenségemmé lenne az; az ellenség pedig 
mindig félelmes. Távolitsd tehát tőlem ez 
éjen is az irigységnek agyarkodásait, ’s 
így tudom senki sein fogja estvéjének unal
mát becsületemen rágódással enyhíteni, 's  
nem lesz, ki álmomat zavarja vagy javaim
ban károsítson. Tőled pedig leányi nyugott- 
sággal fogadok mindent; mert tudom olly 
kéztől jön a z , melly ha megölhet, mégis 
eleveníthet. Oltalmad fogja körül tehát haj
lékomat , szívemet és lelkemet, hogy sem-
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mi idegen bántalom meg ne közelítsen; ha
nem lehessek az enyhítőkkel együtt egész
ben tiéd.... Ámen.

CsUtUrtttkUn r e g i j e i .

Minden dolgaim elő tt készítem ma
gam at hozzád és várom segítségedet, én  
királyom és Istenem  (Zsolt. 5 : 4. ) meny- 
nyei felség! mert öröm özönli körül léiké
inél, hogy leányi bizodalmám* sóhajtása, 
mellyel ez éjre gondviselésed alá biztam é
letemet, nem esett hiába. Csak igaz tehát, 
hogy azok a ’ sóhajtások, mellveket vallá
sos érzet költ fel a* szívben, mint enyhü
lőt1 angyalai repkedik körül életünket. Cgy 
is van a z , hogy midőn hozzád sóhajtok, 
enyhítőbb a’ reggel’ liíís lélekzete, köny- 
nyebb a’ foglalatosság ’s jobban esik az 
álom; — minden dolgaim elő tt készítem  
tehá t magamat hozzád és várom segít* 
ségedet... Most tudom már: miért olly nyug
talanok néha az emberek; mert nem kere
sik a’ vallás’ enyhítő erejét. Megemlékez
nek néha rólad; de csak templomi köteles
ségből, ’s úgy tekintik hitüket, mint dísz- * 
ruhát— 's  csak választott napokra tartják. 
Kiállnak hozzád Ínségükben, végkép’ e lfe -| 
lejtkeznek boldog óráikon. Mig felettük a’ ! 
terhes felleg, imádkoznak,— ha elhúzódott 
az: ismét ellenedre járnak. Ezért győznek
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meg a* kísértetek, 's  vesznek erőt lelkűn
kön a' kétségbeesés p illanatai..., A h, ha 
;sak akkor jutnánk eszedbe, midőn mi reád 
emlékezünk , •— csak akkor segitnél, midőn 
imádkozunk------mi lenne a’ háládatlan vi
lágból?! puszta és kietlen a’ mező, a ' ta
vasz nem virítna, a’ nyár nem aratna ’s az 
ősznek nem volna gyümölcse, — ’s a ' tél — 
rideg,, ’s rettenetesen lepné meg a1 vidé
ket. É s az ember, ki most ollv kevély nem 
érdemlett szerencséjével, vigasztalás nélkül 
bolyongna a' földön mint száműzött, kit ha
zája megvetett, *s már nincs hajléka, ba
rátja, sem kenyere.

M égis,..m égis dicsőséges a' te neved 
L r Isten, ’s méltán lett nagygyá a’ földön, 
mert nem lizetsz háládatlanságunk szerint 
's atyai béketüréssel tekintesz eltévedt gyer
mekeidre. üli A tyám ! őrizz attól a1 hiúság
tól , liogv azt higyjem magamról, hogy én 
jobb volnék egyebeknél,, ’s csak másokat 
illetne e’ szemrehányás. Érzem reám is e- 
xik abból; de kívánok jobb lenni. Küldj 
mennyei erőt, hogy a’ hol a’ földi okosko
dás nem használ, lelked emeljen fel. Légy 
velem mindig, liogv el ne felejtkezzem ke
gyelmedről. Tartsd mindig ébren lelkemet 
dicsőséged iránt,— nem csak innep — hanem 
köznapon i s , — nem csak midőn harang
szót hallok, hanem midőn a’ szegény* e- 
sengésél hallom is; sőt az életnek apróbb



jelenéseiben is: hogy ne szülessék lelkem
ben egy gondolat i s , mellyel annak érzete 
ne kísérne, hogy mindenek felett akaratod
hoz kell szabnom magamat. Juttasd eszem
be mindenütt, hogy a1 rólad való elfelejt- 
kezés utat nyit minden szerencsétlen gon
dolatra,— ’s egy édes mosolygásban, egy 
képmutató könycseppben , egy hizelkedój 
szóban, egy kis önkéntesen jövő tiltott ha
szonban jelen van számunkra a’ pokol—hal 
rólad elfelejtkeztünk... Ezért sietek dolgaim
f lo t t  hozzád , szent felség, hogy mielőtt
megkezdeném azokat, ’s elindulnék az em
berek közé, készíts el minden sorsra, ne
hogy önérzeteim bajba hozzanak, az embe
rek megcsaljanak, ’s lelki gyengeségbe es
ve hidegen nézzem üdvességem’ koszorúját 
elhervadni, ’s házam’ és hozzátartozóim’ 
sorsát zavarba joni— és, ne segíthessek raj
ta, ’s  ne is akarjak... Álljon ott tehát min
den gondolataim közt dicsőséged’ képe , 
hogy e’ napom el ne vesszen... Egy rövid 
nap hiszen; de elég hosszú arra , hogy al
kalmat nyújtson jóra is roszra is,— a* jóra 
adj segedelmet, a’ rosztól oltalmazz, nehogy 
mit eddig épített hitem, e’ nap lerontsa, ’s 
kisérjen az a’ meggyőződés mindenütt, hogy 
mit sem ér több esztendők’ idvessége, ha 
egy pillanat örök kárhozatba sülyeszt. A -j
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CnttttlrtBIcA n p stv c .

Hajolj meg én lelkem tisztelettel Iste
ned előtt, ’s vallásos megalázódással mondj 
dicséretet az örökkévalónak, a’ szentnek, 
a’ inegfoghatatlannak, kit csak munkáiból 
értünk, hogy jó, hatalmas ’s kifogyhatatlan 
szeretető. Hajolj meg 's  adj hálát, hogy e' 
napon is megtartott földi pályádon, hogy 
kereshesd égi üdvességedet! — Kegyelmes 
Atyám! fogadd el lelkem’ hozzád siető gon
dolatait estvéli áldozatul, — fogadd el űző
kéit is , kik hozzám vannak köttetve, ha 
talán nem érkeznek, vagy nincs elég nvu- 
gottság leikökben rendbe szedni magokat,— 
vagv ha nem akarnak is rólad emlékezni. 
Én neked köszönöm napi kenyeremet, ru
házatomat , nyugalmamat ’s azt i s , a’ mi 
jót és örvendetest ezekben kóstoltam. 
így már úgy tetszik, nyomó gond nélkül 
várom elszenderedésem' pillanatát. Éjnek 
bágyadt szellői, hüs fuvalmak J mit hoz
tatok nekem? ti távol vidékről jótok, a' 
honnan a' tőlünk búcsút vett nap költött fel. 
‘Súgjatok fülembe, millvenek ott az embe
rek— mig el nem szenderitetek. Mondjátok 
>»)pg, van-e bennök vallás és Istenbeni bi- 
zodalom,— asszonyaiban ártatlan hűség ,— 
fcrfiaiban erős lé lek ... Js mindenikhen c.siig-
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gedhetetlen munkásság, 's  a ' kedvetlenség- . 
ben béketűrés?... ha van, idvezlek titeket, 
mint távol rokonaim’ hitének követeit, ’s 
kedvesebben veszem szenderitésteket. De ha 
nincs bennük h it,— ha méltatlanságot szen
ved ott valaki csak azért, hogy gyengébb,— , 
vagy zsarnokoskodik csak azért, hogy e- 
rősebb,—ha a’ ki szenved, nem bír istene
sen tűrni, ’s a’ ki boldog, háládatos len
n i------- úgy vigyetek el egy könycseppet
szememről, ’s mondjátok meg, hogy érettük 
hullattam a z t , . . .  ’s egy távul hon’ leánya 
sajnálja ókét ’s érettük imádkozik!!

Szent felség, mindeneknek Atyja! iin 
meghatá lelkemet a’ természet’ alkonya. 
Kdesen emlékezem mindig felebarátimra is, 
midőn téged’ dicsőitlek, ha bár nincs is 
mindig módom e’ szent érzésemet irániok 
kimutatni. Lám én erőtlen nő vagyok, ’s 
legjobb akarat mellett is keveset tehetek; 
de a’ kiknek tübb erőt, értelmet és tekin
télyt adtál, segítsd hogy értsék meg lel
kedet, ’s terjesszék dicsőségedet a’ nép kö
zött, ’s emeljék fel nevedet azoknak gyér- 
mekei előtt, — hogy annál könnyebben ha
joljon feléd minden szív , ’s teljesítse lelki— 
esméretesen tartozását minden lélek... A ’ mi 
keveset e’ nagy czélra ma tehettem, ha bár® 
egy gondtalan gyermeket intve, egy tunyát* 
fenyitve vagy munkást jutalmazva is— szá
mítsd bétöltött tartozásaim közé. De ha va- ,|

i
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lakit méltatlan bosszantással, rossz példá
val, vagy bűnös utasítással elvontam a' tisz
ta erkölcsiség’ köréből, — oh az illyeneket, 
mielőtt elvesznének, segítsd, hogy hagyják 
el a’ veszedelemnek ú tát, — ’s az ő botlá
saik' ínségét lebegtesd szemem előtt, hogy 
többé ne, Jegyek részes más bűnében<‘í{ l.T im . 
5 : 21á .J— a ' magaméból pedig korán ki
térve, legyek hű és engedelmes leányod— 
mind örökké. Légy oltalma továbbra is min
den lelkeknek, mellyek feléd vándorolnak 
át az élet' fövenyén, hogy jussanak tisztán 
hozzád. A ' kiket önszépségök’ ámítása vagy 
bűnös könyvek, vagy tükrök’ hazudozása— 
vagy könnyenhivőség . . .  vagy bár mi is, 
léhává és ügyetlenné tett, vedd oltalmad 
alá, 's  lerontva bennük a’ hiúság' munká
latát , építsd fel országodat lelkűkben , — 
hogy legyen szép ez a ' világ az ártatlan
sággal , boldogok az emberek egymás er
kölcsében.— Minden nemben, minden kor
ban adj jó embereket, 's  vegyenek körül 
illyenek mindenütt, napi munkáink alatt 's  
éji nyugalmunk’ óráin is. Igv hozd el ne
kem , szent Atyám, mindig nappalaimat ’s 
éjszakáimat. Így hozd el most is napi tö- 
rődésimre a ' nyugalmat — ’s álmomat is. 
Ámen.



l e n i e k e n  t c k k p I .

Hínak bár a’ napi gondok, *s várnak 
reám dolgaim; de nem sietek— mig e' drá
ga  pillanatot fel nem használom lelkem' 
nyugalmáért. Elég az életnek nagyobb ré
szét áldozni fel a’ test’ szükségiért, egy
két pillanatot sajnáljak-e telkemtől ? !------
Ki tudja érek-e több leggelt, 'a  ha igen 
is , lesz-e módom illy derűit lélekkel só
hajtani az én mennyei Atyámhoz, ki nem 
szűnt meg engem’ szeretni; mert lám e' 
napot is megérnem engedte. Hozzád, 
világoknak teremtője, égi felség, nagy* 
Isten ! . . .  hozzád sóhajt e’ könyv mellett 
hálálkodva egy gyenge teremtmény, ki 
benned találja okát annak a' szerencsének, 
hogy él. Ismered te e' lelket. Sokszor so- ‘ 
hajtott feléd, ’s ha nem is mindig tiszta 
ajakkal tette ezt, érezte, hogy téged’ illet 
a ’ dicséret életért ’s mindenért, a’ minek 
becse van előttünk.— Nem csak a* gaz
dagnak adtál okot a rra , hogy lefedett fő
vel emlékezzék nevedre; hanem annak is*, 
kinek közkenyere mellett van egészsége, ’s 
lelkében vidámság. Számtalan alakban tűn
nek fel szereteted' jegyei, ha nem bír is 
mindent .minden. — Aztán minden jótétemé
nyeid felett, mint azoknak koronája, áll 
telies raffVtiffásban a’ váltsa ír’ naffV mive
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va néznek minden időknek es nemzedékek
nek szemei. Keáni is kihatott e' dicső fény 
’s ennek világánál indulok el most is az 
örök haza felé. — Igen ! én haza felé me
gyek szent A tyáin! de homály------ a’ jö
vendőnek titkos homálya lebeg előttem. E 
zért nem tudom, elérek-e ma oda, vagy még 
soká tart zarándokságom. \S mennyi tenni 
valóm még, hogy földi dolgaimat jó rend
ben, lelkemet idvezülés' pontján találja az 
óra, mellyen megérkezem. Mennyi szüksé
gem tehát atyai segedelmedre, hogy egy 
rövid nap’ örökkévalóságra lehessek ké
szen !! —

Áldott felség! ne hagyd el erőtelen 
leányodat segítség nélkül e' bizonytalanság' 
után. Adj égi erőt, hogy e’ pillanat óta áll
janak készen minden érzelmeim az örök 
ítéletre. Addig is pedig, mig a' lelkek’ or
szága felnyílna előttem, viselj gondot reám 
's az envimekre is .. . .  Te tudod mennyi 
szüksége eJ nyomorult testnek: melly most 
ehetnék majd ihatnék, — melege van most, 
fázik m a jd ,— most álmos, majd beteg Js 
ezerképen szenvedteli halhatatlan lakóját;— 
adj tehát ennek számára is mindent, a ' mi
vel szenvedései kevesednek, 's  megszűnik 
•v lelket is gyötörni. I)e a’ mit csak hiú— 
ság, fényűzés— divat, vagy csak magam 
tettem szükséggé,... oh , ezt kérni is pi- 
"tlok!! E ’ sok minden felett adj egészsé-
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get, 's  ne engedd felejtenem, hogy másnak 
is mondhassam meg: miként az egészség
ben sok drága kincs rejlik; mert jő vele 
birtokunkba pénz, jó b a rá t, szépség, bájo- 
ló tekintet és vidám órák; 's  gazdagabbak 
vagyunk ezekkel, mint azok, kik csak vak , 
szerencsétől várják a ’ napi kenyeret, ’s drá
gaságaiktól a’ hóditó tekintetet. S eg its , | 
hogy legyek magamviseletében adott szóm
hoz liű, durvaság nélkü l,— nyilt lelkű de 
nem léha, okosan zá rt, de nem hideg,—■ 
munkás, de nem czudar sem erőszakos,— 
gondos és rendtartó, de nem mord sem 

, zsémbes. Így aztán bocsáss el engem a’ 
inai napra, ’s legyek bár házamba szorít
kozva, vagy emberek között, lehetek jó és 
boldog. De nélküled... ah , nélküled mind 
ezek nyom nélkül tűnnek el, mint éji álma
im. Küldd el jó lelkedet vezérül, hogy léi
kéinél emelje, alább szállítsa, biztassa, ret
tentse, nyugtassa és ostorozza mig eltalál
ja  az utat, mellyen hántás és bántódás nél
kül eljuthat az élet' czéljához , hol bol
dogság tenyészik,— ’s hallik le az égi me
zőkről mennyei főpásztorunk’ szózatja: ,,t/s 
én jiiliaiMiiab, in elhjeh szómat hallgatják, 
iirük életet adok.'1, (Ján . 10: "47.) Ámen

P é n t e k e n  e s tv e .

Mint elcsendesült a ’ nappali mozgás 
lármája, mintha nem is abban a ' világban
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voIim.uk, melly imént olly nyüzsgésben va
ja. De nem is abban. Körüliünk borzasztó 
hallgatás terül el. Felettünk csillagos bol
tozat ragyog, vallásos mélával töltve el a* 
lelket... Öli mi a’ természet' nagy templo
mában vagyunk, hol annyi ezer teremtmény 
zengi dicséretedet, szent szent szent fel
ség , örök hatalmú Is te n ! .. .  Itt hangozzék 
el az én imám is kegyelmes A tyám ! ’s a’ 
sötét boltozaton át vigye meg bálámat e’ 
napért, ’s hogy igy elcsendesiléd a’ vilá
got, hogy a’ jámbornak nyugalmát semmi 
ne háborítsa. Szép sorsa ez a’ halandónak, 
hogy a’ sötét borulat alá is vallásos bizo- 
dalommal léphet, ’s azzal a’ hittel alszik 
e l , hogy mennyei vigyázat áll őrt ágya 
körül. ’S  ah milly sokszor csalta meg ma
ga , ki önerejében ’s hatalmában bízva el
felejtkezett Istenéről! — Sötét éj komor ár
nyéka ! fogadj kebeledbe egy gyenge ha
landót , ki Istenében bízva akar nyugodal
mat találni. Sok titkos sóhajtásoknak ’s rej
tett bűnöknek voltál eleitől fogva tanúja és 
menedéke, én nem akarok illveket bízni 
i'eád, én nyugodni ’s isteni félelemben a
hinni akarok. N e , oh ne is pártfogold a’ 
nem tiszta szándékot. Deríts nappali fényt 
a’ sötét rejtekekre, hogy ne találjon mene
déket a’ ki nem igazán él. — 'S  te hall
gatsz ? te szomorú, te borzasztó vagy ne
kem?! oh az én mennyei Atyám, ki ügye-
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inét hordozza, parancsol neked ’s te en
gedni fogsz.... Igen, igen. Szent Atyám! 
nem merem bízni magamat az éjre, a’ fé
lelmesre, a* rettenetesre— nélküled... Nem 
ügyel ő csengéseimre ’s szomorú hallga
tással őrzi titkait, ’s én félek, hogy go
noszt és Ínséget hordoz kebelében ellenem. 
De te jó , te irgalmas — te hatalmas vagy, 
parancsolj értem ’s minden gyermekeidért,
liogy adjon nekünk csendes nyugalmat.-----

De szent A tyám , fájdalmason gondo
lok re á , hogy néha méltatlan keservek ü- 
zik el szemünkről az álmot, ’s máskor bű
nős érzelmeink kínos álmodozásokkal gyöt
rik éjjeleinket... N e , oh ne hozd el reám 
soha azon keserveket, nehogy érzékeny 
lelkem kétségbe essék gondviselésed felől 
megkisértetése’ óráin; hanem vezesd úgy 
sorsomat, hogy legyenek meg abban méltó 
nyugalmam’ pillanatai. Midőn pedig magunk 
teremtjük az édes kínokat, ’s hiúság vagy 
titkos epedés’ könnyei áztatják párnánkat: 
engedd szabadon folyni azokat, hogy a’ 
szerencsétlen tűz alugyék el alaltok szí
vünkben, ’s legyünk ismét tiéid.. .  Azt se 
engedd felejtenünk, hogy soha másnak ál
matlanságot igazságtalansággal ne okoz
zunk , nehogy az is szabadságot vegyen a’ 
miénknek megbáboritására. Hívd élőnkbe 
minden idők' eseteit, ’s minden napnak tör
téneteit , inellyek meggyőzzék lelkemet ar-



rúl, hogy a’ ki magára haragítja ember
társait , mindenfelől elhidegült lelkekre ta
lál,—a’ kit bosszantunk, bosszantani fog,— 
a’ kit megcsaltunk, ő is megcsal, 's  min
den bántaimakért bosszút áll az idők' tör
vénye, — hogy ennek tudásával szűnjenek 
meg gyermekeid egymást bántani. Keve- 
sítsd azonban az illy bosszuérzelmeket min
den kebelben, ’s hozd el a’ boldog kort, 
mellyen áldjuk meg a z t, ki megátkozott, 
's tegyünk jól azzal, ki megfosztott kenye
rünktől, 's  legyünk tökéletesek, mint te 
mennyei Atyánk. Idézd lelked’ erejével ma
gad eleibe az egymásra ingerkedő lelkeket, 
hogy atyai tekinteted békitse ki egymással, 
’s ne legyen okunk egymástól félni. En hi
szem, hogy atyai lelked megteszi ezt gyer
mekeid' nyugalmáért — 's  félelem nélkül 
alszom e l . . . .  Ámen.

Szombaton reggel.

Mint illik jó leányhoz, ki atyját tisz
teli, testvéreit szereti — derült lélekkel ki
állók jóreggelt minden felebarátomnak a1 
Je nevedben, szent felség, őrök Isten! — 
S e ' kedves szerencsémért, hogy ezt te
hetem, áldjak ma és örökké;— 's mig a’ 
háládatlan ’s bűn’ fia napi tévelvgéseit meg
kezdi,— a ' babonás, ki nem bízik benned, 
•ménti álmain ámolyog, elmondom dicsére-

fí
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tedet az újult világnak.... Ügy is ismeretes ' 
a’ te neved mindenütt. A z égben arkan
gyalok és sérafimok hangoztatják dicsére
tedet , mig a’ csillagvilágok bámulatos ke
ringéssel írják le nevedet. A ’ főidnek min
den hantja tüköré dicsőségednek, 's  minden 
hangja egy egy zso ltár, melly imádásodra 
költi a’ lelkeket... A ' tavasznak újult éne
kei, ’s a’ té r szomorú hallgatása csak ró
lad beszél. A* kietlen tetők, mint a ' termé
keny halmok, a ' nem lakott völgyek’ havas 
szélvészei, mint a’ boldog mezők' illatos 
szellői emlegetik— hogy te eleitől fogva 
gondosan ápoltad teremtményeidet. l)e mi 
szükség több tanukra? én éíek 's  e' nekem 
elég bizonysága szereletednek. E ' hiede
lemmel fogok dolgaimhoz, . . .  ha jól végez
hetném hetemet!! Ügyem volt és lesz, tu
dom, mindig az emberekkel, azokkal is, kik 
házi körűmhez tartoznak, 's  azokkal is, kik 
bár távúiról, házammal összeköttetésben él
nek, és sorsomra béfolyással lehetnek. Ez 
aggodalmat támaszt lelkemben; mert isme
rem már őket, ’s ismerem magamat i s , 's 
tudom, hogy egymástól néha igen sokat 
kívánunk, egymásban megbotránkozunk— — 
és vétkezünk.

E ' nap' elhanyatlásával egy egész hét 
merül enyészetre, 's milly szerencsétlenek 
mi, ha egymásnak e’ hetet megkeserítettük) 
's  atyai fájdalommal kell látnod, hogy gycir

1SÍÜ



niekeid egymás miatt nem élhetnek!... Szent 
Atyám! mig neveztetik e' mai nap, enyész- 
tess el az emberek közül minden hidegsé
get, 's  egymás elleni türekedést, 's  aztán 
adj elég lelki erőt, hogy egymásnak meg
bocsássunk. Irtsd ki minden kebelből 's  az 
enyimből is azt a’ büszkeséget, melly elhi
tetné, hogy csak magunk vagyunk jók és 
eszesek, minden más tévelyeg. Ne engedd 
felejtenünk, hogy minden szívnek saját ér
deke: kínja és öröme, minden háznak saját 
szokása, törvénye, sorsa és erkölcse van, 
's ezért, midőn elhitetjük magunkkal, hogy 
a’ más' sorsában és helyezetében ügyeseb
bek, gazdagabbak, jobb kedvük, csinosab- 
bak és kegyesebbek volnánk, közel va
gyunk a ' csalódáshoz, — 's  atyai ítéletedet 
vontuk fejünkre.... Mutasd meg e’ ponton, 
hogy a’ ki mindig másnak adta a' taná
csot, midőn sorsuk cserélődött, magát sem 
tudta tanácsolni,— ki gyávának mondta a’ 
pazérlót vagy fösvényt, maga is pazérlóvá 
lett, vagy fösvénynyé,— a’ ki megszólta az t, 
ki szerencséje' tetőpontjáról bűnörvénybe 
szédült, maga is végkép' elmerült. Miítasd 
Meg ezeket minden szemnek, hogy bánja 
wieg, ha szeretet és igazság nélkül Ítélte 
nieg felebarátját,— ’s aztán— őrizz meg a ' 
kisértettől. Fejtsd ki hitünkből idvességünk- 
re az örök frigy' intését: „azt cselekedjé- 
tek mással, m it akartok, hogy sorsot esc-

6 *



r é l te , inás is cselekedjek v e l e t e k (Máté 
7 : 1 ^ -) 's  talán visszatér gyermekeid kő
zó az ártatlan kímélés' lelke,—'s  az erős, 
megvető tekintet nélkül nyújtja kezét á 
megbotlottnak,— a'boldogságban élő kiméi
vé nyúl az idegen szív' sebeihez, és az, 
alamizsnálkodó, nem csúfolja meg a' rá
szorultat. Szent Isten! minő öröm volna igy 
élni a’ világban, 's  minő szép hanyatlása 
é* hétnek is, ha igy végezhetnek! Oh, sze
rezd meg számomra ez örömet legalább az 
enyimek körében, hogy egymást értsük meg. 
De szerezd meg minden gyermekeidnek, 
hogy előtted testvéri körbe ölelkezve: ad
junk hálát e1 nap' alkonyán, 's  igy borul
junk egykor széked eleibe a’ felebaráti sze
retet' égi jutalmáért. Ámen.

S z o m b a t o n  e i t v e .

Nem enyim többé e* hét, 's  ’s im vég
ső pillanatait is neked szentelem — öröklétű 
hatalom, szent Isten !... Boríts el oltalmad
dal, inig visszanézek e hét’ félelmes órai
ja. Gondviselésed' fedezett ugyan annak 
minden perczeiuj de mégis szomorúan tűn
nek fel azok lelkemnek, mert meglehet, ren
detlen érzelmeimmel terhelten tértek vissz® 
az örökkévalóságba, a ’ honnan szivemig 
halva hallom zúgni drága megváltóm szó
zatját, „a k i tudta  a~ a urának akarat’



jut és nem a szerint cselekedett, sokkal bűn- 
tettetik.“ (Luk. 1 2 : 4 8 .)  Ali, milly szeren
csétlen szerencséin, liogv nem volt elrejtve

■ előttem akaratod, ’s tudtam mit kell tennem
■ az enyimekért ’s a’ világért;— mert hiszem, 
hogy nem voltam tökéletes. Szent A tyám ! te 
tudod mennyi méltatlanság a1 földön, milly 
sokszor van itt kedvességben a’ gyáva ’s 
felejtve az árta tlan ,— élhetetlen kezekben 
az életkincsek, ’s szenvedőleg áll a1 de
rék , — rossz ember1 kezében a’ bírói ostor 
8 igazát vesztve kesereg a’ jám bor,— ’s 
ezek sokszor,... igen sokszor költik fel a’ 
lélekben a ’ békételenkedés’ e’ panaszát: 
ha ig y l m iért legyek jobb m ásnál? ... ’S  
midőn e’ gondolat mellett hatalmas lelkek 
esnek el naponként, én mivel dicsekedjem, 
ha nem azzal a’ kegyelemmel, melly en
gem is biztosit, hogy szereteted végetlenül 
felülmúlja érdemünket?!

Én nem is nézek vissza, nehogy érzé
ketlen bálványnyá fagyjanak érzéseim, mint 
amaz asszonyi állaté, ki visszatekintett a’ 
tévelygések1 helyére. Xekem már elsülyedt 
a’ múlt, ’s jövendőt keresnek szemeim.. . .  
Oh! de nem látok egyebet előttem, mint 
újabb bizonytalanságok' fellegét, mellyből 
az örök igazság1 szava dörög: ha jó t  cse
lekszel, nem lészesz-e kedves, ’s ha rósz- 
s* a t , nem megmarad-e bűnöd?.. (4. Mos. 
4 :7 . )  Ismerem é ’ hangot, hogy tiéd, szent
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Atyám! Láttam, sok jámbor hordozta sor
sát lárma nélkül, e1 biztatás’ reménye a
latt. Látta bitem szenteidet megdicsőülvc 
kínjaik k ö z t , . . .  ’s derülten nézni reád ne
héz terhük alól is... Nem kellenek többé a1 
földi sors’ mosolvgási; hanem szövetséged’ 
biztatására, törekedem megérdemelni a1 lé
lek’ nyugalmát 's örök dicsőség' diadalmát.— 
Oh! de a1 m últak?!., ezeket fedezd el ir
galmaddal, ’s adj erőt, hogy e’ héti elmu- 
latásimat, ’s botlásimat— épülhessem ki
oktass , hogy ne méregessem, mi Inja vau 
sorsomnak; hanem bízzam reád magamat, 
teljesítvén tartozásomat, és te fogadj is 
magadévá....

Kisérj figyelemmel mindenütt, hogy 
boldog óráimon becsületes,- keserveim közt 
feddhetetlen maradjak. E ’ nemes elszántság
ra segítsd minden gyermekeidet, hogy a’ 
hol kötelesség maradt félben, egészítsék 
azt ki. A ’ ki elmulatta magzatainak jó in
tést és példát adni, — a’ ki megbántott va
lakit és meg nem engesztelte, — a’ ki ígé
retet tett igazságos tulajdonából, ’s nem 
teljesítette, — a’ ki jót fogadott e l , ’s még 
adós a’ háládatossággal, . . .  nyerjenek tőled 
kegyelmet, hogy tartozásaikat teljesitsék
alkalmatos időben.------ Kevesitsd a’ jutái—
mazatlan érzések’ szomorú fájdalmát. A 
munkást ne engedd megéhezni, ’s a’ be- 
esületest csúfoltatni. Adj minden magzatm* 
engedelmességet,— minden cselédbe ig#5



( hűségei, . . .  minden bíróba tántoríthatatlan
' igazság-szeretetet------ 's mindenbe, kinek
élete mással összeköttetésben áll, jó lelki— 
esméretet. A ' betegnek enyhületet, — a ' bé- 
kételenül élőknek csendesülést,— ’s hal
doklóknak idvességes kimúlást.. . .  És ne
kem?— nekem ,.. hogy álmom édesebb le
gyen— annak hiedelmét: hogy múltam’ bot
lásait megbocsátod------ ’s jövendőmet meg
szépíted. Ámen.

■  oo»

IV.

NAOV I5 N E P I FOHÁSZOK.

Mikor megszenteltetem ti benne
tek, új szivet és lelket adok belétek, 
’s azt cselekszem, Aogy az én párán- 
csolatimban járjatok, és az én itéle- 
limet megőrizzétek— és leszek nektek 
Istenetek. E z e k .  3 6 : 2 3 . —

dj é»’ reggelén.

Nélküled, öröklétű Isten! . . .  nélküled 
nem képes a’ halandó kinézni a* jövőbe, 
mellyen örök homály nyugszik. Ezért ke
reslek illy korán imámmal, hogy nyerjem 
meg szereltedet ez évre , 's ti legyen ve-



ftérem sorsom' kétségei közt. Úgy is te 
voltál eleitől fogva vezére a ’ földi életnek. 
Mind a z , mi boldogitólag hatott az embe
riségre ’s egyes telkekre is ,—téged1 dicsőit.

Úgy tetszik, ez óra mélyen szól lel
kemhez , ’s felkölti mind azoknak emlékét, 
mik az idők1 és esztendők’ változati közt 
születve, hatással vaunak lelkemre. — Lá
tom elhunyt századok felett hatalmas karod
nak nagyszerű müveit: a’ mint vezérelte 
nemzetemet; mig az a’ sorsnak több fordu
latai után e’ hantokra jutva, hajlékot, tem
plomot és aratást nyert és hagyott nekünk, 
késő unokáknak. A 1 te karod védelmezte 
az emberiség1 erkölcsi ü g y é t, mig hosszas 
sötétség után felviradt, a’ Názáreth felett,—■ 
’s a1 mustármag, mellyet Jézus vetett, fel— 
nevelkedett, ’s ma már annak árnyékába! 
édes szendergések közt várjuk a’ feltáma
dás’ nagy reggelét. Te fárasztottad ki a’ 
férfiúi hidegséget, mellv több ezer éveken 
keresztül rabnyügben tartotta nememet, el- 
rekesztvén minden szebb eszmélettől, ’s ki
fejtetted végre a* szerencsés időt, melly- 
ben már nekünk is szabad gondolkodni 5 
legalább saját kötelességünkről. — ’S  te..*  
a h ! te részeltettél engem’ is e1 nagy vál
tozások1 szerencséjéből mind eddig, és vi
gyáztál sorsomra, hogy most életben, ’s 
vallásos hittel imádhatlak... Egy illy nagy 
kegvelmii és szeretető atyában bízni, mek-

1548
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í kora űröm— mekkora gyönyörűség!!— Oh! 

miért vagyok illy erőtlen teremtés, hogy 
mondanám el a’ világnak, mi vagy te az 
emberiségnek,— ’s tanítnám meg én az ez
után születendő nemzedékeket is dolgaid- 

► ra?!L . De igy— magamba vonulva andal- 
gok nagy dolgaidon, mellyeknek áldását 
kiárasztottad mind ez ideig hazámra, há
zamra, ’s megígérted a’ késő unokáknak 
is — 's  ez andalgásomban mély hálával di
csőítem nevedet. E ’ reménységgel indulok 
szembe ez évvel is. Szent Atyám! végy 
oltalmad alá eJ pillanatnál, hogy irántadi 
köteleztetésem, soha és soha el ne hagy
jon... Legyen áldásod szeretett hazánkon , 
annak törvényein, „szabadságán és igazsá
gos reményein. Őrizd meg híveidnek lel
két vallásos lágymelegségtől és hidegség
től i s , hogy hajlékaid' szent ömlengése az 
áhitatosság' hangjain töltse el naponkint az 
egek' dicső boltozatát. Minden igazságos 
kezdésnek, valamint a’ nagy világban, úgy 
magános hazak' körében is — adj sükert ’s 
nyomán boldogságot. Az egymás felé ár
tatlanul hajlő telkeknek idves szövetséget, 
's  szép jövendőt oltárid’ zsámolyánál. — 
Őrizz minden páros életet siralmas megsza
kadástól. A d j— ah! adj boldogságot min
denütt és mindennek, hol segítségül hívják 
nevedet lélekben és igazságban. ’S  a’ kik 
most könyhullatással köszöntik a’ nékik bús

$
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érkezésü esztendőt, enyhítsd meg 's  adj 
jobb sorsot, melly felejtesse el szomorú 
reggelűket.... #ti

Ölelj bé engem’ is, Atyám! gondvise
lésedbe házammal együtt, hogy sem külső 
erőszak1, sem belső zivatar’ viszályai sze
rencsétlenné ne tegyenek; hanem legyen 
házam szereteted’ áldásos emlékeinek; szí
vem pedig ártatlanul nyugvó érzelmeknek 
fészke. Adj mindnyájunknak egézséget, lel
ki derültséget 's  vallásos nyugodalmat.... 
Vallásos nyugodalmat, mellyet sem tiltott 
örömek iránti epedés, sem bűntudat* kínai 
meg ne háborítsanak; hanem egykori bot
lásaim1 emlékén okosalva, ne keressek más 
sorsot, mint a1 melly nemein’ ártatlanságá
ban születve, ’s a1 vallás1 emlőén erősödve 
úgy ígéri a1 földi örömet, hogy az ég’ dicső
ségét is sajátunkká tette,— nehogy különben 
ez év’ utósó estvéjén, egy szerencsétlen 
s z í v  dobogjon keblemben, magát büntetve... 
E s . . .  ba úgy tetszik szent Atyám, hogy az
enyimektől elszakadjak halál á lta l------ adj
a’ sebhedt szívnek euyhületet — 's az egy
másért élt lelkeknek viszontlátás’ örömét az 
egekben.... Ámen.

Xtttjy P é n t e k e n .

Lelkem* jegyese, Jézus ! im felaján
lom én is szívem’ gyászát halálod1 emlé
kezetére, ’s szent elfogódással kisér át lel-
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kein bús napod* szomorú történetein. . . .  ’s 
megállapodva szenvedésed’ minden pontjá
nál — könyes szemmel bámulom az isteni 
bölcseséget, melly illy kietlen vidéken ve
zette el az idvesség* folyamát, melly már 
a’ földet elbontotta,— ’s hálaadásban me
rengő szívvel imádlak szeretetedért, hogy 
engem* is részeltettél szenvedéseid* szeren
cséjéből. . . .

Nem értem én a z t , miért kellett illy 
drága — illy bűntelen vérbe kerülni a’ bűnös 
emberi nem* megtartásának; és annak a* 
vérnek, miért kellett igy ömleni ki: hogy 
a* sötétség diadalmaskodjék a’ világossá
gon, ’s örvendjen a’ gonoszság, hogy bánt
hatja az ártatlant. De érzem, telkemre is 
hullott abból a ' vérből. Kereszted’ fényét 
sokszor láttam előmbe ragyogni szenvedé
seim’ éjszakáin. E ’ fénynél láttam meg 
mennyei hazámat, midőn sírva vizsgáltam 
a’ titkos jövendők’ útát.. .

’S  te azért szenvedtél hát, hogy mi 
szenvedésinkből enyhüljünk ?! azért holtál 
m eg, hogy mi a’ hitnek életében részesül
jü n k ? ! .. .  Van-e, dicső Megváltóm—van-e 
a’ főidnek valahol egy hantja, mellyen mél
tó váltsága teremne e’ nagy áldozatnak? 
hogy azt a’ hantot keressem fel hitemmel, 
töredelmemmel vagy részvétem’ könnyeivel, 
’s onnan mutassam fel hálám at!... Ah! te 
nem kívánsz tőlünk füstölgő áldozatot, csak



szivünk’ ártatlanságát,— ’s megelégszel, ha 
egvmást boldogítjuk... Légy segedelmem, 
hogy e' szent intésed legyen törvénynyé lel
kemben , — 's  életem, tanujele annak, hogy 
téged’ szeretlek. — Érzékeny szívvel gon
dolok én mindig e1 nagy nap’ fájdalmára,... 
akkor is, midőn pénz’ szerelme gyötri szí
vemet, ‘s akkor is , midőn a’ sors hűsége
met k isérti------ nehogy elszakadjak tőled,
mint áruló barátod — ’s hűtelenségre tévedt 
tanítványod... Méltatlan keserveim közt tűnj 
fel lelkemnek, a ' mint gúnykoronád’ tövisei
ből égi ragyogvány fénylik ki, 's  a1 hit1 és 
remény’ csillagi merülnek fel közülök, . . .  
hogy fojtsam el zúgolódásom' vétkes kitöré
sét. Tűnj fel akkor is , midőn áruló ajak 
kinál csókjával, hogy ismerjek reá a ' mo
solygó arcz megett is a’ hitszegő kebelre. 
Midőn megbotlom ’s életemmel megtagad
lak , vess egy fenyitő tekintetet re á m ,... 
mélyet és nehezet, melly szivemre nyomul
va sajtolja ki a’ megtérés' könnyeit. Véred 
pedig legyen vezérjel, hogy akár jó kedv
vel, akár búsulva tántorogjak át az életen, 
e ' vérnyomot el ne tévesszem, mig hozzád
nem jutok az egekbe.-------

E s te örök hatalmú Isten ! ki e' nagy 
áldozatot fogadtad el érettem is , légy őre 
továbbra is az igazságnak, mellynek egy
szer diadalmat szerzett szent fiad’ halála,— 
nehogy földi erőszak vagy belső szakadó-
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sok megháboritsák annak életét, ki szemét 
e' szent keresztre függesztve vív és küzd 
a' közjóért. Legyen elég ez áldozat!... ’s 
ki e’ nyomon jót cselekszik, kisérje az em
berek’ szeretete ’s atyai pártfogásod... Ne
kem is adj mindig annyi erőt, hogy ha nem 
vívhatok is magamnak annyi dicsőséget mint 
amaz asszonyt á lla t , kinek emléke fe n n 
m arad, inig prédikálta tik az erangyéli- 
om (M áté 26 : 13 .) legyen méltó dicse- 
kedésem, hogy ha messze maradtam is a’ 
czéltól, legalább annak útában éljek, ’s én 
és az én házam tiszteljük az U rat (Jó s . 
2 4 : 15 .) 's  végre halálom is ez útban ta
láljon , ’s legyen az o llyan , m int volt az
Igaznak halála........ (4 . Mos. 2 3 : 10 .)
Ámen.

ü á s v á t b a n .

Imádlak idvességemnek Istene, meny- 
nyei felség!—Imádlak, hogy részeltettél en
gem’ is a’ vallásos élet’ szent öröméből, melly 
áhitatos elfogódással hajt térdet a’ feltáma
dott Jézusnak. — Imádlak, hogy megismer
tettél a’ feltámadás’ dicsőségével, melly 
úgy tűnik fel az emberiség’ sorsában, mint 
minden idők’ méltó bámulása, — ’s mellyre 
a’ gondolkodó elme mindig szent borzalom
mal tekint. —



Nem tudom, bámuljam-e inkább azt az 
erőt, melly a’ halál’ bizonyos jeleivel lete
metett testbe új életet öntött, vagy imádva 
dicsőítsem atyai szereteledet, melylyel e' 
feltámadás által bizonyosokká tettél saját 
feltámadásunkról.... Nem titok többé: miért 
dobog és sóhajt szivünk túl a’ főid’ hatá
rain. Nem ámulat, mit a ' hit szólt minden 
idők’ gyermekeihez: hogy lessz még élet 
a síron tú l is. Tört út van már a ' menny
re , mert Jézus halhatatlanságra támadt. 
Nem lehetetlen az élettelen testnek élni, ’s 
százados álomban merengő poroknak fel
ébredni; mert Jézu s , mint élet’ fejedelme 
költ ki sírjából, ’s a halált hitünk' fogsá
gába adta....

Köszöntlek szent hitem’ édes igéreti, 
úgy-e eljőtök majd sirom' szélére, ’s a’ 
hosszú álom után égi mosolylyal fogjátok 
kérdeni: avagy nem boldogok e , kik nem 
lá ttak és mégis h itte k ? !  fJán . ÜO: 29 .) 
Nem vég enyészet’ műhelye tehát a’ teme
tő, hanem halhatatlanság’ nagy vetése, 
melly a ’ felivutt könnyhullatások’ vizével 
készíti az égi nagy aratást... Szent Atyám, 
merítsd lelkemet e’ boldogitó hit’ dicsőségé
be, hogy életemnek bár milly szomorú pil
lanatain se távozzam el tőle. Irtsd ki tel
kemből a’ babonának és tudatlanságnak e- 
lő—félelmeit, ’s az ámító bölcselgés’ kétsé
geit, mellyek szivemben e’ hitet gvengit-
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nék... Ne engedd azonban, hogy szent tu
nyaságba zsibongjanak érzelmeim, ’s csak 
hitem’ betűiben rebegjem szép jövendőm’ 
hiedelmét; hanem független lélek, fedd
hetetlen szív ’s ártatlan vágyak legyenek 
tanúim, hogy hiszek örök é le te t.— É b
ressz mindig e' nap’ emlékével szent ér
zelmet lelkemben, hogy a1 jóban el ne fá
radjak, 's  jusson eszembe, hogy a ’ kiapad 
sem gyalázat a’ méltatlanul szenvedőnek, 
mert Jézus1 vére elmosta a1 kereszt1 gya- 
lázatját. Tartsd meg e1 hitet az idők1 és 
népsorsok’ változásai közt is a’ lelkekben, 
hogy mit az atyák és próféták hiába vál
tanak, a’ késő unokák számára hozzon é
letet a’ holtak’ országáról, ’s vigasztalást 
az égi mezőkről....

Tudom vannak kísérteiéi e’ hitnek is; 
de e* nap kibékítette egymással az időt és 
örökkévalóságot. ’S  habár itt maradnak is az 
idő1 hatalmában tetemeim—ám használja azo
kat egy ideig,...úgy is adósai vagyunk, azért 
a' marok porért, mellyet a1 teremtés* reg
gelén adott testünkhöz; de az égi rész 
megdicsőült alakban fog kikelni a ' sirha- 
lomból. A kkor, oh akkor fogjuk megérte
ni, hogy az égi számításnak Jézus1 feltá
madása volt kezdő órája. Akkor fogjuk 
meghallani az ég1 boltozatiról boldogult lel
kek' ajkain csengeni: áldott legyen az Is 
ten , ki az ő nagy irgalmasságából újo-



tian szült az élő reménységre «' Krisz
tusnak halálából való feltám adásával. ... 
(1 . Pét. t  : 3.3 Addig pedig, szent A
tyám, vezérelj tántorgás nélkül az idvesség’ 
útának meredekségein, nehogy leszédüljek 
gyáva kétségeim közt, vagy bűnös félre- 
tekintésem miatt essem el; hanem jussak 
égi mátkám’ ölébe.... É s te Jé z u s !... emlé
kezz meg rólam «’ te  országodban. (Luk. 
2 3 : 4 2 .3  ’s  igédből itt nyert ígéreteidet, 
teljesítsd rajtam ’s azokon, kiket nekem 
adtál. Ámen.

Á ld o zó  CdOtörtttkOn.

Lelkeknek fejedelme, élőknek és hol
taknak bírája, Jézu s! Ha nevelik égi di
csőséged’ ragyogását a' főidről királyi szé
ked felé emelkedő hálafohászok,... fo
gadd el szivemtől is egy örömdobbanását, 
mint csekély részét a’ köztiszteletnek, melly 
égi útadat üdvezli.. . .  Fogadd el te is ha
talmas Isten, kegyelmes A ty a ! hálámat, 
hogy megdicsőitetted földi gyermekidért a' 
Laláiig engedelmes és feddhetetlen Krisz
tust; ’s diadalmat szereztél a ' földön az 
igazságnak, az emberek’ szeme láttára. 
Legyőzve, megszégyenítve már az erőszak, 
melly csúfot űzőt az igazságból, — erőt vett 
a ' világosság a’ sötétségen; mert Krisztus 
ül Atyjának jobbján.



137
Milly üdvezitő vigasztalása ez a ' titkos 

jövendő után epedó lelkeknekü Vágyódunk, 
gondolkodunk a’ jóra. Teszünk sokat e' 
földön: sírunk, tűrünk, munkálunk és imád
kozunk, hogy a’ szivünk alatt érzett jo)>l> 
világba jussunk; de mindig ott áll a ' gyar
ló halandó előtt a’ nehéz kérdés: megér- 
detnlem-e tetteim m el az égi dicsőséget ? 
’s im az örvendetes elgondolás: szószólónk 
rau mennyben.... Ne csüggedj el már pá
lyádon én lelkem! Megcsalnak bár remé
nyeid e’ földön — lesz kárpótlás az egek
ben. ’S  midőn sorsod’ nehéz bosszantásai 
közt magadról elfelejtkezel ’s nem birsz 
rendbe szedni magadat— Jézus esedezik é
retted. Segits, szent A tyám , hogy e’ di
csőség, melly az égről alámosolyog a1 főid’ 
gyermekeire, törjön át a’ tudatlanság’ ’s 
hitetlenség’ sötétségén, ’s derítsen fel min
den lelket, hogy higvjen az égi szózatnak, 
melly a’ menny’ boltozatairól hangzott alá: 
í ” Jézus k i oda fe lv ite ték , óként jő  el az 
it é le tre , a' m int fe lm en t mennyekbe, 
(Csel. 1 : 1 1 .)  és maradjon e’ hitben, ’s 
törekedjék megérdemelni a’ feltámadás’ di
cső örömét.

Áldott J é z u s ! légy oltalma anya- 
szentegyházadnak, hog) abban az örök 
életbeni hit legyen erősebb minden emberi 
okoskodásnál, és b ab o n án á l,.... 's az 
eleinek minden csiklányai, az értelemnek



minden kétségei, mint gyáva eretnekségek 
kódoljanak meg a’ mennyei tanításnak, melly 
azt mondja, Jézus az ú t , ’s kivííle nincs 
az A tyához menetel. (Ján . 1 4 : 6 .) Küld 
élőnkbe vigasztalásodat a1 földre, hogy mi
dőn a1 méltatlan fájdalom’ zokogása, vagy 
a’ temetők’ szomorú hallgatása kínozza lel
künket, találjunk enyhületet.. . .  Arasszd ki 
reám is e’ hit’ inalasztját, hogy bírjam sor
somat e’ földön, érdemeljem meg égi ha
zámat is. Jelenj meg lelkemnek, midőn in
dulataim’ harczában küszködve ingadozol; 
az ég és főid között, ’s a’ világ’ őrömpo- 
hara után nyújtom ki kezemet. Jelenj meg 
abban a ' fényben, melylyel a’ sátán’ ígé
retét megvetéd, midőn az, az egész világot 
ajánld, ha Istenről lemondasz — hogy azért 
a’ dicsőségért, inellyért te az egész vilá
got sem fogadtad el— nehogy egy két igaz
ságtalan fillért, vagy egy egy nyomorult 
perez’ szerencsétlen örömét elfogadjam...* 
Emberek! hajoljatok meg az égi királynak, 
ki örök dicsőségbe vezérel. Égnek angya
lai! hangoztassátok alá: a' királyi székben 
ülőnek és a,' báránynak adassák áldás» 
tisztesség és hatalom örökkön örökké. —1 
Isten! — ki vagy a  magosságban, hallgass 
meg minket. Jézus! könyörögj érettünk* 
Ámen.



139

PUnkftKfbm.

Örömmel töltő szívemet e’ nap, meny- 
nyei felség, kegyelmes A tyáin! mert fel
költő lelkemben régi századok’ történeteit, 
mellyeken átvezetted az idvességnek nagy 
munkáját. Ott leng hitem a ' jéruzsálemi 
szent gyülekezet körül, melly először látta 
szent lelked’ csudás kiöntetését. Látom a ’ 
félénk tanítványokat, a ' mint kilépnek rej- 
tezkedésök' hajlékából a’ bámuló sokaság 
eleibe; 's  kik előbb mint megveretett pász- 
toru nyáj, félelmesen szélyedeztek, meré
szen lépnek fel a ' názárethbeli Jézus' ügyé
ben. Idvez légy drága nap, hogy gazdaggá 
tetted az emberiséget, melly nek evangélio- 
szereztél! . .

Mégis hatalmas a' te  erőd , a z  em
beri gyengeségben, £2. Kor. 1 2 :9 . )  nagy 
Isten! hogy egy ihletéssel olly nagygyá 
tetted Jézus’ nevét— ’s a ' tanítványokat e
rősebbekké, mint lehete az önkény’ szem
telensége. Oh a ' kinek veled illy szoros 
összeköttetése,— kire neked olly rendkívüli 
figyelmed van , kinek olly bizonyos remé
nyei , kinek már az égben barátja van , 
mint a’ tanítványoknak— mit nem merhet e' 
földön ?!... Lám én erőtelen hölgy, úgy tet
szik csak ez elgondolás’ erejével is már 
erősödtem, ’s hitemért so k a t,... tahin min



dent képes volnék szenvedni.... De tatán az 
illy szenvedések' órája nem jön vissza töb
bé. Megeshetik, nem lesz nekem szüksé
gem hitemért üldözést szenvedni, ’s kevély 
ellenség eleibe hurczoltatni; d e .. .  mégis!., 
hiszen ellenség vagyok én néha magamnak,
*s talán nagyobb minden földi hatalomnál; 
mert ki magát meggyőzi, erősebi'• annál, 
ki országot győzött... (Péld. 16 : 3 íí.)E z  
ellenséggel tudom lesz ügyem az egész é
leten, ‘s ezért— A tyám ! szent lelkedet ne 
eedd el tő lem , és az engedelmesség' lei
kével erősíts. £ Zsolt. 5 1 :  1 2 .)  Erősíts, 
midőn magammal , vagy sorsommal kell 
küzdenem, hogy legyek bölcs az idvesség- 
re , ’s értsem meg: m i a' te  örökségednek 
gazdagsága. (Efez. 1 : 17 .) Jöjj el drá
ga szent lélek! hozzám és látogass meg, 
midőn búsongok, 's  hozd el baleseteim’ 
enyhítésére egv bölcs lélek’ nyugalmát. Jöjj 
el, midőn derült le szek ,... hogy a ’ csalfa 
örömnek okos keserűséget tegyek ellenébe. 
Jöjj el bűneim’ támadása közt, hogy értsem 
meg indulataim’ ezer nyelvét a ' mint ígérik 
a' bűnös szabadságot, örömet és hirt ’s di
csőséget — ’s győzhessem le csábításukat. 
Eltántorodásouf pillanatain segits bátor visz- 
szalépésre.

Dicsőségnek királya! szent lelked f 
igazságra és ideességre akar mindeneket 
vezérelni, ( 1. Tini. '4\ 4. ) fogd körül
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azért ihletéseddel a ' népeknek sorsát — ki
rályi székeket és tartományokat, a1 nem
zeteknek fejedelmeit és biráit, mint régen 
a’ Sinai begy alatt, midőn választott né
peddel megújítottad szövetségedet. Fogd 
körül ’s védelmezd hamis tudománytól, erő
szaktól és hitetlenségtől, hogy országod 
terjedjen és boldogitson a1 főidnek minden 
részein,— ’s mint azon egv akol’ nyájai, a
zon egy pásztort hallgassanak, Jézust: — 
uzon egy Istenben bízzanak, 's  azon egy 
örök életben reméljenek. JS  midőn majd 
minden idők bételnek —’s az égi boltozaton 
hatalmas szózatod hangzik el a ' kerubimok 
és seraíimok’ serge felett: gyű jt séfek élőm
be szent e im e t l— (Zsolt. 5 0 :  5 .)  minden 
idők' és földrészek" szülöttei feléd nyújtják 
esengő kezüket, ’s Jézustól várják ez id- 
vezitó Ítéletet: Atyámnak áldott a i, bír
já tok  az országot, melly számot okra ké
s z ítte te tt ..  . .  Istenem! idvezits akkor en- 
gemet. Ámen.

l& urúcso  l ib a  n.

Ha nincs is az a’ szerencsém, mint 
napkelet' hatalmas királyainak, hogy drága 
ajándékokat ajánljak fel a’ született Messi
ásnak, érzem mégis, szent Atyám! milly 
dicső kegyelem volt a z , melly Krisztust 
adott a ' világnak, ’s milly áldott a' méh, 
melly szabaditőt szült az embereknek .... ’s

k



íi több századokon áthozott jövendölése
ket végre megvalósította.

E gy  erőtelen anya’ fájdalma liallik 
Bethlenemben; de a1 szülött, Isten’ fiának 
bivattalik. Ben a’ szomorún sötétkedő falak 
között gyenge csecsemő’ sirása jelenti, hogy 
a ' földnek régen várt vendége érkezett 
meg; de kívül nagyszerű mozgalmak : pász
torok és fejedelmek1 érkezése — angyalok1 
nyüzsgése— ’s égi szózat is, melly hirde
ti, hogy meg van kötve a’ frigy az ég 
és föld között....Nem, ah! nem hiába mond
ta az ég’ angyala, hogy a1 názárethi Má- 
n ú t  fo g já k  minden aszszonyi állatok f e 
le tt boldognak mondani minden nemzet
ségek; (Luk. 1 : 4 8 .)  mert nincs a' világ
nak egy nyoszolyája is . ha bár bíbor’ hab
zása ragyog is rajta, melly annyi nyugtot 
adjon az életbe fáradt halandónak , mint az 
a kietlen á g y , mellyen ő anyakínok közt 
feküdt,— és azok a’ sötét falak, mellnek 
közt az olly messze kihatott nyögések el
hangzottak , dicső fénynyel ragyognak a’ 
nemzetek felett. Ez a1 fény, és csak is ez, 
melly földi pályánk1 sötét göröngyeit is 
meg világosítja.

Imádlak én is szent felség, e’ végeden 
kegyelmedért, melly kiköltöztette az idves- 
ség’ tudományát Jéruzsálem’ falai közül, s 
engem’ is annak kebelébe avattattál, ne
veltettél. T artsd , oh! tartsd meg tovább >s
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e' szerencséjét nemzetemnek, ’s minden 
embereknek, liogy szövetséged' körében 
legyen könnyebb az élet, nyugtatóbb a’ bit, 
’s édesebb a’ remény. É s ez a ' csillag, 
melly a ' bethlehemi fellegek közt tűnt fel 
először, ragyogjon egünkön világ’ végeze
téig... Adj lelki erőt minden hiveidnek, hogy 

jé’ nagy kegyelmedet tudják megérteni, meg
becsülni és megérdemelni,— ’s minden órát, 
pillanatot és napot, mellyek e1 nagy szere
teted1 emlékét hozzák el------szenteljék ne
ked feddhetetlenségben ’s ártatlanságban.

Költsd fel a’ lelkekben mind azon üd
vös érzeteket, mellyek e’ nagyszerű válto- 
zások1 emlékét kisérik. Jőzanitsd ki az elő-

| ítéletek1 rabját szédelgéséből, mellyben azt 
hiszi, hogy Názáretbből jő nem támadhat. 
S valahányszor családi gőg vagy meg
rögzött előhiedelmek fellegzik körül a1 jám
bor érdemet, adj egy egy csillagot,... tá
massz embereket a’ porbői a1 világnak, . . .  
frogy liigyje el a’ büszke, hogy nincs az 
érdem születéshez kötve... A ’ szemérmes 
igazat, midőn visszalépik a’ világ’ vakító 
fénye elől, ’s el van csüggedve sorsáról, 
'ezesd el lelkében a1 bethlehemi éjszaká
hoz, hogy lássa, meg, hogy van mégis te
kintete a' valódi érdemnek, ha nem mindig 
érti is a’ világ.— É s , . . .  oh szent Atyám! 
őidom eltölt az anyai nevezetnek az a1 pom
pája , melly a ’ szűz anyának emlékezetét

I
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olly nagygyá tette; de mégis végy oltal
madba minden anyákat, és adj nekik any- 
nyi örömet magzataikban, mennyi elfelejteti 
egykor fájdalmaikat,, ’s becsületet szerez 
az* emberek előtt.... É s  nekem ...adj menny
ből segedelmet, hogy szüljem újjá maga
m a t,— haljak meg érzéseimben a' földnek,, 
és szülessem az égnek; hogy mivel már ez 
évem is kezd sötétre hajlani, megavulni és 
elenyészni, úgy az ő ember is legyen szám
űzve kebelemből, ’s szívemben új ég és 
főid terjedjen ’s lakjék abban az igazság... 
íg y — ah! igy hozd el nekem mindig e 'na
pokat, hogy szenteljem csak neked. E ’ na
pok viszont engem’ szenteljenek meg. A- 
men.

Bünbániit.

ÚRI SZENT VACSORAVÉTELHEZ KÖZELEDVE. í

Közelget újjá születésem1 ó rá ja , ,(i 
hozzád sóhajtok lelki erőért, kegyelmes 
A tyám , nagy Isten! Erősíts m eg, hogy 
meneküljön lelkem a’ gyarló indulatok’ kö
telékeiből , ’s a’ földi érdekek1 küzdései 
közt szülessék meg az idvesség* égi cse
csemője... Szent fiad’ asztalához vágyj** 
elhíva, ’s epedve vágyom a’ szent kútfőhöz- 
mellyből már annyi idők’ gyermekei enyhj' 
tették lelki szomjukat; de . . .  ah! szívig ra'
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zódva hallom szembe jőni a’ törvény' szó
zatát: sokan retinák a hivatalosok, kere
seti a' választottak. (Mát. 2 0 : 16.J Igen. 
Te mindeneket akarsz idveziteni; de töb
ben vetik meg atyai gondoskodásod’ szent 
czélzatát. Nem hallgatják igédet. Nem éhe
zik az igazságot, ’s útaikat megfertőzi et
ték.— Ezért olly elhagyottak néhol tem
plomaid, megvetve hever az égi frigy, 's  
nincs a’ ki tudakolja az idvesség’ útát. 
Saját kebelem mondja, milly hajlékony a’ szív 
megfelejtkezni törvényeidről...Nem, ah! nem 
az idvességvan igen messze tőlünk; hanem 
magunk taszítjuk azt távul. — Lám törvé
nyeid szívünkbe vannak irva. Hirdeti azo
kat naponként a’ főid és é g , mellvek táp
lálnak,— szólja hitünk’ könyve;— ’s mégis., 
mégis a’ sok hivatalos közt, kevés a' vá
la szto tt.— Hiábavalóvá lett születésünk’ 
szerencséje, melly keresztény földön ’s a’ 
türedelem’ korában adott életet,... hiába ne
veltetésünk’ kedvező eszközei: haldoklik a’ 
vallásos élet a1 kehiekben ’s talán utó vo
nulásában vigasztalás nélkül hagyja a’ lel
keket.

Szent A tyám ! ne engedd elmerülni a’ 
I remény’ csolnakát, melly égi partokat ke

res, — ’s habár iszonyú meredekségekhez 
'etette is az indulatok’ szélvésze, mutass 
®gy biztató sugárt, melly felé törekedjék... 
%en! mi bár tévedezve is feléd sietünk.
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Irgalmad' biztatásával óvd lelkünket ez el- 
csüggedéstöl. Nem örömed , hogy bűnben 
vesznek el gyermekeid  — ( Pét .  3 : 9.) 
*s örömzsibongás já r  egeidben, midőn a' 
fö ldön bűnös té r t  meg. ( Luk. 15: 1 0 .)  
Adj nekem megtérésre való erőt, hogy es
sék reám is valami abból az égi örömből... 
Mindig mondja nekem lelkem: mennyi szük
sége a’ halandónak visszalépni a1 bűnök’ 
útján. Érzem most inkább mint valaha; mert 
részesülni akarok a’ bűnbocsánat' üdvéből, 
melly elválhatatlan Jézus’ emlékétől. Tudom 
pedig, milly szerencsétlen kéz a z , melly 
nincs megmosva tévedései’ szennyétől. Ah!
illy kézzel------ Atyám , kegyelmes Atyám!
ne bocsáss elődbe, hogy ott kárhozatot e
gyem és igyam, ’s botrány legyek hitro
konimnak — átka anyaszentegyházadnak, 
vagy gyötrelme enmagamnak. Oh, ha vau 
még szivemnek egy könnycseppé, méllyé* 
a’ világ* szerelme nem fertéztetett meg, — 
hívd ki azt szememre, hogy ragyogjon e- 
lömbe, mig keresem ’s megtalálom a’ meg
térés’ útát, ’s aztán adj mégis egy köny- 
n v e t, hogy legyen pecsété a’ töredelmes 
lelek* fogadkozásainak... 11a pedig szívem 
e’ nehéz után elfáradva, erőtlenné lesz ki
emelkedni a’ lélekisméret’ gyötrelmei közük 
szent lelked’ gyámolán segitsd fel, hogy 
szeresse meg ismét szebb tartozásait, 6 
bírjon törvényeidben élni, ’s annak igére- 
teiben reménleui.
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Irgalmasságnak Istene! jelentsd meg 

sorsomat bűneim felól, hogy ha bocsánat 
leng felém, derült lélekkel legyek jelen 
szövetséged' ünnepén, ’s érzelmeim tisztult 
örömmel szállongjanak fel hozzád — elmél
kedéseimben ’s igéd’ hangzatán. É s te ál
dott Jézus! hints meg engem' is az új te
stamentum’ vérével, hogy teljes legyen e- 
sengő lelkemnek öröme. Bocsáss engem’ is 
hitem’ nyugalmába édes szavaiddal: asz- 
szonyi állat nem kárhoztatlak tégedet — 
(Ján. 8 : 11.) ha talán e’ nehéz hang ki
séri is azt: meny j e l ,  de többé ne r étkez
zél.— Oh! mert mindig fájdalommal gondo
lok vissza e’ kínzó pillanatra, mellyben a’ 
megbántott atya’ haragját kelle Iesirnom,— 
’s főtörekedésem lesz feddhetetlenségre jut
ni, hogy szent nyugottsággal vihessen! vég
be mindig áhitatosságomat, ’s édes öntudat 
enyhítse a’ hálátlan világtól nem érdemlett 
szemrehányásokat... N agy Isten! nyújts se
gélyt, hogy a’ mit előtted fogadok itt szent 
magányom’ falai közt, teljesítsem azt az 
emberek előtt — életemnek minden napjai
ban. — Ámen.

Kohász a* templomban, urasitallioz 
járnlás előtt.

j  Idvességemnek Istene, mennyei felség! 
ki e’ szent óra’ foglalatosságához kötötted 
szövetséged* ígéreteit, bitem’ nvugodalmát 

i  7 *
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Js vallásom' vigasztalását—ne engedd gond
talan lélekkel lépnem színed eleibe, hogy 
aztán a ' vakság’ munkája reánt nézve el
legyen veszve. Ne hagyj el e’ kényes pil
lanatnál. Végy körül frigyed' egész dicső
ségével , hogy már itt érezzem az égi ö
röm’ üdvét, llékits ki minden lelkeket egy
mással, hogy a’ mennyei ihletés' pillanata 
találjon minden kebelben békességet, 's  min
den lélekben ártatlan ömlengést az üdvös
ség* reményében. Tartsd meg anyaszent- 
egyházadban ez asztalnak méltó' tekintetét, 
hogy a’ líethániai szent vacsora' vég sza
vai: tegyétek e zt az én emlékezetemre— 
terjedjenek ki az időknek végéig. Függjön 
ott ez az ég és föld közölt, mint összekö
tő lánczszeme az időnek és örökkévaló
ságnak, ’s tanúja Jézus' hűségének, mely- 
lyel közbenjárói hivatalát önmegáldozásával 
teljesítette. Nézzenek erre mindeneknek sze
mei, ’s térjenek meg... Csendesítsd szivem
ben a’ világ’ lármáját. Lelkemben éleszd az 
örök hazába vágyódást. Segits, hogy mi
dőn innen eltávozom, más szemmel tekint
sem a’ világot, rázzam le a ' helytelen kí
vánságok’ hatalmát, ’s éljek törvényeidben— 
Végy korül frigyed ' egész dicsőségével > 

hogy már i t t  erezzem az égi öröm üd
vét. . . .  Ainew.
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A* Rzetil mosom vétele után.

Fogadd hálámat a’ liií’ eayhületéért, 
melly telkembe szállá , szent A tyám !... fo
gadd bálámat ’s avass fel az ég’ örökösei 
számába, hogy többé ne legyek a’ v ilágé; 
hanem az ég lakozzék bennem, ’s annak 
intései vezessék lépéseimet. Ne engedd, 
hogy a ’ szent küszöbön túl felejtsem igéd’ 
es lelkem’ itt elhangzott szózatát; hanem a
zok kísérjenek mindenütt, mig a' feddhetet
lenség’ után eljutva életem’ végpontjához, 
méltó leszek, hogy a’ vallás’ ígéretei raj
tam béleljesedjenek. Mielőtt elhagynák e’ 
szent hajlékot, hangoztasd minden híveid’ 
fülébe törvényed’ erős szózatát, melylyel 
népednek lelkére kötötted szövetségedet: 
helyeztessétek beszédimet szivetekbe és tel
ketekbe, ’s legyenek azok mindig szeme
tek e lő tt, és tanítsátok meg azokra a ' t i  
m agzatit okát. Szóljatok azokról — mikor 
®’ te  házadban ülsz — fekszel ágyadban 
és felkelsz. (V . Mos. 11 : 1 9 .) ’s add égi 
segedelmed’, hogy részemről e’ nagy intés
nek adósa ne maradjak. Ámen.

A z  í v ’  n tő sA  n a p j á n .

A z örökkévalóság’ partján érzem ma
gamat— véghetetlen Istenség! O tt, hol el- 
hanyatloít évem’ bágyadt halijai szakadnak
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bé az örök mélységbe, honnan többé visz- 
sza sem jőnek.. . .  'S  ah! beh sok keserű 
könnyeket, megcsúfolt bizodalmát vitt el
magával, ------ ’s mennyi á tok , mennyi e-
sengés kiséri az elhaladót!!.. Istenem! milly 
szerencsések — vagy nem is tudom miknek 
tartsam azokat, — kik hideg kebellel állnak 
a ' dolgok' és idők’ változat! közt:— az ö
römek nem emelik fel, ’s az ínség nem sü- 
lyeszti alá. Oh! de még sem boldog, ki 
nem tud érezni. Édes a’ szívnek saját sor
sa, ha nehéz is. — ’S  ki ne erezné az esz
tendők’ hanyatlása és ájulása pillanatain az 
emberi sors' tündérkedő lebegését?! Há
nyán nincsenek embertársaim között, kik 
beléfáradva a’ gonoszság' bosszantásaiba, 
ellankadva a’ természet’ balesetei alatt — 
már vég álmukat alusszák ’s a’ tél' üvöltő 
szélvészei sirhalmuk’ porával enyelegnek,— 
vagy ha megkímélte is a’ végzet, esengve 
várták az év* enyészetét, jobb jövőt remél
ve ? . .  Hányán, kik az év’ reggelén kép
zeletükben rózsaberkeket ültettek magok
nak? 's most a ' virág már el vau hullva, 
's  a’ kietlen fát tövisek köritik. Hányán, kik 
a ' nagy világban, vagy saját körükben 
mennyet kerestek ’s poklot találtak? hányán, 
kik vidám reménynyel vetettek a’ jövőnek, 
’s most titkos borzadással néznek elé a 
bizonytalanra?!! .. .



Rajtad csügg a’ csalódott lélek, szent 
Atyám! tőled vár boldogabb sorsot. Tőled 
a’ boldogabb szív sorsa’ védelmét. \S én 
itt állok örömeim' édes andalgása, 's kiál
lott szenvedésini' bús képei közt. Vissza 
nem tekintenék; mert fenlebegnek még a ’

I lefolyt vizek felett bűneim.— Élőre sem me
rek; mert sötét jövendő fenyeget.— Kétke
déseim közt felmerül lelkem előtt hű szol
gád' vigasztalódása: Egy dolog van: azo
kat, mellyek hátam  tnegé esteitek, elfelejt
vén , a zo kra , mik elől vannak igyekezve, 
fu tok a,' czél fe lé . (F ilip. 3 : 14.) Ah! de 
tűrni keservet, vagy örvendeni, 's  aztán,., 
mégis felejteni! — Istenem! taníts meg úta- 

| idra. Taníts meg felejteni: akkor is, midőn 
szívem nem örömest válik fájdalmaitól, 's 
önérzelmeibe temeti m agát,— és akkor is , 
midőn vétkes örömek bűnös csábokkal len
gik körül utunkat.—.. .  Taníts felejteni: ne
hogy elfelejtsem azt, mit neked vagy az
embereknek fogadtam------oh, az adott szónak
szentnek kell lenni. Bűneim' büntető kínjait 
se engedd felejtenem. Ha valakit méltatlan
sággal illettem, ’s avagy csak egy pilla
natát megkeserítettem, álljanak az ő köny- 
nyei mindig lelkem előtt, mig érzéseim job- 
hultával megengesztelődik a’ bántott szív. 
Álljon ott halandóságom’ érzete, nehogy 
örökkévalóságra álmodjak, mig az idő' rab 
nyűgei rajtam....
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Felejtem örömest, lelkem égi mtésire, 

méltatlan szenvedéseimet — ha nem (ölt bé 
minden vágyain,— ha borult órákat hagyott 
a’ természet--------- és azt is , ha mi jót te
hettem. Temesse ezeket az idő1 nagy sír
halma, mellynek göröngyeibe olly sok ezer 
esztendő ütődött és hunyt el. Ne engedd, 
hogy többé eszembe jussanak .... l)e adj 
kárpótlást az elfojtott panaszokért, ’s ne 
engedd, hogy többé megújuljanak keser
veim, sem bűneim. Vesztéseimért adj jutal
mat lelkem1 nyugalmában 's  az örök élet
ben .... Még egy könny tehát ez évnek a1 
múltak' fájdalmához. Még egy hálasohaj- 
tás atyai ápolásodért — a1 hon’ békességé
ért és sorsom1 ollykori enyhületeértü—Igy> 
ah, igy engedd eltemetnem ez évet, szere
tetnek Istene! adj szót, melylyel megáldjam
gondviselésedet------ 's jó éjszakát mondjak
a1 haldoklónak... Sírján engedj égi jutalma
kat teremni.... A 1 jövő év1 reggele találja 
lelkemet e’ sírhalomra borulva— bűnbánó 
sóhajtások közt!!!
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IM A-FOHÁSZOK K E D V E T L E N

ÉRZELMEK KÖZT.

V.

A' kik szenvednek Isten akarat
jából, ajánlják Istennek leiköket, jó t 
cselekedvén. 1. Pét. 4 •' 19-

Betegségben. Reggel.

9
E s végre, mégis élteiének az ,é j1 meg

unt órái 's  újult világban élek. E lek ; de 
ah! milly r szomorú igy száinitni az élet’ 
perczeit.. Áldlak mégis szent Istenem! hogy 
ha igy i s , e ' napot életemhez t o l d á d h a  
még élek, áldani foglak minden enyhület 
pillanatért, melylyel e’ megkisértetésem1 nap
jain őrizted lelkemet elcsüggedéstől. Ha ta
lán e' nyavalyám végálomra szenderitne is, 
'igasztaíásul veszem e’ napot, melly időt 
enged: magam rendbeszedésére, ’s hogy 
ha még van valami terű reám nézve, égi 
jussomon, legyónhassain, . . .  lesirhassam.— 
Örömmel köszöntőm nevedben kedvesimet, 's 
elmondom nekik atvai kegvelmedet.
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Hogyan teltek el éjem* bús órái, nem 

panaszlom, te tudod fájdalmam' és nyugal
mam' perczeit is. Ezek szereteted' tanuje- 
lei voltak, amazok hitemet emelték feléd. 
Igen , mig álomtalanul rücsköltem unt ágya
m at— mig elszenderülést vártam ,... e 'p il
lanatért epedtem, hogy élve dicsőítselek. 
Istenem! mennyire könnyebb a’ szenvedés 
is a’ benned bízónak!! Te tudod Atyám, 
hogy szerettelek; tarts meg kegyelmedben 
tovább is. Hidd vissza testembe elszéledt 
erőimet. Ints a ' fájdalmaknak, hogy többé 
ne szenvedtessenek. Bíznám az emberekben 
i s ; de te tudod, milly erőtlen az ember 
legjobb akarata mellett is. B ízd  az urra 
terhedet és könny ülést ta lá lsz—  ( Zsolt. 
5 5 :  2 3 . )  a ' te igéd ez. Ezért fohászko
d o m ,...  enyhíts meg. Adj e’ napra ízt és 
erőt érzékeimbe, — érzékeny szívet látoga
tóimnak, sükert gyógyszereimnek,... 's ah! 
egészséget... ételembe 's  italomba. Távo
líts tőlem minden mellékes kedvetlenitést, 
melly ingerlékeny véremben zavart okozna, 
's  meguntatná helvezetemet. Irtsd ki lelkem- 
ből a' képzelődés* bús gondolatait, mellyek 
hitemet gyengitnék, ’s nehezitnék béketiiré- 
semet. Erősíts a ' kényeskedés' kísérletei 
ellen. Adj meleg kezeket ápolásomra. Más
ra birt dolgaim mellé rendelj hű segédet. 
Eddigi kezdéseimnek eszközölj szerencsés 
kimenetelt, — hogy midőn majd e' kedvet
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len napjaim után ismét teendőim’ körébe 
jutandok, . . .  ne légyen Inja sorsomnak; 's 
több okom legyen: egész életemet neked 
szentelni. Addig is pedig Ielkembe adj e
rőt— nyavalyámnak enybületet...  Ámen.

n e ( e g « é H b e n .  IC titve.

Voltam én is boldog e’ főidőn,... mi
dőn egészséggel köszöntöttem az est’ hűs 
alkonyát, — midőn édes pillanatokat élvez
tem napi dolgaim’ szüntével, 's  boldog ál
mot nyertein az éj’ sötét fátyola alatt. — 
Ez eltelt édeni pillanataim közül hívj visz- 
sza, szeretetnek Istene— hívj vissza bár e
gyet sorsom’ enyhitésire. Mert lám kietle
nül jön az est,— unva várom az éjét, per
czenként nehezedik a’ lomha portest, ’s ál
maim kietlenül közelednek ágyamhoz. Igen! 
a1 betegnek unt napjainál unalmasabbak 
éjei, 's  mindig valami szomorú nézetet ad 
a’ sötét távúiba is a’ virasztott ház’ abla
ka. É s belől milly szívlepő jelenések!./. 
Búsongva lobbadoző gyertya mellett szu- 
nyadozó virasztó — hánykódó beteg az á
gyon, ’s a’ borzasztó hallgatás között tö
redezett jajszók, 's  a’ meglassult órák pa
naszos számitgatása! . . .  ’S  illven lesz-e 
az én éjszakám is ? . . Oh Atyám, Istenem!
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tekints irgalommal szenvedő leányodra,— 
's  adj ez éjre enyhületet a’ megrongálva 
bágyadt testnek.

Iiégy biztatásaiddal mellettem, hogy 
mig hallgatva mélázok álomtalan perczei- 
men, ne rohanják meg lelkemet ölő gondo
latok és félelmek, mellyek irántad — vagy 
az emberek iránt lelkemet meghütenék. — 
Almomat pedig tedd édessé, enyhítővé. Tudom 
kicsit tesz nyavalyámra, bár mit mondjanak 
az emberek; mégis szeretném, hogy rosz- 
szat ne mondjon, a ' ki látandja álomtalan 
ablakomat. Lágyítsd meg roszakaróim’ lel
két — érzékenyítsd minden felebarátaim’szí
vét: hogy legalább egy sajnáló érzet’ só
haja lengjen e’ nyomorult ágy felé; mert 
úgy tetszik enyhitne, ha mások érzékenyen 
veszik siralmomat. Adj hajlékomban ’s kö
rülte csendet,— álomtalan szemet ’s kitar
tó egészséget annak, kire eny hittetéseinet 
bízod, 's  minden hozzám tartozókba kiméló 
bánást, nehogy bosszantó riadozások szag
gassák különben is ingatag álmomat. Szál
líts lelkembe teljes nyugalmat, nehogy el
múltak’ örömeivel és fájdalmaival, vagy a’ 
jövendő’ titkos aggodalmaival kínozzam ma
gam at, ’s ijesszem álmomat; hanem hitem 
és reményem legyen főtárgya gondolatim
nak álomtalan pillanataimon.------Atyám !-—
— elfáradtam  — — adj nyugodalmat. 
Ámen.
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Hosszas betegségben. Reggel.

Jőnek és megint mennek napjaim; de 
mind csak fájdalommal és szenvedéssel.... 
Estve a’ regtől, reggel az estvétől várom 
a’ vigasztalást; de mind csak késik — nem 
érkezik. En Uram, én Istenem! siess sza- 
haditásomra, ne hagyj el engemet. ( Zsolt. 
38 : 23.} Látod milly tehetetlen, milly nyo
morult a’ büszke halandó, nélküled. Vi
gasztalnak, tanácsolnak és ijesztnek az 
emberek; de miért bízzam bennük, hiszen 
ők is mint én erőtelenek, ’s érzem is, hogy 
a’ mit emberre sorsúi te mértél, nem bíz
tad annak kulcsát emberi kezekre.... A z 
ember’ élete vékony felleg, mellyet erős 
szélvész űz, ’s észrevétetlenül tűnik el. ‘S  
Istenem! milly szegények vagyunk inig é
lünk is—egészség nélkül. Minden sorsnak, 
minden helyezetnek híja van e’ nélkül. Az 
örömek ízetlenek, a’ remény árnyékképpé 
válva, ’s a’ korona’ gyöngyei is nehezek. 
Istenem , Istenem! adj nekem egészséget, 
’s aztán mérj mellé bár milly sorsot, nehéz 
igát és szenvedést,... ajkam többé nem nyí
lik panaszra. Küld el napod’ zsenge sugá- 
rain a’ reményt vigasztalásomra— ’s a’ reg
gel’ örömzsibongásába vegyiisd az evan- 
gelioin’ magasztos igéjét: vedd f e l  nyoszo- 
lyádat és já r j. (Máté 9 :  fi.)
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*
Áldott megváltóm, lelkem' mátkája, 

Jézus! milly édesen hangzik e’ szózat fü
lemnek élettörténeteidből,— vajha én is mél
tó volnék illy könnyű felkelésre!.. Oh én 
erőtlen, én bűnös vagyok; esedezz érettem. 
V agy talán nyugtató szemfedél fogja fel
váltani e’ takarót, melly alatt nyugtom el
veszett,?! oh nehéz gondolat... A ty ám ,... 
Istenem! te oltottad szivembe az élet’ sze
relmét, ’s én kiöljem-e? O h .. .  o h ... én 
még é lnék ... talán még segedelmeddel bír
nék jót is tenn i,., oh! tarts meg, ’s végy 
fel szenvedésein’ kínfészkéből... ’S  ha so
ha? fogadd végbúcsumat v ilág ,.. majd el
várom csókodat kékült ajkomon.— Mégis!... 
adj még életet szent A tyám , jó leszek, 
dicsőitlek törvényeidben,., szeretem ember
társaimat — adj életet, — ’s ha nem ?... de 
m égis, adj életet,— ’s mig e’ nvoszolyám- 
ra derült képpel nézhetnék, mint menekült 
fogoly leoltott rabruhájára ’s lánczaira, ad
dig adj béketürést. Siess szabadit ásómra!! 
Ámen.

Hossza* b e te g s é g b e n . E stv e .

Könnyhullatás az én kenyerem— só
hajtás és nyögés az én nyugalmam éjjel és 
nappal.... Csüggedtek tagjaim, hagyattak 
éi-zéseim— ’s kerül az édes álom. Oh szent 
Atyám, mindenható felség! milly szomorú
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lélekkel megyek szembe az éjszakával. K i
holt szivemből a* vidámság. Öröme lettem 
ellenségeimnek,., nincs megtartó erő java
imban, ’s kedveltjeiin sem bírnak kiemelni 
Ínségemből. Kegyelmed’ égi biztatása su
gárzik bé még gyász hajlékomba, mint sze
líd hold’ andalító fénye megtört fellegek 
közül. Voltak még nekem borús napjaim, 
függtek még felettem élet és halál* kérdé
se; de veszély nélkül húzódtak el, mint 
sötét felleg, melly tompa robogással megy 
által mezőinken, ’s bántatlanul marad alatta 
aratásunk. Most is e1 hittel ragaszkodom 
atyai szerelmedhez. Tarts meg, taníts meg 
akaratod szerint szenvedni és tűrni: hogy 
se békételen, se gyáván hideg ne legyek, 
érezzem sorsomat, de nemesen és tartsam 
meg hitemet. Tedd ez éjét kényelmessé. 
Adj ágyamnak nyugtató ihletést, hogy e’ 
szenvedő testnek engedjen nyugalmat. Szé
pítsd meg szomorú sorsom’ kietlenségét, 
hogy ha szenvedek i s , ne legyen az a’ 
szenvedés kínja és gyalázatja életemnek... 
Minden feleimet is őrizd attól, hogy ha szen
vednek, az a ' szenvedés bűnük’ eredménye 
legyen,... legyen inkább érthetetlen atyai böl- 
cseséged’ titkos fenyítéke. —

Adj lelkembe ártatlan egyszerűséget, 
hogy kívánságaimban ne legyek igazság
talan, ’s ne kívánjak igen sokat azoktól, 
kik körültem vannak, vagy kikhez bizodal-
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mom kötött. Ne legyek irigy megháboritani 
álmát annak, ki napi fáradalmai után éde
sen nyugszik,... mig én rövid szendergések 
és ébredezések közt várom ablakomon a’ 
hajnal-korányt. Juttasd illyenkor eszembe 
boldog napjaimból, mikép’ nem érzi az e
gészséges mindig a’ beteg' küzdelmeit, — 
hogy ez elgondolás hozzon enyhületet lel
kemnek. Adj enyhületet annak i s , ki éret
tem valamit feláldoz nyugalmából. Hozd el 
inár meggyógyulásom’ pillanatát, hogy él
jek és dicsőítselek. Adj minden betegtár
saimnak béketűrést, 's  nekem enyhítő ál
mot, 's ha atyai czéloddal nem ellenkezik— 
egészséges felviradást. Ámen.

B ú c s u v t W e l  ii“ v i l á g t ó l .

Élet és halál! végezzétek küzdéstekel 
keblem ben,... nyugalmat óhajtók. Békült 
kezdek lenni sorsommal, bár inilly alakban 
tűnjön f e l , . . .  ’s A tyám ! kezedbe ajánlom 
lelkem et!! Kifáradtam úgy is már szenve- 
désim’ harczából, ’s miért is vívnék többet. 
Nem de sokszor panaszkodtam-e az életre, 
békételenkedtem változásai felett?, ’s nem 
egy síron túli világba ringatta-e hitem ér
zelmeimet? Közeledni érzem a ’ pillantatot, 
mellyben jobb hazám’ kapui felnyílnak lel
kemnek, ’s mig a’ sírhalom’ siket morajjal



fogadja el lelkem’ porhajlékát — az ég ' an
gyalai víg zengedezéssel jelentik örömüket, 
hogy egy halhatatlan lélek kiszabadult a’ 
por-érdekek’ kötelékeiből, ’s leng már ég 
felé az örök hajlékokhoz... ’S  a’ világ és 
szeretteiin ? !... oh ezek, . .  itt. . .  igen ! itt 
maradnak— ’s én tölök végkép’ eltávozom. 
—Istenem! lesz-e lelkemnek annyi öntuda
ta , hogy a’ te egeidből visszalengjen né
ha e’ hantokra, mellyekben annyi könny
cseppéiül száradtak, ’s hol annyi édes pil- 
lantatokat is töltöttem.?, vagy talán egyi
ket sem ; de nem tudom miért, mégis olly 
igen szerettem itt nmlatásom?! Atyám, A 
tyám! itt törd fel hitem előtt a’ sötét re
teszt, melly alatt olly nehéz titkok rejtvék 
életünk’ utó sorsáról... Törd fel, hogy lás
sam, gyönyörködhetem-e onnan is azoknak 
szerencséjében, kiktől most szívszakadtan 
válók e l... De m ié rt? ....  megáldom őket 
m ost... miért is zavarnám égi örömeimet 
földi érthetetlen sorsok’ bonyolodásával ?...

E lég enyhület lelkemnek e’ nehéz pil
lanatra annak tudása, hogy hozzád me
gyek ,— atyai karjaid közé.. . .  De érdem- 
lem-e? oh sötét gondolat! miért lebbenél 
élőmbe, hogy nehezítsd búcsuvételem’ órá
ját? az ég küldött-e ide, hogy szakadt 
Szívem’ nyugalmat háborítsd?... oh igen, te 
égi örökös követ vagv szivünk’ birodalmá
ban. Te figyelmeztettél eddig is a’ mennyei



élet-törvényekre... Békekezet sötét gondo
lat! légy velem,, inig elsiratom magamat \  
a ’ világot.------ Úgy van! én égi dicsőség
re andalodva akarom itt hagyni a' főidet;— 
de szent Atyám! itt már nincs idő többé; 
hogy helyrehozhassam tévedésemet — csak 
egy bánó érzés,., egy titkosan mély sóhaj
tás. Kegyelemért borulok elődbe: dicsőítsd 
meg magadat ra jtam ,... ’s bocsásd meg 
bűneimet, hogy tőlök menekülve fellegszár- 
nyakon lengjen feléd lelkem. Itt maradó vi
lágomat, kedveseimet tartsd meg tovább is 
oltalmadban. Légy nekik atyjok és gond
viselőjük. Légy védelme az emberiségnek, 
hogy az utánam születendő embernyom is 
higyjen benned és a’ názárelhbeli Jézus
ban, 's  szent lelked vigasztalásában,. hogy 
mint azon egy hitnek sorsosi , lássuk meg 
egymást a ' megdicsőülés országában is.

Iiégy oltalma itt maradandó testemnek, 
’s annak a ' sírhantnak is , melly alatt vég 
álmát kialussza, hogy bántatlanul adja visz- 
sza a ' megdicsőülendő részt a’ feltámadás’ 
nagy munkájához. 'S  akkor is, midőn büsz
ke kő nem fogja nevezni síromat, 's  nem 
tudja a ’ vándor, ki’ porán áll — rendelj leg
alább egy meleg könnycseppet, felmelegitni 
a ’ hideg göröngyöket.. . .  Atyám  , Atyám ! 
kezedbe ajánlom telkem et! . . .  Drága mát
kám áldott Jézus— im közeledik,., a ' me
nyegző... órája.— Küld előmbe angyalai-



163
d a t h o g y  öltöztessenek töredelmem’ köny
veivel ragyogó nászruhába.— Küldd el az 

| örvendetes izenettel: ina velem léssz paradi
csomban. Isten veled világ!--------- meguntam
jövevényi kenyeredet,... örök hazámba me
gyek... egek! fogadjatok e l!!! .. Ámen.

Hfinyfirgc* m á s  betegéri.

TÖBBEK SZÁMÁRA.

lm lelkűnkig hatottak e1 szenvedő ked
vesünk' keservei. — \S bánatunk annál mé
lyebb, minél inkább sulyosodva sorsa, érez
nénk kell, hogy bár mint szeretjük őt, 
még sem segíthetünk. Te látod élet' u ra , 
hatalmas Isten! milly erótelen ír  szeretet, 
a' természet’ tusái ellen. Vigasztaljuk, si
ratjuk őt, de nincs egyebünk, mint egy 
szánakodó sóhajtásunk, ’s egy érzékeny 
fohászunk, melly elfogódott szívünkből hoz
zád siet.... Frigyed' szava ez: imádkozza
tok egym ásért, m ert igen hasznos az 
igaznak buzgó könyörgése... (Mák. 5: 16 .) 
Olt szent Isten ! ha bár fájdalmas szívvel 
tesszük i s , mégis édes kötelességnek te
kintjük szerettünkért imádkozni, midőn már 
ö érzékenyebb és gyengébb is, hogy sem 
imádkozhassék. ’S  hulljanak bár részünkről 
is könnycseppek az ő fájdalm áért,— azt 
hisszük: szép zálogai e' könnyek keresz
t é n y i  megtörődésünknek és szeretetünknek.
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E ’ szent érzés gyüjte most is ez ágy 

körül, hogy a ' töredezett jajszók közé ve
gyítve imánkat, nyerjük meg atyai vigasz
talásodat— szabaditásodat.— Szent Átválik! 
szállítsd reá az enyhületnek malasztját, hogy 
csendesedjék lelkének nyugtalansága. Nagy 
és hatalmas dolgok hirdetik kezednek ere
jé t mennyen és földön; dicsőítsd meg ma
gad' ez elalélt lélekuek megvidámilásában. 
Lehelj ismét lelket a’ lomha anyagba, melly 
nem tudja többé rendeltetését tenni, — 's 
ki a’ kietlen mezőkbe is öntesz életet, ’s 
a’ téli fanyar borongásokban elzordonult 
hantokra tavaszi virányi hívsz elé — e’ bá
natos hajléknak eltűnt örömét is hívd visz- 
sza. Emeld fel leveretett szivünket az élet
remény’ biztatásaival, hogy e’ kedves szen
vedőnk térüljön vissza az életbe.

Hervadozó plánta ő már — önts vi
dámságot leikébe. Roskadozó hajlék, építsd 
fel hatalmad1 erejével. Add vissza őt’ azok
nak, kik szeretik ,... ne kevesüljön vele a’ 
boldog viszonyban élő lelkek’ száma. Adj 
nappalaira derült pillanatokat, éjjeleire eny
hítő álmot, ’s főleg béketürést, hogy ne kí
nozza lelkét békételenkedéssel, \s ne vét
kezzék idvességének kárára.. . .  Oh szent 
Atyánk! ha esengésünk vigasztalás nélkül 
hagyná lelkünket 's  ő meghal?! oh be ló
jába lett a ’ hit és remény. De még sem! 
hisszük igy is : atyai ez élőd rejlik a ' szó -'
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moru kárpit megett — ’s ka hiába kérjük: 
múljék el c p o h á r , — ám legyen tneg «- 
laratod. l)e  addig is még adj enyhült pil— 

j lanatokat. Önts leikébe töredelmességet, hogy 
vétkeinek súlyától menekülve, 's  a ' világ
gal és a’ talán megbántott örökkévalóság
gal kibékülve hunyjék el. — Kegyelemnek 
atyja! szeresd cítet és minket, \s hallgasd 
meg esedezésünket. Ámen.

Szeretet* férj’ betegségekor.

Vigasztalásnak Istene, kegyelmes A -  
Ityám! szomorodott lélekkel borulok elődbe, 
f enyhítsd szívem' bánatos dobogását. Te tu
dod mi nekem férjem, 's  azt is, mi lennék 
nélküle. Búsan számitgatom a ' pillanatokat, 
mellyektől enyhülését várom, 's  ím azok 
távul lebegnek 's  szomorú gond áll lelkem 
előtt. Eszembe jutnak a ' boldog pillanatok, 
inellyeket neki köszönhetek. Eszembe a' bo
rult napok, mellyek az özvegység1 fájdal
mas napjain szenvedtetik az erőtlen nőt, . .  
’s ah, minden örömet eltemetni, minden 
kedvetlenséggel szembe menni,... nehéz ki
sértet szivemen. Tudom gondviselésed len
gi körül a ' gyászba borult életet i s ; de 
szent A tyám , miért hulljanak még az én 
könnyeim? Lám mi sok szív van nehéz 
igában, mellyeknek vigasztalás volna, ha 
egymástól elszakadnának, 's mennyi szem,



166
mellv könnyez azért, hogy férje van. \S  
illy sok szerencsétlen felett én szakasztas- 
sani-e el attól, kit szeretek?! En siras
sam-e el boldogságomat, mellyben nyug
szom ? ’s csak emlékével maradjak-e (egy
kori boldog sorsom nak?!..

Könyönülj rajtam U r Isten és azokon 
is, kiket velem együtt megkeserítene fér
jem" elhalása, nehéz gyászt hagyván szi
vünkben és házunkban. 11a talán nem va
gyok méltó a rra , hogy e’ boldogságom
ban folytassam ’s végezzem életemet, ha 
történt, hogy az t, kit most kesergek, éle
tünk folytában megbántottam, ha volt is olly 
környületem, mellyben magamról elfelejt
kezve örömmel gondoltam a" pillanatra, 
mellyben tőle megválhatok,... oh! kész va
gyok a" bántott lelket könnylmllatásommal 
megengesztelni,... csak te bocsáss meg. 
Visszahívom illy rendetlen érzelmeimet — ’s 
esedezem, adj még módot, hogy tüntethes
sem ki hozzá ragaszkodásom’ ártatlan in
dulatját, ’s majd midőn egykor talán mégis 
nekem jutna a’ keserű sors, hogy őt elsi
rattam: méltán mondhassa minden száj:
ím e, mellij igen szere ti rala é te t. (j Jan
i i :  3 6 .)  Add vissza őt még nekem, s 
örvendeztesd meg lelkemet azzal, hogy él
jen , legyen egészséges, lássam őtet vidá
mon az élet’ főidén.— Segits a1 szeretet 
hű kezeivel ápolnom, hogy annyi vigaszta
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lásom minden esetre legyen, hogy hűségem' 
illésé pillanatáig megtartói tani.— Oltalmazz, 
nehogy szómmal, vagy tettemmel zavarjam 
nyugalmát, ’s nehezítsem nyavalyáját; ha
nem legyek őrző angyala éjjel és nappal, 
hogy midőn majd ismét egymáséi leszünk , 
‘s őt kegyelmedből enyimnek mondhatom: 
edes érzékenységgel emlékezzem vissza a’ 
szomorú pillanatokra, 's áldva dicsőítsünk a’ 
visszanyert életért és örömért. Atyám! ha 
lehetséges, múljék el e' keserű pohár én 
tőlem. Ámen.

Magzatoké szllléik* betegségekor.

Megkeseredék a’ szent kútfő, melly 
eddig az enyhületnek vizét adta lelkem’ 
számára. Ah! az én szülémre, kinek látá
sa máskor tiszteletet ’s örömérzetet költe 
fel szívemben, — most csak bús szemmel 
nézhetek. A ’ tiszteletérzet meg van m ég; 
de öröm nincs többé; keserűség szoritá ki 
azt keblemből. Szeretetnek Istene, eszembe 
jut, milly sokkal tartozik a’ magzat szüléi
nek , 's  mélyen sebzi szívemet a’ gon
dolat, hogy e’ sok tartozás mellett sem se
gíthetek. Miért nem adhatok álmot azon 
szemekre, mellyek érettem egykor álmat- 
lankodtak, ’s miért nem enyhíthetem a' szí
vet, melly értem dobogott,., 's  miért nem 
erősek karjaim felemelni azt, ki engem'
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karján hordozott,— ’s e’ szomorú gondola
tok közt könny tolói szememre ’s néma el- 
fojlódásban kesereg lelkem.

E z elfogadva, könnyező szemmel te
kintek feléd szent Atyám! A J legszebb kö
telességek körében születtek keserveim ,... 
enyhítsd meg. Szüntesd meg az én szeret
ve tisztelt szülém’ jajjait, mellyek olly seb
ző nyílként hatnak szivemre. ’S  ha van le- 
ányi kéz , melly valaha szüléi’ fájdalmát 
eloszlatta; ah , legyen az én kezem illy 
szerencsés, hogy egy pillanattal teljesítsem 
egyik legnagyobb kötelességem et,... ’s 
mondjanak boldognak minden nemzetségek. 
Ah! de hallgat a’ sors’ szomorú fellege,’s 
én nem segíthetek. Mégis szerelmes Atyám! 
ha nem lehetek is ura a’ sötét végzetnek, 
ne engedj elcsüggednem e' szomorú mező
ben. Küldj egy reménysugárt hajlékunk
b a , hogy derüljön a1 kedvetlenség. Tarts! 
meg lelkemben a’ szives készséget, mely- 
lyel enyhitni törekedjem fájdalmait. Adj e
rőt testemben, hogy lankadás nélkül tűrjem 
a’ nyugtalanságot nappal és éjjel, érette.— 
’s fizessek le valamit a' nagy adósságból, 
melylyel neki tartozom. Küldd el számára 
vigasztalásod’ angyalát, hogy szállítson lei
kébe nyugottságot, ’s testébe e rő t;...  erőt 
a’ tűrésre, ’s ha talán szent tetszésed ót 
most jobb hazába híjjá— erőt a’ megválás
ra. Tarts számomra igy is annyi örömet,



hogy mind végig legyek kitúró érte, 's  hu 
a' tiszteletben és ápolásban.------’S  lia egy
kor emlékével kell maradnom, szorítsam 
híven azt is lelkemhez, tiszteljem azt is, és 
áldjam életem’ minden n ap ja in ,... ’s vég 
fohászom is feléje lengjen. Ámen.

Anyuké bcli'g magzatért.

Szomorú az én szivem és kietlen, mint 
a' plánta, mellynek levelei hervadnak, vi
rágai elhullottak. Magzatomért ül gond bá
natos arezomon, kegyelemnek szent Istene! 
mert, a h ! . ,  milly érzékenyitő annak szen
vedését látni, kiért készek volnánk bármiily 
fájdalmat kiállni, ’s megvívni a’ természet’ 
erős karja ival.... Mind hiába! nincs erőnk 
elfordííni az ínséget, a’ fájdalmat, melly 
halandóságunkat kiséri ez áriiAék világban. 
Engednünk kell a’ sorsnak, és elvállalni 
a’ szomorú foglalkozást a’ szenvedésnek 
ágya körül. Következés nélkül marad né
ha gondosságunk’ féltékeny vigyázása, ’s 
az őrzött házakhoz is becsap a’ romlandó
ság’ emésztő lángja. lm szivem is e’ láng
nak lobogása alatt hamvadoz. A ’ vad is hőn 
érez szülötteiért, ’s a’ féreg is szembeszáll 
hatalmas ellenséggel kicsineiért, ’s én... én 
ne érezném-e annak fájdalmát, kiről saját 
nyugalmam’ feláldozásával is minden bán- 
talmat elhárítani, elég ösztönt érezek keb
lemben ?! 8

16í>
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Szeretetnek Istene! elégeld meg anyai 

szenvedéseim’ sajgását ’s fordítsd el a' ke
serűségnek óráját házamról. Legyen elég 
áldozat érette anyafájdalmam, melylyel 
életet adtam neki, ’s akkor átvirasztott é
jeim , mellyeket benned helyezett bizalom
mal tűrtem érette. Oh, én akkor is hozzád 
sóhajtottam álomtalan óráimon, ’s most is 
hozzád sóhajtok,... hallgasd meg a’ hozzád 
ragaszkodót. Hallgasd meg sebzett szive’ 
dobogása közt az t, ki jobb óráin sem fe
lejtkezett el rólad. Ne engedd elvesztenem 
atyai kegyelmed’ e' zálogát. Maradjon vé
gig birtokomban, hogy áldva emlékezzem 
reád érette, 's  egész életemben ’s halálom’ 
óráján is elmondhassam: A tyá m ! a' hit
reátn b íz tá l, nem vesztettem  el. ’S  ha 
nincs elég erő fohászimban, hogy megté
rítse a’ természetet nagy útjában, ’s elhull
nak anyai szivem1 ékességei, ’s örömeimet 
eltemetik: ne engedd, hogy fájdalmaimnak 
áldozata legyek. Segítsd kihajtani könnybul- 
latásim1 nyomán az irigy sírhalom’ görön
gyeiről a’ hit’ szebb virágait, ’s kiizzadni
a’ mennyei enyhűlet' c sep je it.------ De nn
szüksége volna még a1 sírnak könnyeimre, 
nemde eleget ivu tt-e? ... Atyám! enyhítsd 
lelkem1 tűnődését. Tartsd meg magzatomat, 
hogy mondhassam még őt enyimnek, ’s 
gyönyörködjem életében. Adj neki egszsé- 
get, hogy arczának kiderülése, derítse fel 
szívem' bánatos éjszakáját. Ámen.



171

S z ü l é s b e n  k í n l ó d ó  é r t ,

a '  s z e n v e d ő ,  v a g y  t ö b b e k  á l t a l  i s

MONDHATÓ.

Vigasztalásnak Istene! lm1 keserves 
kínok Jvüzött eseng feléd szolgáló leányod, 
nemi rendeltetése' nehéz pályáján. Megér
keztek a* szomorú pillanatok, mellyekre min
dig félelmesen tekintett inig reményes nap
jai tártának, ’s lelke előtt leng már a’ si
ralomnak éneke: d 1 melly fé lelem től fé lte m ’ 
az jőve reám ’s a' m itől ta r to tta m  az 
esik ra jta m .------ Nehéz — oh! nehéz órá
ja a’ női életnek, 's  drága az anyai ne
vezet!—  E gy erőtelen testnek állani ki e' 
küzdelmet— e’ kétes viadalt! Istenem! niilly 
terhes igát mérél az É va ' leányaira!

De hiszen te irgalmas, te könyörülő 
vagy ’s hatalmas megtartani a’ kétséges e
setekben is. 'S  e’ hit ragyogja körül e' 
szomorú ágyat, e’ gyászra keseredett haj
lékot, 's  tartja még a1 reményt e’ falak kö
zött... A h ! szent felség! ne távozz el e' 
szenvedőtől, ne hagyd őtet csak emberi se
gedelemre; mert oh! az emberek erőtelenek 
legyőzni a ' rejtett hatalmat, melly itt életet 
vs halált osztogat. Itt egv pillanaton két

'  8 *



elet és több evek’ szerencséje ül,.. Ob légy 
ura e* nagy pillanatnak, neliogy örök se- 
tétségbe sülyeszsze az érzékeny lelkeket.

Önts erőt a1 roskadozó inakba ’s kön- 
nyitsd meg az élet’ ólát az ártatlannak, ki 
öntudat nélkül kínozza a z t , kinek mindig 
legtöbb kíméléssel fog adósa lenni — az 
érzékeny anyát, ki e’ keservet még is é
rette örömest fogná felejteni. Csak egy in
tés az egekből... ’s két élet megmaradása 
rebegi bágyadt ajkain dicséretedet, meg
szűnnek a’ fájdalmas epedés, zokogás: ’s 
az érzékeny szemekben kétkedő könycsep- 
pek örömmel esnek ki ’s több nem jő titá
nok... Isten! hatalmas Isten! jelenj meg se
gedelmeddel ; önts üdvet az emberi vigasz
talásba, melly enyliitheti az elalélt lelket, 
’s gyógyító tapintatot a ' megbízott kezek
be, ’s tedd engedelmessé a’ természetet az 
érzékeny esengések iránt, hogy engedje 
menekülni szenvedő foglyait. Szabadítsd... 
szabadítsd meg szenvedő leányodat, ki 
keserves kínok közt cseng fe le d , rendel
tetése nehéz pályáján. Ámen.

Haldokló felelt.

. Végpontján áll a’ készülő lélek c’ 
szenvedőnek gyengült ajkain... legalább em
beri szem nem lát többé az elképpedt ar- 
ezon életvonásojiat, ’s fellegbe tűnt a’ re-
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meny angyala is. Könyörületességnek aty
ja , idvezitő Istenünk! fogadd oltalmadba 
az innen elsietőt. Leesett reá nézve az é 
let kárpitja, ’s nincs több teendője, mint 
hogy szenvedje ki az elválás’ nehéz küz
delmét, rebegje ki vég búcsúját, ’s legalább 
lankadd szeme akadozó pillantásaiban 
áldja meg azokat, kiket e’ földön szeretett,., 
's ha béleltek utó perczei, induljon az örök
lét* végetlen mezőire. Oh! de a’ szeretet 
nem örömest bocsátná, mig nem veszi a1 
hit’ biztosítását, hogy boldogság hona lesz 
a z , mellybe jutand ő túl a* sötét kapukon.

Ezért kél érzékeny részvét lelkűnkben 
’s ima ajkunkra érette. Ezért e* töredezett 
fohászunk. O a ' főidtől már nincs mit re
méljen. . .  Lementek reá nézve már a’ főid’ 
szerencsecsillagai, és sötétben hagyák a’ 
mezőt, mellybe élete volt kinézve.... Ha 
nincsen többé élet e’ földön számára— szent 
felség, könnyitsd meg az elválás’ kedvet
lenségét. Old lel az érzékeny vérköteleket, 
mellyek olly igen ragaszkodnak az égi
részhez, ’s megválni nem akarnak.------ l)e
mégis! ha e’ tusában törlődik le a ' főid' 
pora az égi vendégtől, — ha e' vég sóhaj
tások bűntörlesztő hangzati a’ tévedt lélek
n e k ,.. .  ám kisértsd; de adj erőt, nehogy 
a’ győzedelem’ pillanatában— vesztve es
sék el... Fogd körül irgalmaddal— ’s mint
hogy ember v o lt-------után sóhajtjuk: ho~
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csúsd meg hunéit. ’S  ha idegen könnyek 
mosnak le valamit a'földi szennyből,.. ahL 
e ' szemek is .... adnak egy . . .  könnyet é
rette áldozatul.---------- íg y  aztán vegyed
hozzád az ó lelkét.

A zt a’ szomorúságot, mellyet gyásza 
fog maga után hagyni, derítsd ki. A z érte 
hulló könnyek alatt adj csendes álmot... És 
te telkeknek fejedelme, Jézus! nyerj bocsá
natot e’ hívedre, ’s mutasd meg ötét sze
retteinek a' viszontlátás’ nagy innepén... .  
Most már szenvedő embertárs! békáit ér
zéssel bocsátunk el földi barátaid, megáldva 
poraidat, ’s lelkűkhez szorítva emlékedet,... 
bocsáss meg nekik,... ió éjszakát!!! Vagy
ha még mennyei atyád napokat ad----- de-
rültebb találkozást! ! -------Viszontlátásod
kedves lesz e’ lelkeknek... akár itt legyen 
a z , az élet’ m ezején... akár az egekben. 
Ámen.

Szeretett férj’ emléke.

Szeretetnek Istene! ki gvönyörködöl 
az egymást értő lelkeknek békés eleiében* 
tekints könyörrel e’ hánykodó szívre, melly 
vesztését siratja.— Nem akarok szót emel
ni szent tetszésed ellen, melly engem’ fér
jemtől elszakasztott, . . .  de te tudod, mennyi 
öröm, mennyi boldogság, ’s talán nem bán
tom atyai lelkedet, ha kimondom,., életem’ 
egész szerencséje van zárva a’ sírlialomba,
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melly a’ nekem mindig drága porokat fe
dezi.— Oh! mert lehetek én boldog m ég, 
legalább élhetek derültebb órákat is kegyel
medből; de a’ kit vesztettem, mindig méltó 
lesz könnyemre, "s ha szerencsétlen leszek,... 
ha zavartan folynak napjaim — Istenem! 
szakadt lélekkel lengek a ' becsült árnyék 
felé, hogy legalább egykori boldogságom’ 
édes óráin andalogva, enyhüljenek keser
veim... Atvám, Istenem! őrizd meg ez em
léket lelkemben, hogy soha iránta hálátlan 
ne legyek, 's  szivem legyen mindig kevély 
azzal, hogy érte doboghatott.— Oh, de ta
lán őt megbántottam, talán sírját is körül
lengik sóhajtásai, inelly-eket én hidegsé
gemmel vagy gondtalan botlásaimmal zak
lattam ki leikéből.?! Istenem !... igy reá em
lékezésemben is keserűség rejlik, ’s riasz
tó szemrehányás.

De te szent aty'ám! hogy igy sértettem a’ 
szeretet’ és hőség’ törvényét, bocsásd meg 
nekem— ta lá n ... ő a’ jó lélek megbocsá
tott. Bocsáss meg Atyám, és adj erőt, hogy 
engeszteljem meg árnyékát életem’ ezuláni pil
lanataival... Nem akarom ezutáni kötelessé
gemet is érte megbántani; «Je sorsomból— oh 
sorsomból—osztozom vele.O lesz örömem közt 
lelkem előtt, nehogy elfelejtkezzem, hogy egy 
nemes kebel’ birására egykor méltó voltam,— 
's  megfertéztessem szívemet, mellyért egy
kor a ’ magáét cserélte volt... Oh e’ szív,



melly övé volt, róla ne felejtkezzék e l . . . .  
E s midőn előkerülnek szenvedéseim, — hi
szem pedig, hogy lesznek nélküle — egy 
érte esett könnycsepp, balzsamként ömöljék 
kesergő szivemre, ’s a’ nagyobb bánat, 
hogy őt siratom— felejtesse a' csekélyebbet.

í g y , . . .  oh igy tüntesd fel lelkemnek 
mindig e’ kedves emléket, ’s hagyd meg 
szivemben utána kesergésem' sajnos érze
tét. Őrizz, hogy sem azzal, ha reá emlékezem, 
sem azzal, hogy néha elfelejtem, ne vétsek 
ellene, sem ellened, ’s ne is ártsak utóbbi 
életemnek... Istenem! — adj neki csendes 
nyugtot a’ főidben, nekem e* főid felett. 
Légy védelme életemnek, hogy keserveim, 
spm örömeim között fel ne dúljam szívem’ 
nyugalmát, ’s el ne veszítsem lelkem’ örök 
üdvét... Üdvezült lélek! fogadj egy könny
cseppet engesztelésül egykori tévedésemért... 
Isten veled.... —

Xtcgúnt fé r j*  h a lá la k o r .

Megszabadnék tehát egy tehertől, melly 
életemet nyomta... Eltűnt fejem felett a’ ne
héz felleg, mellynek annyi mennyköve volt 
számomra, 's  már ,szabad vagyok, enma- 
gam hatalmában. Aldlak e’ sorsomért szi
veknek tudója, nagy Isten!—  előtted úgy 
sem volt titok életünk, melly annyi kínos e- 
pedést és zajt okozott keblemben ’s házunk
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nál. Oh, de mégis egy sötét borulat lebeg 
lelkem előtt, melly további sorsomat rejti,
’s ki tudja nincs-e ott számomra: baj, ín
ség és ifjabb keserv? ’s a’ diadalmi kapu
nak, mellyet e ' szabadulásommal képzel- 
meim’ szivárványa húzott pályám felett, 
nincs-e homlokán: az utósó tévelygés na
gyobb, az elsőnél. (TWáté 27  : 64. )

Én szabad vagyok, de tudok-e sza
bad lenni? elbirja-e lelkem a’ szabadság' 
igáját, melly nemem' körében több lelket 
csigázott el, mint a ' függés' képzelt nyű
gei? Atyám, Istenem! légy gyámola lel
kemnek ez ingatag sorsában. Nem leszek 
kevélv szabadságommal, mig azt lelkem' 
emelésére és sorsom’ nemesbítésére nem 
fordíthatom... Férjem’ árnyéka! bocsáss meg, 
hogy egymást nem mindig értettük; 's  le
gyen itélóbiró az Isten közöttem és kö
zö lted  ̂  m iután egymástól megváltunk... 
(I . Mos. 3 1 : 48.} ’S  oh, ha éltem’ e’ fon
tos óráján egy líj sora kezdődik fájdalma
imnak, és sorsom, mellynek derűjét vártam, 
újabb borongással sötétkedik, . . . .  Küldök 
számodra is ínségemből egy kérdő sóhaj
tást engesztelésül, hogy indulatom'’ első 
lobbanásában örültem megválásunknak.

Szent felség! ne engedd soha felejte
nem, hogy e* földi élet’ sorsa örökös csa
lódás. Egyik kőről a ' másikra botlunk, a
zon kívül, ha a ' feddhetetlenség’ pályáját



választottuk. Segélj tehát, hogy ne táplál
jak keblemben gyáva reményt, melly be
szennyezné gyászomat, sem gyanús tüzet, 
melly szomorú füsttel fellegezné elhunyt 
férjem1 emlékét, megemlékezvén: hogy a1 
bűnös szabadság önmagát veti bilincsbe, ’s 
csak is a’ tud szabad lenni, ki engedel
meskedni is tud. Fejtsd ki lelkemben ez en
gedékenységet törvényeid iránt, hogy a
zok legyenek őrei szabadságomnak.. .  Az 
igazság szabadokká tesz. ( Ján. 8 : 3 2 .)  
Jézus mondja. Mutasd fel ez igét, szent 
A tyám , életem1 minden perczein, hogy 
igazságtalan ne legyek elhunyt férjem iránt: 
— a1 jót becsüljem, a’ roszat bocsássam 
meg, ’s magamnak se hízelkedjem olly e
rénynyel, melylyel nem bírtam, ’s ha mást 
megitélek — ítéljem meg magamat i s ; úgy 
is azt, ki m agát m egítéli, te  szelíden Íté
led. Bocsásd meg tehát hidegségemet, bo
csásd meg az elhunytnak bűneit, ’s adj ne
ki üdvös feltámadást.... Férjem árnyéka! 
bocsáss m eg, hogy egymást nem mindig 
értettük------ legyen az Isten  itélóbiró kö
zöttem  és közötted , miután egymástól el
vált útik. Béke,...csend,... és üdv sírodon! — 
B ék e ... csend... és üdv szivemben isü !  
Ámen.
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M e g h o l t  n i n j i a t  l'cUMI.

A' hol a t i  kincsetek , o tt van szi
vetek is, (Máié 6 :  S íi.) sokszor LangzoU 
el szívem felelt szent fiad’ e’ szózata, hatal
mas Isten ! és sokszor hangzik el naponta 
az érzeményes élet’ körében,... ’s ah 1 ér
zem én is , midőn eszembe ötlik szeretett 
magzatom. Előttem állnak az életkeservek 
's  méltatlanitások, mellyekkel küszködik az 
élő ember, ’s összehasonlítom magzatom1 
sírhalma1 csendes nyugalm ával,... előmbe 
tünteti hitem azt a1 dicsőséget, mellyet igéi t
Jézus az ártatlanoknak,-------mind hiába !
ott a ' halál jégölében szendereg ő,... és c1 
nekem igen sokat jelent, sírban van kin
cse mí, o lt  van szívem is.

A* te szód volt Atyám! „avagy eJfe- 
lejtkezhctih-e az anya m a g z a t á r ó l ( E -  
sai. ií): 15 .) Ismered tehát az anyakebel’ 
mély érzelmeit, azért könyörgök, ne tudd 
fel kárhoztatásomra, hogy háborítom köny- 
nyeimmel a ’ holtak’ nyugalmát. Tudod milly 
gyöngéden szerettem őtet, ’s milly édes a ’ 
szívnek , vesztése’ keservén andalogni... De 
bár milly fájdalmas lélekkel gondolok a* sír
halomra, melly őt tőlem elzárta, \s bár 
milly szívrázólag lengenek felém temetése’ 
bús szellői, ellened nem békéíelenkedem,... 
bölcs czéljaid lehetnek keservünkben.



Enyhítsd meg keserveimet napjaim1
folytában, ’s valahányszor emlékével mélá
zok, hallattasd az égi szózat’ hangjain: 
m iért kerestek e n g e m n e m  tudjátok-e , 
hogy nekem azokban kell lenn i, rnellyek 
a' mennyei Atyáé, (Xuk. 2 :  4 9 .)  hogy e’ 
képzettel megbarátkozva, meghűljenek szí
vem1 nyugtalanító gondolatai. Adj lelkem
nek más nemű vigasztalást, hogy szerel
medbe tovább is beléképzelhessem maga
m at.... ’S  midón napok múlva látni fogom 
gyermektársai’ szenvedéseit, vagy botlásait 
—sóhajtsam utána: azért v itte  el Is ten ,
hogy lelkét megmentse o1 veszedelemtől. 
f  Bölcs. 4 :  14 .) így, oh igy szerezz nyug
tot e’ hánykodó szívnek,... ’s az elköltözött 
léleknek örök dicsőséget.... az egeknek an
gyalai közt

T«i1»b m a g z a to n ’ e l t e m e t é s e  u tá n .

Hova, hova szivem’ borult érzelmei? 
miért keresitek holtak között az élőt? miért 
bujdoklotok annyit a1 temetődombok kö
zött?... Nincsenek... ah nincsenek ott a z  én i 
szeretteim... Égi hon volt számukra Ígérve, I 
oda, oda emelkedjetek a ' hit’ szárnyain 
ott megtaláljátok... Oh szent A tyám ! milly 
édes ihletéssel nyomul e1 hit lelkemre, ’s 
•úgy tetszik, sebeim is nyugosznak alatta...
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Ok tehát az égben ’s én a ’ főidén! oh bor- 
zadalmas boltozat! miért zárod olly messze 
kedveseimet? vagy segits hozzájok engem’ 
is !— Még sem! nekem még teendőim van
nak.------Irgalmasságnak Istene! nem per
lek többé veled; mert tudom: atyai ápolá
sod kárpótolja nekik keblem1 hő érzelmét. 
Bocsánat és kegyelem képzetim1 lievültsé- 
gének! Ne engedd, hogy vétekké váljanak.

Bíztam én Atyám, benned mindig — 
oh, de szerettem gyermekeimet! Mivel pó
tolhatja ki már a’ főid vesztésemet elkiet— 
lenült helyzetemben? úgyis ollyanná lettem 
már, mint hervadt plánta, melly gyümöl
cseit elhullatva ingadoz őszi zivatarban. 
Üress már hajlékom tőlök, . . .  ’s üres szí
vem is... Megszűntek az anyagondok, mely- 
lyek olly édes foglalatosság voltak lelkem
n e k ,— meg van még az értek kesergés’ 
csendes fájdalma; de siralmas cseréje ez 
a’ sorsnak. \S megátkozzam-e ?... A tyám , 
Atyám! győzd meg lelked’ malasztjával 
szívemet, hogy őket semmi sors, semmi erő 
’s könnyhullatásaim is vissza nem adhatják, 
hogy fogadja el a’ vallás’ biztatását, melly 
azt mondja, csak azért mentek el tólem  
egy ideig , hogy m int örökkévalókat ölel
hessem.

Megnyugszom tehát e’ hit’ íve alatt. 
Elfojtom szivemet, hogy többé könnyet ne 
adjon szememre. Megnyugszom ’s nem ké-



reni többó sem a’ sirhalomtól, melly olly 
hidegen nyeli el az anyakönnyeket, sem a’ 
világtól, melly maga is ingadozva függ a’ 
létei’ és enyészet1 fonalán— az egektől vá
rom őket,... ’s ott megtalálom. Oh milly be
cses hon a z , melly őket nekem visszaad
j a ,— milly sok okom oda törekedni, a’ hol 
őket megláthatom.. . .  Nem is leszek többé 
barátja a’ főidnek, . . .  mennyre , függesztem 
figyelmemet. Oda törekedem. E s te jó A 
tyám , adj e’ nemes tökéletre elég lelki 
erőt és buzgalmat,— hogy láthassam én ó- 
ket még egyszer,... és pedig megdiésoőlve. 
Áldott idvezitőm, szerelmes Jézusom ! vedd 
őket oltalmad a lá , ’s parancsold, hogy ül
jenek egyik jobb- másik balkezed fe lő l, 
(M áté 20 : S il.)  ’s így mutasd meg ne
kem .... Most már hagyjátok el szeretteim’ 
árnyékai anyátokat. Elfáradtak könnyeim. 
Ügy is azok nehezitnék égi utatokat. —•
Menjetek dicsőségtek" o rszágába---------- -
menjetek , m ert ámbár siralommal válók 
el tő le tek, de az Isten  nekem örök vi
gassággal ad vissza. (Mar. 4 :  2 3 .)

m e g h o lt  sz ü lé it ’ e m lé k e .

Halva tehát az én szülém, kinek any- 
nyival tartoztam az életben; . . .  ’s megsza
kadva az édes viszonyok’ folyama, melly 
olly kedves kötelességek' érzelmével árasz-
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tolta el lelkemef.—Szeretetnek Istene, meny- 
nyei A tyám ! ez a’ könnycsepp, rnelly sze
memben eped, nem ellened zúgolódik. E gy 
bús csillaga ez a ’ gyász éjnek, melly szi
vemet körülfogta, szomorúan ragyogva a’ 
hideg sirhantra, melly szeretve tisztelt szü
lémnek végnyugalmát adja. Tudom, hogy 
a’ béketűrésnek, lemondásnak ’s tetszése
den! megnyugvásnak vigasztalásával eny- 
liiti a’ hit a* vallásos szivet; de . . .  te tu
dod : a1 szeretet nem könnyen felejti sebeit, 
mellynek sajgását akarja szivem is most 
lezokogni.— Sokat vesztettem. Nem nyílik 
többé a ’ szem, melly egykor érettem vi- 
raszlott ’s most örök homályba bágyadva 
szendereg. Elhült a’ szív, melly értem do
bogott,... ’s nincs többé gondja rá m ,... és 
az ápoló kezeket tisztelkedő csókjaim sem 
melegíthetik fe l,----- ’s elárvult szívvel ke
sergem vesztésemet.

Bocsáss meg kegyelem’ Istene! ez ér
zékeny ömlengésemnek. Úgy is e* ponton 
merülnek fel elmúlt napjaim’ szebb darabjai, 
azok az édes pillanatok ’s boldog álmok, 
inellyek közt mig gondtalan éveimet töltém, 
a’ szüléi figyelem őrangyalként lengte kö
rül vigyázatlan lépteimet, — nyugalomról 
gondoskodott játékba fáradt tagjaim1 szá
m á ra ,...  ’s szivén hordozta sorsomat. — 
Nincs már a’ főidőn, kinek olly meleg szi
ve legyen értem, mert... a h ... az idegen. . .
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az idegen okoskodik, ’s teszen néha valamit 
értünk, de önérdeke vezeti tetteit,... ’s szí
vének nincs elég melege számunkra. — Is
tenem! az a’ harangszó, mellyel bús zoko
gás kisért házunk* falai közt, ’s az a’ .szo
morú népcsoport, melly halkai lépdelve hul
lámzott el a’ temetőhantok közt, emlékül 
maradnak lelkemben, fel—felmutatva a* ko
porsót , melly tőlem annyi könnyet érde
melt. Mennyei A tyám , ne hagyd lelkemet 
elcsüggedni keserve alatt, — *s akkor i s . . .  
ha fü terem és szárad el,... ’s viszont felvirul 
szülém* porai felett,... ’s lelkem a’ távolból 
is visszaleng a’ könynyel hízott sirhantok 
közé andalogni — őrizz bűnös elérzékenye- 
déstől, ’s mutasd meg hitemnek a* boldog
ság’ égi honát, hol viszont láthatom az el- 
siratottat.

Áldott légy , Isten, örökké, hogy az 
élet’ drága kötelével hozzá fűztél volt, ’s ez 
összeköttetésből édes érzelmeket vezettél 
szívem’ mezejére. Áldott légy vele közlött 
szeretetedért, melylyel az élet' kisértetein 
átvezetted, ’s nem engedted elcsüggedni 
a’ szüléi gondok alatt. Adj csendes nyug
tot porainak, ’s lelkének örök üdvességet. 
—Atyai áldását szállitsd reám és maradé- 
kimra. Segíts, hogy mind végig viseltes
sem tisztelettel emléke irán t,... ’s  szívein 
végdobbanásáig bírja érezni, hogy sokkal 
tartozunk annak, ki a’ te nevedben életet
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adott, 's  megtanított dicsőségedre. Oltalmaz/, 
minden szerencsétlen gondolattól, melly e’ 
tisztelet’ érzetét szivemben megzavarná. — 
A’ mit tett szülém érettem, sükeritsd sor
somban. A ’ mit ta lán ... elmulatott, pótold 
ki isteni béfolyásod által. Könnyeimet en
gedd szívem enyhülése’ óráin felszáradni; 
de nem kihalni keblemből a’ hálaérzel
met, melylyel neki tartozom. ’S  ha midőn 
a’ világ’ hidegségét érezve , szememből 
könny csordul,... ’s eszembe jut milly bol
dog, kinek sorsát meleg szülői kebel érzi— 
— ah, illyenkor is enyhítse bánatom’ jó lel
ked’ vigasztalása. Most pedig, ’s minden 
reá gondolásom’ pillanatán, nyisd meg 
imámnak egeidet,... hogy az idvezült lélek 
lássa meg nyugtatásul, hogy leányi gyön
gédségemmel árnyékának adósa nem ma
radtam.

i Szeretett szülém! köszönet szereteted- 
é r t,... fogadd el sírodnál hálakönnyemet. — 
Nem utósó könnycsepp lesz ez éretted. 
Sokszor meglátogatja lelkem nyugalmad’ 
helyét, megengesztelni árnyékodat, elmu
lasztásomért. Botlásaimnak bocsáss meg. — 
Jó éjszakát. — Üdv telkeden,... béke é s . . .  
csend. . .  porodon!!!..

Szeretetnek Istene! nyisd meg imám
nak egeidet, hogy az idvezült lássa} hogy

f
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leány 1 gyöngédségemmel adósa nem marad
tam. Irgalmad szülémen és rajtam is.

Szeretett szülém! üdv lelkeden... Csend 
porodon.— Jó éjszakát!!!

Özvegység kedvetlenségei közt.

Özvegység! rettenetes üldözője a’ nő
nemnek, hát csakugyan utolérél-e az élet’ 
után, 's  engem’ is béirtál a’ szenvedők' 
sorába?!... Igen, rabod vagyok ’s ismerem 
igádat, melly annyi lelket elkínzott és tán
torított. Ismerem foghelyed’ szomorú falait, 
mellyek közt annyi keserv zokogta le már 
Ínségét. Ismerem so rsodat,... ’s Istenembe 
helyezett bizodalommal indultam el kínos 
pályádon. Benned, örök felség, mennyei 
Atyám! benned bízom ’s könvörgök: légy 
utam1 gyámola, ’s midőn borul felettem az 
ég, vagy bosszantóak az emberek, ’s véd
telennek tekintve javaimat csorbítják, rá
galmat ’s akadályt görditnek utamba: je
lenj meg atyai dicsőségedben, ’s hitesd el 
rósz akaróimmal, hogy nincs védelem nél
kül az , kinek ügyét te fogtad fel...

►Szomorú kinézés a’ jövendőre. Nincs 
bízott élettárs, ki értse lelkemet ’s védpa- 
izsként fogja fel a’ házamra szórt nyila
k a t.... Elesett fejemnek koronája. Belőlem 
kell kitelni minden erőnek, és dicsőségnek, 
mellynek szükségét szivem és sorsom éré-
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zik. Az idegen kéz erőtlen, vagy gyanús, 
’s benne bízni többnyire kész csalódás. 
Magamba bizzam-e, kitol nem retteg a ’ 
gonosz, ’s kiben minden jó törekedés mel
lett nincs elég erő, sem béketürés a' ne
héz pillanatokra? Javaimba b izzam -e? ... 
oh ezek mint porló fövényen álló hajlék, 
örök veszélylyel küzdenek, ingának ’s ros
kadoznak oh be jókor érkezel áldott hit, 
melly e’ sötét mezőben égi ragyogással je
lenéi meg lelkemnek!! értelek: Isten  lesz 
fé r je m j (Esai. 5 4 : 5 .)  ereje és dicsősé
ge házamnak.

Fogadj el, midőn bizodalmammal hoz
zád járulok , szent Atyám ! Sokszor fogok 
hozzád kiáltani. Midőn életunalom 's szi
vemnek hamvadt érzelmei boriinak el, légy 
mellettem, hogy szerencsétlen útra ne té
vedjek. Midőn méltatlanul bánt világi erő
szak, önkény1 zsarnoksága, vagy csalárd
ság’ titkos fortélyai — jelenj meg bosszuál- 
lásoddal, hogy némuljon el az igazságta
lanság , ’s lépjék vissza a’ nem tiszta szán
dék* szemtelensége. Őrizz attól a’ szeren
csétlen gondolattól, mintha a’ függetlenség' 
zsibbasztó érzete elég kárpótlás volna sor
som’ zavaradásáért, — nehogy e* gondolat
tal megbántsam idvezült férjem1 emlékét. Oh, 
a’ holtaknak tisztelettel tartozunk, ’s őrizz, 
nehogy megbecstelenitsem a’ nevet, mellyet 
egyszer eLsirattam.. . .  Segits ártatlan tőre-



kedésre, ’s csüggedetlen munkásságra, hogy 
legalább igen messze ne maradjak életem’ 
czéljától. Azokat a* könnycseppeket, mely
iveket e' sorsom’ kezdő óráján hullattam, 
engedd végkép’ felszáradni jobb sorsom’ 
verőfényén.— E s ha mégis visszatérőidé
in k . ha méltatlan kesergetést, kárt és bá
natot kell szenvednem, botlásaim, javaim 
vagy a ' hozzám tartozók’ sorsa felett; tedd 
üdvössé elérzékenyedésem’ pillanatait, hogy 
lelkem’ szennyét töröljék e l , ’s birják kö- 
nyörületre az ingerült sorsot... Ellenségeim
nek add korán értésükre: mikép’ az öz
vegynek könny hullat ásai az ellen fo lyná l, 
ki a z t indíto tta . ( ’Sirák 3 5 :  17 .) Hogy 
sem enkeblemben, sem a ’ világban ne tá
madjanak ellenségei boldogságomnak, mely- 
lyet atyai kezed alatt reményiek és kö- 
nyörgök. Ámen.

K ern  é r d e m ié i t  s é r e lm e k  közt.

Hát ok nélkül is folyjanak könnyeim ’s 
mindent némán tűrjek el?... Ezt nem tehe
tem ... Milly nehezek az igy hulló könny
cseppek... E ’könnycseppek verjék meg azt, 
ki szivemből kisajtolta ő k e t,... 's  bár vol
nának még nehezebbek, hogy roskadna le 
alattok a’ rósz ember. l)e  e’ nem elég. Is
tenem, A tyám , adj erőt e ' gyenge kezek
b e ,— igen te seg ilj,— hogy álljak bősz-

188
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szut! . . .  Hosszat ? . . .  sötét szózat! . . .  mi
ért kelle veled lépnem mennyei Atyám’ e
leibe, ’s elfelejtkeznem nemem’ ártatlan sze
lídségéről. — e’ kebel, mellyet szent ér
zelmek' fészkévé rendelt az ég, bosszuláng- 
gal emésszen-e? galambhoz illenék—e sas- 
keselyü merészkedése? Oh szent Isten! bo
csásd meg lelkem gondatlan lobbanását,— 
te látod, milly ok nélkül szenvedek. De 
éppen hogy látod — ébreszd fel lelkemben 
a' hit' azon vigasztalását, hogy van gondod 
igy hulló könnyeim' eltörlésére. Miért kell 
igy is hullani,.... azt én most nem értem; 
de látom, sokszor hullottak már illyenek, ’s 
méltán kevély lehetek, hogy e' pályán szent 
nyomokra is akadok.

Valljon nem nagyítva veszi-e szivem 
keservét, ’s nem gyenge szellőben lát-e 
dühöngő szélvészt, nem áldásos fellegben 
képzel-e mennykő hullást rejlcni ? Szerel
mes Atyám! oltalmazz a’ képzelődés' szédítő 
érzelmeitől, 's  ne engedd, hogy magam ké
nyeskedése vájja nagy sebbé a’ gyenge 
karczolást. ’S  mikor tisztába jövök keser
vemmel, ismertesd meg érzékeny szivem
mel , hogy az illy szenvedések örök úti
társai a’ főid' vándorának, ’s mint utasok
nak, megbosszulatlan kell nyelnünk keser
veinket ; de nem igy lesz otthon. Ott az 
örökkévalóságban nehéz vád lesznek e’ 
könnyek, megbántóim ellen... E ’ hitre Ie- 
* ondok minden bosszúvágyról 's  elfojtom
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panaszaimat. E s lia mégis ingadoz e’ szív 
sebei alatt, 's  nem talál nyugalmat, mig a’ 
bosszúiéiig, melly benne lobog, ki nem 
tört — -ám engedd m eg, de ott, hol a’ sze
retet’ oltárán áldozatot gyújthat az a’ láng.

Fenyitsd meg 's  térítsd jobb gondol
kodásra azokat, kik hidegen veszik a ’ más 
fájdalmát, vagy örömét,— időtöltést keres
nek abban, hogy mást kesergelhetnek, ’s 
tanitsd meg, hogy gyáva öröm igy elfelejt
kezni embernek magáról és Istenéről — ’s 
ártatlanon kikapni 's  diadalmaskodni nem 
dicsőség.— Engem' segilj olly lelkületre, 
hogy dicsekedjem mindig azzal, ha méltat
lanul szenvedtem; ellenségem pedig pirulva 
nézzen szemembe, midőn abban a' megbo
csátás’ szelídsége olvadoz, vagy midőn 
szeretve csókolom a’ kezet, melly nem ér
demli, 's  megáldom azt, ki átkomtól félt.... 
Ne tedd ki szent A tyám , illy kényes kí
sérletnek szivemet; de midőn mindért vi- 
gyázás mellett belésodor ez örvénybe az 
élet’ gyarló sorsa, —segits erőre, hogy lé- 
lekbántalom nélkül meneküljek—'s úgy tűr
jek— szenvedjek és bocsássák meg ellensé
gemnek, mint a ' kinek hite van, 's  bízik 
Is tenében ,... és meg van győződve: hogy 
boldog a k i k ísérteiét szenved, m ert mi
után megpróbált a to l t , elveszi az életnek 
koronáját. (Jak . 1 : 12 .)
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Házi OrithUs bebételenségben elitese* 

redett lélek* foli&sia.

M idenfelől szomorú az én lelkem 
mind halálig; (Márk 14 : 3 4 . )  mert mi 
az élet, ha illy örőmtelenül telnek napjai?.. 

'Kegyelemnek atyja, hatalmas Isten! nem 
akarok veled perbe szállni; mert meg lehet, 
bölcs czéljaid vannak szenvedéseimben; de 
hiába! mégis éreznem kell, hogy nem va
gyok boldog. — Könnyeimet csak enkebe- 
lernbe hullatom; mert nincs ki érzékenyen 
nézze őket,... azért maradjanak rejtve em- 
béri szemek elől. ’S  pedig ab, milly égető 

| lángként emésztik nyugalmam1, 's  hizlalják 
kínzó indulataimat!!.. Atyám, Istenem ! vall
jon lesz-e vége e' nyomorult epedésnek,— 
eljőn-e a’ nap, mellyen e' könnyek felszá
radjanak, 's  érezhessem én is, hogy élek ?!.. 
Te tudod, hogy számomra nincs a ' főidnek 
semmi öröme, sem szerencséje, melly bo
rult sorsomra avagy csak egy reménysu- 
gárt hívjon ki. Ha múltamban öröm nincs, 
*8 jövőm felett sem mosolyg egy jobb re
mény mit érne lelkemnek sí föld' minden 
kincse, a’ társaságnak minden öröme? Lel
jem  epedten állna közöttük 's  boldog nem 
l|ehetnék. Hiába mond engem' a1 világ bol- 
lógnak, ha lelkem nem érez nyugalmat.

I  ̂ a É



Hiába volnék szabad a’ nagy világban, ba 
házi köröm börtönkínokkal emészt, ’s nehéz 
láncza közt nyögök. —

Irgalmasságnak Istene! saját vétkem-e 
oka e’ sorsomnak ? jelentsd meg lelkemnek , 
’s adj erőt, hogy teremtsem újjá magamat 
és sorsomat. Ila  talán kiűzve is keblemből 
a’ szeretet' angyala, szállítsd helyébe a’ 
békevágy', tűrés' és kímélet’ nemes érzel
mét, hogy ezek alatt oszoljék a’ felleg e
gemről, ’s viradjon ki valahára házam, sö
tét éjszakájából. Ne engedd, hogy magunk
kal együtt az utánunk jövő nemzedék' sze
rencsijét is felemésszük, 's  törvényed’ átka 
alá essünk. Lehagyok érdekemről, igazom- 
ról 's  talán meggyőződésemről is , csak 
térjen vissza az élet életembe. Egyenlítsd 
ki, könnyitsd meg lelkemnek ez utat, hogy 
minden akadályon, gyanakodáson, rejtett 
ellenség’ kesergetésein és saját indulatomon 
is felülemelkedve, könnyeden lengjek czé- 
lom felé, ’s házamban találjam fel az édes 
pillanatokat, mellyeket századok' biztatása 
mellett reméltem 's  vártam a ' páros élettől.

Egym ással, ’s egy ház' sorsának él
ni, ’s mégis illy viszálvos érzettel állni egy
más mellett , örökös meséje az életnek. —; 
A z egymás mellől kinőtt hegyek’ távul álló 
bérczei is , egymás számára szélvészt éji 
zivatart támasztanak; de termékeny völgyn 
ölelnek izmos karjaikkal, ’s dús áldást enr
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gednek tenyészni lakóik' szám ára,... ’s mi
ért ne lehetne a’ talán egymástól távul ál
ló lelkek között is csendes a ' ház1 élete,— 
’s ha az égnek csillagi saját tengelyek kö
rül forogva is kerülik a ' napot, miért ne 
lehetne a ' magokkal küzdő lelkeknek is a
zon egy család1 sorsa és szerencséje körül 
forogni?— Szent A tyám , nagy Isten! ha 
talán távul állnak is az én 's  férjem' lei
keik egymástól: segíts egy czélra: házunk1 
és családunk' szerencséjére élni és munkál
ni, egymást megkímélni, . . .  ’s boldogitni. 
Hitesd el búsulásunk’ pillanatain, ’s öröme
ink közt se engedd felejtenünk, hogy reánk 
nézve már eltölt a’ magány élet’ szeren
cséje, ’s mint társaságától elszakadt méh- 
nek, veszni kell annak a1 félnek, melly há
za körétől elvonulva, akár rideg magányban, 
akár bűnös világban remél és keres élde- 
letet. Vezesd el A tyám ! házunkról a1 fel
leget, melly már talán úgy is kifárasztotta 
mennyköveit,... ’s nincs is többé áldás ke
belükben. Vezesd el, hogy derüljön nap 
valahára nekünk is , 's  üljön el a’ zivatar 
is , melly lelkemben borong. — Elfáradtak 
már könnyhullatásim... Atyám , A tyám ! e
légeld meg siralmam' ’s adj nyugodalmat 
a’ kiállott fergeteg után. Adj enyhületet se
bemre,... vigasztalást, új életet, legalább 
jobb reményt lelkem be,... hogy szereteted’

9
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érzetében áldjam hatalmadat, nielly vissza
hozta házamba a* béke öröm ét,... ’s páros 
életemben, mely Ível olly szép elgondolások
vannak kapcsolatban------ - magamat én is
boldognak láthassam. Ámen.

S a j á t  Iill< á j  a  m i a t t  nacti«ctlu* i m á j a .

Hozzád— hozzád sóhajtok, könyörület' 
Istene! e1 szenvedéseim közt, nyugtass meg 
hánykódásimban. Hozzád, bár érzem, hogy 
igen későn, oh mert e1 gyáva szív .. . .  A
tyám, nyugtass meg.— Barátnőim, kik még 
szabadok vagytok e* kínoktól, sirassatok 
meg, — én már sírni sem tudok. Hullnak 
könnyeim, de azok még csábitó könnyein)' 
bál m aradtak, nem m é l t ó k h a  méltók is, 
égő méregként hullanak sebeimre. Tudóin, 
bán az irigység, mégis örömest megbocsá
tok magamnak egy kis irigységet. Irigy
lem sorsotokat ti boldogok, kik nem 
honyolitoltátok lelketeket bűnös örömek1 kö
telékeibe. Vigyázzatok es imádkozzatok, 
hogy kisértet he ne essetek. ^Máté 5d6:4 1 •) 
\ e ,  ah! ne közelítsetek felém.. .  lábolhatat- 
lan melység itt, ’s  messzebb gyanús sö
tétség mereng, ’s pedig rózsa úton indul
tam el egykor én is. Nem hittem azoknak, 
kik ez útról nyomorékon tértek v issza , — 
okosabb leszek gondolám; ’s ím keblemnek 
is számuzöttje lettem... Félek már magam-
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lói, irtózom az emberektől 's  bujdokló lel
kem előled is elrejtezni akar, szent Atyám ! 
Bejárta már a ’ főidet, ’s azzal a’ meg
győződéssel tért vissza, hogy a’ bünhüdt 
nőkebel1 számára nincs egy szeglete is a’ 
földnek, melly feldúlt nyugalmát visszaadja.

Most értem, mit tesz az élet' könyvé
nek ama szav a : ki dicsérhetné a z t , ki az 
ó életét meggyalázza  ? ( ’Sirak. 1 0 : 3 0 .)  
Szent„Atyám, az emberekben nem bízha
tom. Ok mostoha bírái a1 megtévedtnek, ’s 
az elbukottnak siralmában gyönyörködnek. 
Hozzád sóhajtok, bár érzem, hogy igen ké
sőn ,— nyugtass meg. Atyai kebledbe biz
tosan hullatom töredelmem1 könnyeit.... E ’ 
magára unt ’s magát megátkozott szív’ bot-- 

I lását bocsásd meg. Ha magokat kiégetett 
érzelmeim1 hamvában van még egv szikrá
ja is annak a’ tűznek, melly felperzselte 
csendességem’ hajlékát, fojtsd el örökre, 
sajtold reá gyötrelmeim’ emlékét, hogy töb
bé ne lobbanjon.

Bocsáss, Istnenem! bocsáss vissza még 
egyszer elveszett édenembe,... engedd még 
felzöldülni hantjait, mellveket olly gondta
lanul tapodtam, ’s kietleiiítetteni e l , . . .  oh, 
talán e1 törődött szív többé nem fogja visz- 
szakiváuni szerencsétlen bábjait. Igen! tö
rődött szívvel állok előtted , mint a’ reá bi
gott kincset eltékozlott ifjú atyja előtt. S i-  

i ^almaimért, vagy frigyed’ nagy ígéretéért
’ 9 *



könyörülj rajtam. A tyáin, én azt hiszem, 
le megbocsátasz 's  azzal a’ nyugottsággal 
fogom újból kezdeni életemet, hogy ha jó 
leszek, visszahozod szivembe a1 nyugal
mat és külsorsom’ romlásait felépíted.— Ha 
az emberek nem borsainak is meg, te bo- ‘ 
csáss meg,... ’s adj erőt, hogy pusztulást)- | 
inat kiépülve lehessek kedves elölted... 's 
a ' jó emberek e lő tt... 's érjek még boldog 
’s üdvös életet. Ámen.

196

■ClvetcmUlt iiiiiKiutért.

Csak jut mindenkorra az anyának mi
ért keseregjen. Te tudod, szeretetnek Iste- í 
n e , inilly drágán vesszük az anyai neve- j 
zetet, mennyi nyugtalan órát kell szenved
nünk, inig életet—mennyi álmatlan éjszakát 
virasztanunk, inig növekedést adhatunk, 's 
mégis millv bizonytalan az öröm, mellynek 
reménye titkosan belé van szőve aggodal
maikba. Kijárják képzelődéseink a’ nagy 
világot, eget és földet bébarangolva mag
zataink’ sorsáért, ’s int vigasztalás nélkül 
térnek vissza, *s azt mondják, számomra 
nincs öröm, 's  reményeim háládatlanul visz- 
szaüzve szállnak szivembe. Én őt már el
vesztettem ’s talán örökre.

Ah! miért illy érzékeny az a n y a  s z í v . 
Millv édes volna hosszút állni a’ nem ér
demlett kesergetésérl,... de, hah!... az anya
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szív csak áldani hír, átkozni nem. Több
ször keltek fel elkeseredett szívemből álkos 
sóhajok, *s mig ajkamig érkeztek, áldássá 
változtak. Miért is átkoznám azt, ki magát 
váltig megátkozta, miért büntetném, kit sa
ját élete büntet? Oh, ha talán saját hibám, 
kényeztetésem , durvaságom, vagy nevelési 
szerencsétlen lépesem’ nyomán hullnak most 
könnyeim?!... Atyám, büntess engem et,... 
neki bocsáss meg.-------Oh kedves gyer
mekem ! mint megszomoritál, — nem azzal, 
hogy lelkemet megbántottad, hanem , hogy 
szerencsétlen vagy. Tőlem az élet koráb
ban eltelik, h a jó i ha rosszul;----- de... te
itt m arad sz ... saját veszedelmedre. \S ah! 
sírhalmamban sem adna nyugalmat az a ’ 
főid , mellyen egy illy szerencsétlen áldozat 
botorkálna... Sem élet sem halál nem igér 
már nekem nyugalmat, . . .  Istenem . . .  eny
hítsd meg bánatomat. Ne hagyj el a ' nehéz 
kisértet’ pillanatain, midőn keservem reára 
erősödve kénytelenitne a ' szerencsétlent ki
tagadni lelkemből,— nehogy anya-bűnbe es
sem. Nekem őt szeretnem kell, de tévelygé
seire őrök bosszút esküszöm. Kisírom, ki
ostorozom leikéből a’ tévedt érzelmeket. É s  
ha nem tehetném ?!... Istenem, fogd fel ü
gyét, 's  az ő idvességéért,— vagy ha már 
kárhozatnak gyermeke lett: az én könnye
imért;— vagy ha e1 könnyek is elkéstek,., 
a’ te dicsőségedért, tartsd meg őtet, ve
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zesd vissza az útba, mellyről eltévedett. 
Adj neki erőt, hogy bírjon győzedelmet 
venni felkapott indulatain. Áld meg világi 
szerencsével ’s mellé olly lélekkel, hogy 
azt érdemelje is meg. En örömest bocsátók 
meg neki, csak te bocsáss meg. Részem
ről minden felejtve lesz, csak te felejtsd el, 
hogy megbántotta anyját és tégedet is. De 
mégis! ne engedd elfelejtenem botlásait, 
hogy mindig feszitett figyelemmel kisérjem 
életét, *s őrizzem utóbbi tévelygéstől. ’S  ha 
én nem tudnám ezt tenni, vagy lágyult szi
vem kényeztetésre hajolna: jelentsd meg 
nekem, jó kedvvel lépek vissza onnan, hol 
beléavatkozásom kárt okozhatna. Rendelj 
melléje őszinte barátokat, kik igazságban 
vezéreljék 's öntsenek nemesbült ösztönt 
leikébe, hogy lehessen ismét öröme benne 
anyai lelkemnek. Istenem! én érte örömest 
megkóstolnám a’ halált, ha ez őt üdvezi- 
tené... Ha van számára megtérés1 szeren
cséje,... engedd megérnem a’ becses órát, 
mellyben őt mint megtörtei, . . .  mint boldo
got szoríthatom szivemhez,... 's  aztán édes 
lesz halálom is. — Szerencsés nap, melly 
ez örömet hozod számomra! üdvezlek előre 
lelkem ben,... reád andalodnak óránként 
könnyes szemeim, várva érkezésed*. Ne 
késsél, hogy mielőtt örökre bézáródnának 
szemeim, lássalak meg az annyira megsi
ratott sors-éj után felviradni. Ámen.
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f n l i ű s z n .

E* már sok. Ezt nem bírja lelkem. 
Istenem taníts meg, mit cselekedjem.— Is
merem én, szent felség, frigyed' nyugtató 
szavait képzelt sérelmek ellen: avagy kár
hoztat-e valakit a' mi törvényünk, tnig 
nem érti, m it cselekedett í  ( Ján. 7 :  51.} 
de megmondták nekem titkos sejditéseim,— 
gyanittatták homályos álmaim, hogy hííte- 
lenre vesztegetem hizodalmamat.— Sejdités 
és álom? hiszen ezeknek monda megváltó 
Jézusom: meglássátok, hogy meg ne (sa
lat lássátok. ([Luk. 2 1 : 8 .} Lehet tehát 
csalódni is?... oh igen!... sokszor hazudtak 
saját érzeteim,... és álomi tündérek voltak,
miket valóságnak gondoltam;------ ’s a‘ mi
egyszer hazud, nem hazudhat-e máskor 
is?... Igen... még sem. Itt nem hazud.. Is
tenem, tanits meg, mit cselekedjem!!., csak 
béketürést ne kívánj. . .  tűrni nem fogok. 
O h, mert a ' szeretet... hiszen e’ köteles
ségem ------ a ' szeretet nem tud féltés nél
kül járni ’s talán testvérek is.

l)e  hiszen a’ féltés ezerszer zavarja 
a’ szerelem’ nyugalmát és édességét, 's  le
het-e illy irigy testvéreket gondolni?... 
Nem testvérek ezek. Szerelem’ szülöttje a’
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féltés, de irigység nemzette. — Am legyen 
irigység1 elegyedése, nem bánom,... ne le
gyen jobb kedve másnak is, mint nekem.— 
—Enyhülj mégis nyugalmadból fellármázott 
szív. Egymásnak kímélettel tartozunk. T a
lán csak álom az, mit valóságnak képzelsz. 
Nemde nem úgy tűnik-e fel a1 féltés1 küz
delme életünk' mezején, mint sötét köd i
jesztő borongással: — mindent homályosan 
’s mégis nagyítva mutat, ’s az alantjáró, 
kit e’ köd körülfogott, nem látja, hogy fenn
tiszta idő, *s derült kilátás van.------'S ah!
szent A tyám , ha igazságtalan ez epesztő 
aggodalmam? úgy én ellensége ’s nem ba
rátnőé volnék szerettemnek,... ’s méltó ha
sonló méltatlan b ánásra!...

A  szeretet m indent e ltű r , (1 . Kor. 
1 3 : 7 .)  idvességem' könyve mondja. Meg
kísértem én is szerelmem' rovására, ha nem 
is mindent, legalább sokat tűrni, 's  megbo- 
csátni.— Szent Isten! segits e1 nehéz küz
delem1 kiállására. Gyengítsd lelkemben ne
münk' sajátos büszkeségét, melly olly há- 
ládatlan vendége keblünknek, mihelyt fér- 
liúi hidegség áll ellenébe. Őrizz viseletem- 
ben helytelen gyanú' kimutatásától, melly 
elkeseritné a1 kebelt, mellynek tüzére szük
ségem van. Engedd a' ködöt eloszolni, mi
előtt meghűlné a’ levegőt, mellyben csak
ugyan lélekzelnem k e l l .--------

8 0 0
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Nyugodj hánykődö szív. Hitemre bíz
lak ezután, bogy »e bocsásson szélvészt 
feléd, nielly felháborítson.... Miért ölném el 
esztendők’ örömét gyáva képzelődésért ?! 
Atyám, Istenem! te tudod egy pillanaton 
sok esztendők’ sorsa fordul, ’s hajszálon 
függ néha egész háztájak’ dicsősége: tégy 
vigyázová, nehogy mostohán illessem e’ 
hajszálat, ’s megkeserítsem e’ pillanatot,.... 
és sorsom’ romladékai eltemessenek.— Irtsd 
ki összeköttetésem'’ köréből a’ léhaságot, 
feslettséget ’s bár milly vigyázatlan lépést, 
melly nyugalmamba ’s szerencsémbe vág
na. Neveld lelkeddel szivemet, hogy férjen 
el benne szerelmem mellett hit, tűrés, meg
bocsátás és ártatlanság ,— vallásosság és 
örök remény. Ámen.
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E L M É L K E D É SE K  A Z  É L E T '

E L E G Y E S  KÖRÜLM ÉNYEI

K Ö ZT.

Lélekben buzgók, a' reménységben 
örvendezők, a' háborúságban tűrök, a' 
könyörgésben szorgalmatosok legyetek. 
Rom. 12 : 12.

Gyógyuló beteg-'jreffR-ell Imája.

Hálával emlitem szent nevedet, hatal
mas Isten! hogy elhozád reám is a’ napo
k a t, mellyeken a’ reggeli fény már nem 
újabb fájdalmak' követe, ’s az éjtől álmot 
várok lábbadozó testemre.— Ah! milly édes 
a ’ szomorú napok után derült lélekkel te
kinthetni az életet.------Csak úgy van az!
nem tudja az ember, milly drága kincs hí
jával van egészség nélkül— mig nem kos
tolta a* betegség’ keserű óráit. Imádlak» 
dicsőitlek Atyám, hogy átvezéreltél szen- 
vedésim’ tengerén 's  ismét partra szállítói* 
Hüledező szívvel tekintek innen vissza a’ 
napokra, mellyeken kínos hánykódás epesz- 
tett. Megtörtöm szememet, ’s vidámult lé
lekkel megyek jobb sorsom f e l é . _ A j A v

VI*



Csak nem hiába hízik az ember Iste
nében; mert hatalmas ő kezet nyújtani a’ 
mélységbe is utánunk, hova az, emberi ü
gyesség maga is leszédülne.— Én erről so
ha sem felejtkezem el, szent Atyám! Min
dig eszemben tartom: milly tehetetlen va- 
Iék szenvedéseim közt, ’s megújulásom1 ö
röme lesz— atyai szeretőiednek mértéke.— 
Segits teljes kigytígyulásra, ’s hozd vissza 
Ielkembe szokott derültségét.— Költsd fel 
szivemben felebarátaim iránti szeretetem1 ér
zelmét, hogy legyek ismét emberré ’s te
gyek valamit magamért, érted ’s az embe
rekért. Oltalmazz indulat-rázkódástól, mér- 
tékletlenségtől, ’s mindentől, minek káros 
hatálya volna jóllétemre, ’s visszataszitna 
az örvénybe, mellyben eddig veszedehnez- 
tem.

'S  midőn majd napok múlva elég erős 
leszek rendes kötelességeimre: ne engedd, 
ellomhulni érzéseimet teendőim’ terhe a la tt, 
’s juttasd eszembe csüggedezésem’ pillana
tain, hogy munkálnunk kell. míg el nem 
jő  az éjszaka , ntelhjenf senki nem mun
kálhat. (Ján . 9 :  4.} Ügy van! a’ szen
vedések’ éjjele a z , melly ennyire megfoszt
a ’ munkásság’ szerencséjétől.------Oh, beh
mindenre kész volna a’ b e teg ,,., mindent 
fogad, és igér egészséges napjaira. Ne en
gedd felejtenem lelkemnek e‘ fogadkozását, 
hogy érdemeljem meg az egészséget ’s an-
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nak ártatlan örömeit.------ \S ha jobb óráim
bűnös gerjedelmeket ébresztenének szivem
ben, ’s visszaidéznék régibb botlásaimat?!., 
oh , így gazdagodva szegényedtem e l , ’s 
gyógyulva lettem beteg; mert nem jobb lesz 
vala-e elnyugodnom, mint kárhozatra él
nem? nem gyötrené ott keblemet kárhoza- 
tos epedés, ’s a’ pokloknak előkínjai.—Ne, 
ah! ne adj egyébért életet, mint hogy jó 
legyek ’s tegyem , mit tennem, törvényed 
parancsol, — ’s végezzem tartozásaimat, 
mellyekért még visszaszólitál sírom' szélé
ről. ------ E ’ gondolatok legyenek körülem
ma i s , hogy minden perczből örömet és 
üdvet merítsek,... erősödjem testben,— újul
jak lélekben házam’ boldogitására— örök 
idvességeinre, . . .  ’s dicsőségedre. Ámen.

G y A iry a lA  b e t e g '  e s ti  I m á ja .

Mit rejtesz számomra sötét kebledben, 
hús a lkony?... úgy jöttél—e mint nyugal
mam’ barátnéja, vagy mint ellensége? hoz
tál-e édes álmot szepiemre? ha igen— üd- 
vezlem érkezésed’. Ü gy-e, mennyei Atyám 
küldött hajlékom felé?! Igen... te Isten’ kö
vete vagy ’s envhületet szoktál vinni a’ na
pi törődésbe zsibbadt halandónak. Lengess 
lágy fuvalmidon egy hálasohajl mennyei 
Atyámhoz, /elmondani, hogy itt hú leánya 
imádkozik, ’s dicsőíti nevét e’ nap’ enyhü- 
I étéért.------

1804
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T iéd , tiéd hálám, szent Isten, hogy 

nem csak életet adtál e’ napra , hanem ki
látást, is engedtél— jobb órákat is reménle- 
ni. Érzem naponként jobbulásomat, ’s min
den erősödő lélekzetem egy egy dicsérő 
ének atyai kegyelmedről, — és szivem min
den dobbanása egy egy intés, hogy töre
kedjem megérdemelni szeretetedet. ’S  úgy 
tetszik enyhültebb képpel jőnek éjjeleim,... 
nincs annyi iszonyat bennek, mint szenve
désem’ napjain, midőn álomtalanul válasz
tottam. — Csak dicső a’ te neved, szent 
felség, ’s mindenütt, hova szereteted kiter
jed, áldás és nyugalom van nyomán. F e l- 
derité szomorú napjaimat ’s nyugalmat ho
zott éjjeleimre,— ’s a’ gyenge testben öröm’ 
ihletése zsibong.

Ezért megyek illy derült lélekkel 
szembe az éjszakával, esedezvén: tedd azt 
nekem enyhítővé, hogy felejtsem régi szen
vedésemet, ’s térjenek vissza eltűnt erőim. 
Adj nyugodalmat azoknak is , kik eddig 
értem vigyáztauak, . . .  ’s azoknak is , kik 
gyógyulásomat segítették. Onts a’ bölcs 
kezekbe enyhítésnek hatalmát, hogy' a’ szen
vedő mindig találjon érzékeny barátot, ki 
rajta segitni akarjon is , tudjon is. Erősíts 
pedig minden lelket, főleg abban a’ hiede
lemben, hogy te vagy mindenek felett, ki- 
íffek köszönettel tartozunk, mint a’ kinek 
hatalmadban van, örömet és keservet ősz-
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tani, 's  aztán eletet és halált is.—Egy illv 
hatalom’ oltalma alatt miért rettegnénk?! 
Ennek szárnya alá hajtom álmosodé feje
m e t... adj nyugodalmat.— Megemlékezem 
álmatlan éjjeleimről, mellyeken annyi sóhaj
tást küldöttem egeidre, ’s e’ dicséret ének
kel hunyom bé szememet: M egkísértettél 
engem' Ur Is ten , ’s ismét szép kies hely- 
re hoztál. Á ldozattal megyek ezért előd
be , ’s megadom fogadásom at , mellyről 
szólt az én szám nyomorúságomban. Nyu
godjál Istenben én lelkem, m ert benne van 
a z  én reménységem. (Zsolt. 66: 12, 13. ) 
Ámen.

■icáoyoh* linűfu.

Hozzád dobog fel szívem, kegyelmes 
A tyám , nagy Isten! úgy is azon hő ér
zelmek közt, mellyek keblemet fárasztják, 
nyugtató malaszttal lépik fel vallásom’ édes 
bíztatása, melly sok reményeim és gondo
lataim közt megmutatja, hogy te vagy ve
zére minden sorsnak, főjutalma minden ár
tatlan tőrekedésnek, ’s öröme és vigaszta
lása a’ magába kábult léleknek.

Te tudod... örök remény és csalódás 
közt telnek napjaim. Heggel és estve, dol
gaim közt 's  imámban és álmaimon is elé— 
jő néha e* gondolat: m i fo g  valaha tör
ténni velem 1.... Egv titkos jelentésű álom,



egy meleg kézszoritás, egy hízelkedő lá
togatás, egy csapodat1 mosolygás,— viszont 
egy bántó szó, egy sértő szóhajtás, új meg 
új irányt ád gondolatimnak. Egyik remény
ből más születik. Most édent képzelek jövő 
sorsomban, majd tiltó fegyvert látok a’ zárt 
paradicsom’ ajtaján, melly után epedtem.— 
— Istenem! mikor menekülök az örökösön 
bíztató és csaló reményektől?!

Szeretem én ez életkor’ örömeit, ’s ö
römest számítom magamat a’ leányi sereg
be , úgy is ők a’ főid1 anyalai mig ártatla
nok ,— díszei az életnek ’s reménye a’ kö
vetkezendő időknek. Nem úntam e1 kor’ 
foglalatosságaira, sem ártatlan kötelességei
re ; de jelenem elmúlik ’s csak is a’ jöven
dőben fejük ki rendeltetésem. Jövendőtől 
függ: lehetek-e boldog e' földön, vagy ta
lán ., örökre.. Istenem — örökre szerencsét
len. Kegyelmes Atyám , mutass meg jö
vendőmből annyit, mennyit érzékeny szí
vein elbír, ’s a’ mennyire szükségem is 
van , nehogy igen fenn keresve a’ boldog
ságot , érzéseim elkénvesedjenek ’s ne bír
jam majd a’ nehezebb ig á t , . . .  vagy korán 
kedvetlenségbe essék lelkem a’ jövendő' 
félelmétől, ’s megnehezedjenek foglalatos
ságaim, ’s könnyezve morzsáljam egymás
után unalmas napjaimat.------ Fogj körül
gondviseléseddel, hogy minden napom hoz
za el a ' szükséges örömeket, ’s azon fog
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lalatosságokat is , niellyek beletartoznak 
jövendőmbe. Adj nyugalmas életet azoknak 
pártfogása a latt, kikre bízva van életein, 
’s édes ragaszkodást egymás iránt, ,l)Ogy 
én őket ’s ők engem* szeressenek. Őrizd 
lelkemet durvaságtól, akaratosságtól, mik
kel megszomoritnám azok* életét, kik sor
somat érzik, *s értem tesznek valamit,—’s 
megúntatnám velek magamat. Őrizz most’s 
egész életemben is , liogv olly kerületben 
folyjon életem, melly unalommal tartana 
kehiében, *s attól is , hogy méltóvá tegyem 
magamat az illy hideg bánásra, legyen az 
bár kevélység, magas remények, vagy tu
nyaság, a‘ mivel a ' lelkeket magamtól el- 
idegenitném.— Segíts , hogy legyek mindig 
könnyű a* munkára, késedelmes a* harag
ra , kész az ártatlan jókedvüségre, mik 
olly szép vonások a’ Ieányi esztendők’ szűz
képén, ------ ’s maradjak messze és örökre
messze a’ pajkoskodás’ léhaságaitól, mely- 
Iyek a ’ feslettségnek ezer bűneit szoptatják 
emlőjükön... Részeltess naponként mind a
zon gyönyörökből, mellyek koromhoz ille
nek. Juttass a’ gondokból is , mellyek lel
kemet később sorsomra készítik, hogy bol
dog is legyek ’s ártatlan is maradjak..* 
Midőn reményeim’ megvalósodásának órája 
elközelit, segíts tántoríthatatlan erkölcsös
ségre , életrevalóságra, szelídségre és 
boldogságra. Ámen.



U g y a n  a z o h i s

Életem’ szebb örömei közé számítom 
azt a’ szerencsét, hogy téged’ liinni és is
merni tanultalak, ’s atyámnak mondhatlak— 
örök felség, nagy Isten! Kevés hiszen az, 
mit tudhat egy illy erőtlen halandó, mint 
én is , végeden tökéletességeidről; de elég 
a r ra , hogy meggyőződést adjon szerete- 
tedről, melly figyelemmel kiséri lépteimet, 
megáldja ártatlan reményeimet ’s törekedé- 
seimet,... 's  megostorozza tévedt érzelmei
met. — Mennyi szüksége pedig e’ hiede
lemre a ' leányi szívnek: midőn feljül kell 
emelkednie a ' bűningerek’ csábításain ’s ha
zug ígéretein, 's  feddhetetlenségben keres
ni a’ szív’ édes nyugalmát, ’s akkor is , 
midőn a ' titkos jövendőbe kell bétekinteni. 
Érzem, mennyi szüksége lelkemnek is reá.

Napjaim hiszen kevesebb gonddal tel
nek , mint az élet’ nehezebb mozgású esz
tendőiben élőké; mert a ’ még el nem köte
lezett szabadság könnyűvé teszen mindent. 
l ) e . . .  hah! e' gondok megett sötétkedik 
jövendőm, ’s nem tudom mit rejt számom
ra. Ha bár igazságosan számítom is re
ményeimet, mellyek egy szeretni méltó fér
je t, ’s boldog házi életet ígérnek, ki tud
ja nem leszek-e akkor boldogtalanabb, mi-



2 1 0

dón a’ czéllioz érkeztem,—'s  nem egy dur
va és háládat lan férj’ hatalmában Vs egy 
szerencsétlen lelkületű háztáj' köréhen in
gom-e letömlöczözni egész életemet? ’s ha
bár nemesen érző szívvel lépek is azok 
közé, kikkel életem össze fog fűződni, 
nem jutnak-e hideg havasra a' meleg ér
zetek , hol nekik is meg kell fagyniok, 's 
hol minden igyekezet mellett kopár lesz é
letem. ?! —

Vannak e’ kornak szép örömei; de 
mennyi kétszínű barát, mennyi alattomos 
hizelkedés, farizeusi hűség és judási cső
kok azok’ ajkain, kikben a’ leányi szív' 
bizodalmának fészket keres ?! 's  hány éles 
tőr nem rejlik a ' sírna keblekben ?! E ' sze
rencsétlen jelenések közt telnek el a ' leányi 
esztendők, kitéve örök csalatás’ veszedel
mének. Egyik szomorú, miért van elfelejt
v e ,— a’ másik kétségbe esve szédeleg 
sorsa alatt, hogy nem volt elfelejtve. Ba
rátnőim, leányok, esküdjünk feddhetetlen
ségre ,... egymásért imádkozzunk,... tévedt 
társainkat sirassuk m eg!!!.. Szeretetnek Is
tene! légy velem kényes pályámon, nehogy 
megbénult lélekkel érkezzem a’ czéllioz, 
mellyhez reményeim sietnek. Sződd bé ő- 
römeim közé égi elhivatásom' érzetét, hogy 
a ’ legyen oltalma ártatlanságomnak, ’s e
reje szívemnek, midőn meg kell vívni a’ 
hitetlen szív’ ámításaival ’s ledér ajkak' ha-



mis eskövésével. Adj-bölcs s/.eniekef, mely- 
lyek lássanak át a ' tettetés’ sűrű hálóján, 
mellybe lelkeket 's  sziveket akar az álnok 
hékeritni,— ’s lássam meg a’ nemtelen ke
bel’ kártékony tüzét, ’s kerüljem azt ki. 
Irtsd ki telkemből mind azon érzelmeket, 
mellyektől a1 férfi kebel hidegen vonul visz- 
sza , ’s mellvekkel a’ jók’ szeretetét vesz
teném el. Őrizz attól az esztelenségtől, 
mellynek annyi szív lett már áldozatja, 
miután elhitette velek, hogy az imádók’ 
soksága volna dicsősége a’ leányi kebel
nek. íSegits ellenben arra a’ bölcseségre, 
melly korán megismeri, mellvik szívben la
kozik számomra a’ jövendőnek boldogsága, 
’s melly egy hu barátot többre becsül ezer 
képmutatónál, kik ma pillangók, holnap her
nyók, ’s meglehet, minden egyebet érde
melnek, csak azt nem, hogy bennök bíz
zunk— kikből kitelik barát és ellenség is.... 
Mutasd meg nekem is a’ szirtot, mellyen a’ 
leányi büszkeség és nagyralátás valaha 
nyakát szegte, és azt az örvényt is, melly
be a ’ nyakasság, csúfondárosság ’s más 
nemtelen indulatok’ bűne alatt sokan lesül
ly ed tek ,... hogy kerüljem ki e* veszedel
meknek helyét. Tarts meg minden jó le
ányt------ tarts meg engem’ is a’ közfigye
lem’ bíztatásai közt és áldásában. A* kiket 
e’ figyelem kikerült ’s önhibájokon kívül 
elfelejtve sinlenek: enyhítsd 's erősítsd sor-
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suk' hordozásában, \s adj a’ boldogság' 
más nemében kárpótlást a1 hiába fárasztóit 
reményekért. Istenein, légy velem mindig, 
's ,... azokkal... azokkal — is — kik engem’ 
szeretnek,... 's  kiket én is szeretek. Ámen.

J e g y e s e k é  ’ s ú j  h á l á s o k é .

Hozzád sóhajtok, szeretetnek Istene, 
életem’ e' nevezetes pontján, mellyen új 
sora kezdődik sorsomnak, 's  elhajlik az 
út örömre és keserűségre i s , — ’s tudom 
ennek szerencséjétől függ: leszek-e bol
d o g .. . .  vagy ínségnek gyermeke. — Ha 
a’ szomorú példákra tekintek, kik a1 me
nyegzői úton elhullott könnyeikkel életök' 
örök siralmát kezdették m eg, ’s a ' volt 
utósó szép napúk, mellyen páros életet 
kezdettek,— ah , igy rettenetes alakban tű
nik fel jövendőm’ szomorú képe. ü e  atyai 
lelked' bíztatásai alatt enyhülnek félelmeim, 
's  a’ szomorn fellegeken mosolygva lépik 
fel a ' páros élet' angyala, 's  jót remélve 
indulok a’ kétes pályára. Több gondjai 
lesznek hiszen életemnek, mint a ' már el
maradt rózsakor' becses napjain; de azon 
gondok sorsomra fognak tartozni. ’S  ha ed
digi reményeim csak e’ pontig nyúltak, 
hogy tudniillik feleséggé legyek, már ko
moly feladattá vált: megérdemelni annak
bizodalmát, ki élleltársul választott. Oh ezt



nekem a1 természet’ mély érzelme mondja,... 
’s édes ihletésből tudom, hogy ez az ér
zelem a* te törvényed szívemben.

Visszatekintek még egyszer reálok 
leányságom’ boldog órái, édes pillanati. A ' 
kötelesség int, 's  elhivatásom kívánja, hogy 
nektek búcsút mondjak. Köszönet, hogy 
napjaimat fűszereztétek, ’s gondjaimat egy 
szép jövendőbe lengő ámulattal mosolyog
tátok el. ’S  ti elmaradtatok?... távolba si
etve tűntök el hátrahagyott ú íam on?... ám 
tűnjelek! de ártatlan örömeitek’ emlékét 
hagyjátok meg szívemben, hogy enyhítse 
későbbi napjaim' kietlenségét, ’s ismerjek 
ezekről mennyei Atyám’ szeretetére sor
som’ sötétlő óráin is. Vajha nem lenne okom 
búsan sóhajtani felétek, ’s nyomotokon, ha
bár más nemben is — újabb örömek sar- 
jadznának!!! —

Reád bízom magamat e’ pályán, meny- 
nyei kegyelmes Atyám ! Légy vezérem, 
hogy jó lehessek ’s megérdemeljem, hogy 
szelíd bánásu férj' bizalma és égi segedel
med szépítsék életemet. Ne engedd felejte
nem, hogy sorsom sok részben függ tőlem, 
ha különben más kényére leszek is bízat
va , — ’s a’ szerint, mint élni fogok: te
remtek magamnak mennyországi örömet, vagy 
pokolkínokat:— hogy ez elgondolás’ ive a
latt törekedjem ártatlanságra, szorgalomra, 
tisztaságra ’s gondosságra,... és az a" ház,



oiellv engem' tagjának tekint, — *s megint 
az a1 férj, ki engem* esküével hűségre 
kötelez— legyenek boldogok.— Segíts ma
gasabb lelki erőre, hogy történjék bár ini 
velem ez új életben: — legyen férjem hűte- 
len , hálátlan és hideg, lelkemnek nyilván 
vagy titkon ellensége— esküm’ szent foga
dása legyen bűntől védő paizsa szívemnek; 
— kitörölhetetlen jelsző lelkemben a1 jóra,... 
változhatatlan, mint az örök frigy’ igéje,... 
fs gonoszszal soha se fizessek a‘ gonoszért. 
Fejtsd ki szívemben az engedelmesség’ ér
zelmét, hogy ne legyek büszke nagyított 
kívánságokkal kínozni és gyötreni férjemet, 
’s korán elhervasszam ’s rabigává változ
tassam a’ szeretet* virágfüzérét, melly a
tyai helybenhagyásod mellett szivemet szi
véhez kötötte. ’S  midőn szivemből nem te
lik ki e’ magam’ megtagadása, mutasd fel 
riasztó emlékül azon szerencsétleneket, kik 
a ’ divat1 és büszkeség1 hízelgéseit nagyobb
ra becsülték férjük’ nyugalmánál, ’s utóbb 
átokká vált életüket kínnal vonzották sír- 
jokba, ’s az eddig hizlalt indulatok nem 
bírták felvigasztalui. Adj közinkbe egyet
értést, igazságos tőrekedéseinknek előme
netelt, ’s szivünk1 szép érzelmeiből szüles
senek mindig újra— éldell örömeink.

Te tudod szent Atyám! én oda enge
dem független örömeimet az élet1 nehéz 
gondjaiért, hogy atyai czélod bennem is



elérve legyen. Könnyitsd meg e’ gondnkát, 
mellyekért szabadságomat elzálagositottam, 
’s egyetlen ember’ kedélyére bíztam élete
met. Oltalmazz a' megcsalődástól, ’s adj 
kárpótlást szabadságomért. Kísérj atyai 

■ gonddal át az életen, hogy en szeretteidet, 
’s ő engem tegyen boldoggá. Tanítsd meg 
öt, 's  engem’ is emlékeztess naponként, 

I hogy a’ páros életben közös osztály ban bír
juk a' szerencsét, ’s a’ mi egyik félnek 
vesztés, a ' másiknak sem lehet nyereség. 
Űzd távul házunktól a’ kísértetek’ ezer ala
kú csábításait, hogy szívben és lélekben, 
érzetben és tettben — mindenben legyünk 
egymásé,... ’s aztán hitben, reményben és 
engedelmességben mind ketten a ’ tieid, hogy 
szereteted’ áldása lengje körül életünket ’s 
azokét i s , kik valaha nyomunkban fognak 
maradni. Ámen.

T e r h e s e k é .

Szeretetnek Istene, kegyelmes A tya! 
lm öröm’ és félelem’ érzelmei merülnek fel 
lelkemben, valahányszor eszembe jut re- 
ményes állapotom. De bár milly nehéz küz
delmek között tűnik fel szabadulásom’ órája 
lelkem előtt, ha reád gondoltam, megeny
hül hánykódásom. Eli tehát anyává let
tem. Érzem milly sokat jelent e’ szózat; 
mert ha a’ természet’ édes adója is e’ raj-
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tünk, néha igen megnehezedik,... "s ah, 
milly szomorú bizonytalanság nyomja érzé
keny lelkemet. Örömmel repes szivem drá
ga kincse felett ’s az örökkévalóság1 pol
gárának édes szendergését büszke öntudat
tal őrizi, tudva, hogy annak életet, majd 
erkölcsöt és idvességet kell adnia. A h , de 
a* szabadulás1 kétes órája...! Istenem! lengj 
körülem vigasztalásiddal, nehogy az élet’ 
szomorú esetei elkomoritsák lelkemet, ’s el- 
gyengitsenek terhem’ hordozásában, vagy 
szülésem' pillanatán, ’s veszélylyel fenye
gessenek ott i s , hol a ' természet, óvakodó 
kézzel bontogatja rejtett titkait. Őrizz ad
dig is szomorú gondolatoktól, balesetektől, 
méltatlan kesergetés’ fájdalmától ’s minden
től, mi únottá tehetné ez állapotomat, vagy 
kártékony vérmozgást okozna enmagamra 
és csecsemőmre nézve súlyosítva fájdalmo- 
mat, 's  megrontva a1 keblem alatt pihegŐ 
vendég’ életét.

Mindig hittel öleltem frigyedet, szent 
A tyám , de inkább most mint valaha. Bíz
tató csillagként hat előfélelmem’ borult éj
szakájára minden reménysugár, melly a’ 
szülőágy1 bús leplein ütődik vissza. ’S  ah! 
milly édesen hangzik e1 mélységből: „<*’ 
kik megmaradnak a' hitben, szeretetheti 
és szent életben, m egtarta tnak d  szülés 
pillanataité1 ( 1 .  Tini. Sí: 15 .) ’s aztán
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annak hivése, hogy a hit meggyőzi a 
világot... (  1. Ján. 5 : 4 .)  Nem vagyok 
többé félénk, 's  úgy tetszik erősödött lé
lekkel birok közeledni a’ nagy óra felé. 
Légy akkor mellettem, nagy Isten! mig 
megvívok a’ nyakas természettel, ’s hitem' 
diadalmával anyai kezem ép magzatot mu
tat bé az emberiségnek. Igen! nekem adj 
szerencsés szabadulást ’s születendőmnek 
ép testet; mert hiszen te tudod mennyi baj 
kiséri a1 föld’ vándorát, ’s beh nincs elég 
könnye lesirni anyafájdalmát és keservét 
annak az anyának, ki nyomorultat adott az 
életnek. Add szent A tyám , hogy legyen 
ő ép testében, lelkében gazdag mind azon 
tehetségekkel , mellyekből kifejlődhetik a’ 
vallásos ember, ki dicsősége legyen nemé
nek, szerencséje életkörének, ’s egykor •  
méltó lakosa egeidnek.

Ne engedd felejtenem, hogg az anyai 
kötelesség’ szent intése, nem csak a’ szü
lés’ órájáig terjed, hanem átömlik több nem
zedékek’ életén,... hogy e’ nagy megbíza
tás’ érzetében óvakodjam megbántani az ő 
szerencséjét most reményes napjaim a la tt, 
vagy túl a ' bölcső’ édes rengésén. Adj részt 
nekem is az anyai öröm’ szerencséjéből e’ 
földön, hogy legyen okom és módom öröm
mel gondolni vissza a’ napokra, mellyeken 
őt keblem alatt hordoztam, ’s lehessen mél
tó dicsekedésem, hogy szívem’ melegét ve-

i



le megoszthattam. Addig is adj béketürést, 
nyugodt lelket, derült napokat, ’s majd 
midőn eljő a1 félelem" órája, mint távol
vidék* sötét fergetege------adj bátor szivet,
emberi segélyt,... 's  mennyei erőt. Ámen.

N i e r c n c s é t s z á l é n  u t á n .

Nem tudok szót adni érzéseimnek, 
mellyek lelkemet elfogták, szivemet elöntői
tek. De az a ' nevezhetellen örömérzet, 
melly szavamat elfojtotta, legyen háláadá- 
sonf záloga, kegyelmes Isten, hogy mó
dot nyujtál életben sóhajtani feléd halálos 
küzdéseim után. Láttam, éreztem hatalmad* 
dicsőségét szomorú ágyam körül lengeni, 
mig átvezéreltél a’ fájdalmas pillanatok’ ve
szélyei közt — ’s letelteiéin térbeniét. Ott 
láttam a’ halált is rémitő alakban; de lát
va , miként ragaszkodom hozzád hitemmel, 
ismét eltűnt sötét országa felé.—A h ! milly 
dicső szerencse bízni atyai figyelmedben,— 
milly hatalmas erő jár oltalmaddal.

Csak úgy van a z , hogy az asszonyt 
á lla t, midőn szá l, fá jda lm a t é rez; de 
azután örül, hogy emberr született a 
világra. ( Ján. 1 6 :  *<dl.) Eli is örömmel 
felejtem kiállolt szenvedéseimet, ’s megelé- 
gült lélekkel tekintek magzatomra. Mint ki 
nehéz küszködése közt rejtett kincshez ju
tott , úgy állok i t t , gazdagodva az anyai
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hő érzés' örömeivel. Tudom sok gond, ’s 
meg lehet késén7 is fog kisérni anya-pá
lyámon; de édes gond és sokszor jutalma
zó keserv a z , 's  nyugottan vállalom e l ; 
mert a ' természet’ komoly intését érzem 
szívem alatt terjengni. Csakhogy nélküled — 
szent A tyám , nélküled erőtelennek érzem 
magamat azon órákra, midőn szép remé
nyűik mngcsalnak, Js könnyeink hiába foly
nak — 's  a’ csalódott anyának nincs vigasz
talása... Bízom benned, szent felség, ’s bi
temet erősnek érzem; de mégis ne tégy ki 
az illy nehéz sors’ kísértésének; ’s ha már 
anyává lettem, kiálltam előfájdalmait e’ nagy 
kötelességnek: engedd örömmel felejtenem 
szenvedésimet. Légy oltalma csecsemőmnek, 
's  add meg azt a’ szerencsét, hogy érette 
valaha büszke lehessek lesiet kínaimmal. 
Oltalmazd őt a’ gyemeki kor’ vigyázatlan 
lépéseitől, az ifjúság’ esztelen tévedéseitől 
's  szédítő álmaitól— és az emberkor’ nehéz 
igájától ’s bűneitől. Tartsd meg szívemben 
végig azt a’ gyöngéd érzelmet, melylyel 
hozzá ragaszkodom. Adj okosságot, neve
lési ügyességet és szerencsét, hogy őt sem 
édelgésem’ pillanatain, sem fenyítésem* ó
ráin el ne veszítsem, ’s ne áldozzam fel 
lelkületét, erkölcsét és szerencséjét esztelen 
kényeztetésnek, vagy durva hidegségnek ... 
Tedd őt is engedékenynyé intéseim ’s a/, 
erkölcsi élet’ törvényei iránt, érzékenynyé

10*



a’ becsület, feddhetetlenség, ’s vallásos élet 
es igazságos földi szerencse iránt, hogy ez 
érzéssel óvakodva, munkálva és remélve 
fussa meg élete' utál. Kösd össze lelkében 
a’ mennyet a’ főiddel, hogy legyen jó és 
szerencsés itt és az egekben is. Fejtsd ki 
korán benne e’ szép lelkületet és szeren
csét , hogy mindig édesen emlékezhessem 
vissza e’ pillanatra, mellyen szabadulásom
ért mutatom fel szívem’ báláját.

Történjék azonban bár mi anyai fog
lalatosságaim’ körében;— érjen magas sze
rencse vagy mély ín sé g ,— kérjen az élet 
áldozatot, öröm vagy keserv-könnyeket:— 
szabadulásom' megtartó órája mindig feltű
nik nekem, mint szereteted' vezércsillaga. 
Ott fog állni, midőn örömmel telt szívem 
kihajtja a’ keserű vizet keblemből, ’s sze
memről örömköny gördül le , ’s akkor is , 
midőn bánatosan virasztom át éjeimet szen
vedő magzatom felett,... ’s akkor is, midőn 
talán ő az erkölcs' űtárol letévedve, saját 
vesztére sietve, bú és bánat fogja el meg
szakadt szívemet. A ' kiállott veszély’ órája 
mélyen nyomja szivembe hálaérzetemet , 
melly végig maradjon velem, 's  kisérjen
síromba. ----------- A tyám , szent Atyám!
légy áldott szabadulásomért, most es örök
ké. Ámen.



A n y a i  e i r d e i c i  m u g z u t n k *  

« mert* n  e s t j e i  r l .

Isten! ki vagy a1 magasságban — lel
kemnek öröme, reménye és vigasztalása, 
A tyám ... mennyei szent Atyám!! forrón 
dobog fel szívem örömében, hogy az anyai 
érzelem' édességéből neki is juttattál—'s  az 
asszonyinem nagy elliivatásának pályáját 
nekem is felnyitottad. — Ah! de ez érzet 
édes kínnal gyötri éltemet, 's  terhes igává 
nehezedve nyomja lelkemet, mihelyt ez el
gondolás ötliíí előmbe, hahogy netalán mag
zatom szerencsétlen lesz.------ Mi az anyá
nak az élet, ha magzata nem boldog?!... 
egy kietlenül fagyos vidék, mellynek nincs 
virága, nincs plánta-élete, — egy álmatlan 
éjszaka, mellyen rövid szendergéseinkből 
álmatlan riadozások vernek fel,... ’s a ' tom
pa morajjal zokogó egek' vészes pillantá
sai ijesztnek.—Úgy van az, hogy nincs any- 
nvi kincse a’ főidnek, sem annyi öröme, 
hogy az anyai keservet inegenyhitse, # -  
nincs olly résztvevő kebel, melly csak egy 
derült örömsugárt is beléhízelkedhessen az 
anyailag elsötétült lélek’ éjjelébe. A* gaz
dagság nem elég váltsága az elkárhozott 
éleinek — a’ szépséget elhervasztják a' ron
csolt szívből eredt könnycseppek—a’ mások1
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részvéte elűzheti egy ideig a1 felleget egűnk
ről, de csak azért, hogy új mennykövekkel 
térjen mindjárt vissza. Ninés semmie — sze
gényebb a' koldusnál az anya, kinek mag
zata nem boldog. —

Istenem , Istenem ! végy kegyelmedbe 
engemet ’s magzatomat is, ’s tedd őt bol
doggá e’ földön. Szenvedtem én még éret
te, és mégis szenvedek,... ha sorsa kíván
ja  ; csak legyen ő boldog. Vezesd reám a’ 
szenvedéseket, mellyeket reá mért az élet; 
mennyit vállaim bírnak örömest tűröm éret
te , ’s büszke is leszek fájdaltnimmal, mél
tatlan szenvedéseimmel, ha ezekkel sorsát 
boldoggá tehetem. Nem kérem, hogy őt a' 
világi nagyság* és dicsőség’ tetőpontjára 
emeld, mert tudom, hogy a’ nagyított anyai 
reményekkel mindig szembe mosolyogja Jé 
zus’ szelíd lelke: ,.tiem tudjátok m it kér
tek“ ( Máté 2 0 : 2 2 .)  — hanem annyira 
méltasd, a ' mennyi neki széppé teszi e’ 
főidet ’s nyugottá az életet. Tartsd meg 
végig a' becsület’ és tiszta erényzet* útá- 
ban, hogy tudja megérdemelni, hogy szü
letett, ’s ne legyen oka senkinek a’ jelen
ben vagy a1 jövendőben is álkosan mutatni 
fel neked azt a’ nevet, melly szivemmel 
össze van nőve. Ne adj nekem soha okol 
a rra , hogy érette könnyet hullassak, azon 
kívül, mellyet szivem’ ör^mérzetéből szen
telhetek szerencséjének. Őrizz attól a’ ked-



223
vetlen helyzettől, mellyben az ő nyomor és 
Ínségbe sülyedését kellene gyászolnom, — 
vagy eltévedései között szégyenlenem ,... 
hogy valaha méhemben hordoztam és saját 
életemből osztoztam vele.

De hiszen ugv-e szent A tyám , ha ő 
jó lesz, munkás, engedelmes és vallásos— 
úgy szerencsétlen nem lehet. Igen. Hitünk 
mondja, hogy csak azt nem csalják meg 
számításai, ki feddhetetlen életre építi ki
nézéseit, 's  tulajdonkép’ nem is koldusbot, 
sem vérpad becsteleniti meg az életet; ha
nem a’ gonosz te tt,— a’ saját méltóságáról 
elfelejtkezett lélek.— Mégis szent Atyám! 
add meg neki a’ világi szerencséből is meg
érdemlőt részét, hogy örömmel hordozhas
sa az életet, ’s ne legyen tárgyul téve ki 
embertársainak, kik külszerencséjéből mé
rik mindennek boldogságát és lelkületét, ’s 
szeretik megvetni, kicsufolni a ' szerencsét
lent. Ne mérj reá nehéz igát, nehogy meg- 
kisértetése által elveszítse nyugalmát, élet
kedvét és reményét ’s örökre elveszve le
gyen. Őrizd meg az ifjúi álmok’ kábításai
tól , nagyralátás’ üres reményeitől, mellyek 
közt elkevélvedve terhére válnék önmagának 
és embertársainak, \s szétzúzná anyai szi
vemet. — Teljesítsd hé rajta ártatlan remé
nyeimet és segítsd, hogy legyen dísze an
nak a’ körnek, mellyben élete terjed,— őr
ző angyala saját szivének, öröme anyai
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szivemnek, áldás a ' családi házon— 's di
csősége a ' maradéknak is,... ah . . .  mert mi 
nekem... mi az anyának az élet, ha mag
zata nem boldog ?... Istenem! Atyám! hall
gass meg ’s vigasztalj meg esedezésemben. 
Ámen.

Klmélkcités iiiaffáno«N&ffrAl.

f

En tehát egyedül! ’s körülem az egye
düllét’ unalma, félelme és kísérletei!— Is
tenem ! légy védelme házamnak és szivem
nek, mig e’ szomorú helyezetem ta rt, ne
hogy rósz ember, vagy véletlen veszély 
kárt okozzon javaimban, vagy szivemet u
nalom megzavarja... eltántorítsa.------- A h!...
mert látod, milly szánandó a’ női élet, mi
dőn egyedül m arad t,... ollyan mint magá
nos virág puszta mezőben: kártételnek,
időviharnak k itév e ,... melylyel szabadon 
játsznak a’ kietlen vidék’ szélvészei. —

De mi bánt engem’ ? ! . . .  igaz, hogy 
magas elmék, büszke lelkek is kábultak és 
vesztek belé a ' magánoskodás szomorú 
tengerébe; de hiszen mégis ez a’ legbiz
tosabb menedékhelye a" léleknek, midőn a' 
világ' csalásai után nyugalmat óhajt. Itt 
hullnak ki könnycsepjeiuk, mellyeket mások 
nem értnek V kicsufoínáuak; de a’ mellvek
től mégis menekülni vágyik keblünk. Itt bo
rítja el a’ vallás’ szent érzelme az égiekcrt
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dobogó szivet. \S ki a’ világban nem bír 

inra lenni magának, itt érezni tanul saját 
kötelességeit. Szent Isten, kegyelmes A - 

| (vám! ha valaha üdvösön hatott a’ inagá- 
nosság’ órája halandó’ lelkére, fejtsd ki 

, bennem atyai czéljaidat ez egyediségben 
telő napjaimon. Távulitsd el telkemtől azt 
a’ meggyőződést: mintha a’ nőkebel csak 

i örvendeni, csak társalogni volna képes, 
nem pedig komoly gondolkodásra is. ’S  ha 
megközelít is néha az unalom, a’ bűn ma
radjon távul árva hajlékomtól. — A h ! . . .  de 
mégis, — őrizz unalomtól i s , nehogy félel
mek lopódzanak bé szivembe. Rendelj min
den perezre hasznos foglalkozást, ’s dol- 

j gaimhoz örök kedvet, foglalj el üdvös gon- 
| dolatokkal, hogy boldogságomat 's  üdves

ségemet tetézve töltsem el napjaimat ’s é
jeimet.

Feltűnik itt lelkem előtt azok1 szeren
csétlensége, kiknek lelkén erőt vett magá
noskodás unalma és kisértetei, ’s eleste- 
nek.------Atyám , A tyám ! úgy-e a’ ki ben
ned bízik, nincs annak mitől félnie?!.. Hi
szem, hogy a’ kik elvesztek, nem volt hi- 
tök, nem bíztak benned;— de én benned 
bízom ’s nem lesz bántódásom. — Erőtlen 
halandók ! ne hagyjátok el magatoktól a’ val
lást, mellyben mennyei Atyáak’ dicsősége 
lengi körül hajlékunk’ csendességét. Legyen 
e’ mindig vendégetek 's  messze messze ke-
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rül a’ félelem 's  gyáva gondolatok.-------
M ost, a li! . . .  most jöjj el hozzám égi bíz
tatások1 órája. Ontsd el lelkemet kegyes 
elmélkedésekkel... foglald el égi gondola
tokkal, hogy ha megjelenik a’ sátán vé- 
detlen pillanataimon: remléked’ és neved'e- 
reje tartson meg. E s te irgalmas Isten, 
valahányszor elszórakoznak érzelmeim a1 vi
lágban és sok gondjaim között, szakassz 
számomra mindannyiszor egy egy magános 
órát és napot, mellyen sorsomra és üdves
ségemre függetlenül gondolhassak — 's  ak
kor és most is tedd magánoskodásomat 
szentté, mellyre kívül félve tekintsen a ' go
noszság— belől szent érzések keljenek szi
vem’ ártatlan dobogási közt.------Ha Isten
velünk, ki lehet ellenünk?! — lefekszem , 
el olaszom és felkelek; m ert az Ur oltal
m az engemet. ^Zsolt. 3 :  6 .)  Ámen.

liSnySr-éi esőért.

En is, mindenek ura, hatalmas Isten!— 
én is egy esengő fohászt indítok hozzád a' 
fellegtelen egekre,— oda, hol minden álla
tok1 epekedései lengik körül királyi széke
det,... oda, hol az egek’ kekellő mélysé
gei borzadalmas hallgatással fogadják és 
nyelik el teremtményeid1 esdeklő hangjait.— 
Nincs földünknek egy hantja is , melly ne 
epedne az ég1 harmatjáért. Nehezedni k é t'



dett a’ plántaélet,... halvány színben gyász- 
lanak élőfáink, — aszott levelek őrzik kerti 
virágainkat, — szenvednek véleményeink, és 
a' szántóvető... oh ez , kinek élete az idő
járással összefügg — szomorú, mint megfe
nyített magzat bús apja előtt, *s unalmasan 
várva számlálja a1 napokat és heteket, mely- 
lyek esőt hoznak a* szomju főidre. Sze
leink is száraz lebegéssel húzódnak el po
ros vidékeink felett. Kiapadt kutak körül 
szomorog a’ szomju állat, ’s árnyékot és 
hús lombokat keres az ég’ madara, 's  né- 
multan várja a’ rekkenőség’ enyhültét.

Szeretetnek Istene! bocsásd ineg bű
nömet, ha talán siettem e' kérésemmel. Ah, 
mert tudom én, hogy a1 véges értelem nem 
mindig látja által gazdaságod’ titkait, *s 
meglehet, hogy e1 vidék1 szenvedése belé- 
tartozik egy más vidék’ boldogságába. I)e 
nem rendet szabni, csak borult lelkem aka- 
rá  ártatlan kívánságát kijelenteni. Te mond
tad , hogy a1 ki benned bízik , a1 siralom* 
kopár völgyén is esőre számíthat. Szent 
fiad, a’ Jézus meg1 abban fejezé ki atyai 
apadhatatlan szeretetedet, hogy esőt adsz
jónak és gonosznak fő idére.------Bizodal-
munk nem veszett el; de megesett szívvel 
tekintünk széljel a’ nem kies vidékre. Szo
morúan leng felette vékony ködfátyolod, 
melly elrejti arczodat tőlünk. Nem hoznak, 
sem hagynak vigasztalást fejér fellegeink,
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mellyekre enyhületet nőm találva tátong a’ 
főid, keble' repedésein ,... ’s csak elhulló 
verejtékek és könnyek szállnak nyilasaiba.

Szent felség! mindig éreztem, hogy 
nem egyez életem akaratoddal, de inkább 
most, mint valaha. Nem merek feléd tekin
teni, nehogy megbántott atyai tekinteted 
rettenetessé legyen gyarló lelkem előtt. É r
zem , hogy ha ostor e’ szárazság földün
kön, méltók vagyunk reá,... 's  ha jövendő 
áldás* előkővete... vétkezem, miért vagyok 
nyugtalan. — Oh Atyám, nem csak magam 
szenvedek, — kicsin és nagy, gazdag és 
szegény együtt kiáltnak velem hozzád, ’s 
csak is rideg lelkű zsarnok lelhet örömet , 
közinségben.... Istenem! ne engedj hiában- 
valóvá lenni ennyi epedő esengést. Adj e
sőt szomju földünkre, ’s minden állat újult 
őrömmel hirdeti nagyságodat,... eleven zöld
ség borítja el a1 halmokat — virág nyílik 
aggott ágon , ’s minden doroncs örömet 
hirdet.

Ha vétkeztünk ellened, tekints azokra, 
kik méltóbbak mint mi, ’s érettek áld meg 
földedet. Ha nincs kiért megkegyelmezz a’ 
sokaságnak... dicsőségedért hallgass meg.— 
Sok nemű eszközei vannak szeretetednek: 
most egy nyirkos fellegfürt közörömet okoz
na. Félt tőled az Izrael, ’s bosszuállásod 
képe rettenetes a’ tévedtnek; de Atyám' 
szólalj bár villámlásban és dörgésben — a
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lehulló esőcseppek közt szeliden tűnik fel 
képed hitünknek. Szépítsd meg kietlenölő 
v ilág o d a t,... adj életet a’ holt mezőknek, 
virágot, zöldséget puszta kerteinknek. Ha 
pedig még atyai czéljaid vannak eléretlen: 
adj béketürést mindennek, mig eljő a* pil
lanat, mellyben mindenek elismerendik, hogyr 
ha nem sietsz sem késel el, *s van gon
dod reánk ’s minden teremtményeidre. Iste
nem , hallgass m eg!!... Ámen.

H o ssz a s  e ső zé sk o r .

Egeknek királya, szent felség! elődbe 
siet e’ pillanatom* elfogódása, — elődbe szí
vem* tört hangjai. Egy erőtlen hölgy* szen
de sóhajtása ez; de a’ melly hitem'' szár
nyain keres téged túl a’ fellegeken. Egy 
erőtlen sóhajtás; de sokak’ szerencséje 
imigszik rajta; mert a’ szomorú ég’ kidé— 
rüléseért esdeklik.— Elhangzottak— meg
lehet, templomid’ tisztes falai közt is a’ hi
vő lelkek’ imái; de én is azokhoz tartozom, 
kik bús gondolatokkal kisérik a* napok’ 
kedvetlen mozdulatait.

Elfáradt a’ főid vizeid alatt, fuladoz 
az életerő *s szomorú a’ világ. Törekedés- 
re hí az é le t; de ím akadoz az igyekezet, 
késnek a’ mezei élet* foglalkozásai s a’ haj
lékba rekedt munkás búsan nézi a’ fel
legek’ szakadozásait, *s kételkedve jővén-
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dől. Unottan kezd pályájához az utas. Szo
morún borzongnak az ég1 madarai csepegő 
ágakon , gyászolva szokott örömeiket, — ’s 
minden új felleg új gondot és panaszt hoz. 
Kiáltott hozzád néped; de sóhajtásaink fel
legije ütödve, enyhítés nélkül hulltak vissza 
mind eddig sáros hantjainkra. Nem látjuk 
nappal eged’ kárpitját ’s az éj' csillagai el- 
rejtvék szemünk elől.------Istenem ! elfelejt
keztél-e rólunk,... elrejteztél-e imáink elől, 
hogy meg ne találjanak?!... hisszük, hogy 
édes Atyánk vagy; de fe lh ő  áll e lő tted , 
és féllégkoniálij hörülted, \s nyugtalanul
keresnek szemeink.-------De úgy tetszik,
dörgő fellegeidről hallom: Kicsoda tám ad
ja  meg az Isten ta n ácsá t, tudatlan be
szédekkel? ?... (Job. 3 8 : 2.} Atyám, szent 
Atyám, bocsánatot a* küszködőre!! — Isme
rem én a’ kezeket, mellyek kimérték ’s ve
zetik a’ fellegeknek útait. Ismerem, hogy 
épen azok a’ kezek, mellyek sorsomat ve
zették, ’s velem együtt minden teremtmé
nyeket ápolnak naponta;------ ’s nem is az
én lelkemben támadt a’ megelégedetlenség' 
szava; hanem viszhangja ez a’ közszomor- 
gásnak. Bocsánat a’ küszködőre!!!...

Imádandó hatalom! te izented: zörges- 
seteh's megnyit tu tik . (Máté 7: 7 .)  Nyisd 
meg az ég’ villámokkal zárt sötét kapuit, 
hogy lássunk meg dicsőséged’ fénykörében, 
nappal a’ messze kékellő boltozaton, ’s  éj-
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jel a’ fénylő csillagokon. Hozd vissza a ’ 
mezőkre a’ munkásságot és örömet. P a 
rancsolj a ' fellegeknek, liogy szétvonulva 
bocsássák hozzád ez imámat. Vidd el az 
ég ’ záporait most a", örökösön aszott vidé
kekre, hol talán e' pillanatban is száraz 
fövényen fárad a’ szomju vándor ’s epedt 
állatja.------Milly szép derült napon a* reg
gel1 fénysugára, virágaink1 éjjel gyűjtött bri
liánsain, ’s milly édes mélával tölt el az 
e s t, hajlékunk körül bujdokló lágy szellői
ben , — milly édes a1 világ délben, midőn 
elhallgat a’ mezők’ zsibongása, ’s estve is, 
midőn vidám lélekkel kopogat hajléka felé 
a1 fáradt!!... Atyám, hozd vissza napjaink
nak e1 kiességét. M a, holnap vagy mikor 
jő el e1 vigasztalás, nem tudom; de úgy 
jő nekem, hogy reméljek ; — reményiek te
hát— ’s nyugottan várom vigasztalásod’ ér
kezését. Barátnőim, ’s minden felebaráton!
imám az ég1 ajtajánál vár a1 tiétekre------
ne késsetek. . . .  o tt, ott egyesítsük fohá- 
szinkat,...’s kérjük együtt Istenünket, hogy 
tekintse meg a’ főid’ ínségét ’s derítsen 
szép időt vidékünkre!!... Ámen.

Kg Hiúit oruk or.

Szelídnek és szeretetre méltónak vall 
hitem, tanít vallásom, ha rettenetes vagy is 
hatalmad1 komoly méltóságában, véghetet- 
len felség, nagy Isten!... Igen. Rettenetes



vagy r midőn a’ kietlonűl habzó fellegeken 
jelensz meg, mennykövekkel szegélyezve a' 
szomorún sötétlő kárpitot, — ’s szózatod’ 
mennydörgéssé változik. Ah! illyenkor resz
ketve omlik le hatalmad előtt a ' büszke ha
la n d ó ,... nappal rémülve szalad menedék
ért — éjjel búsan virasztva eseng feléd — 
mig elhangzik szód’ ereje, inelly előtt 
mindig némulva reszket a főid. ( Zsolt. 
7 6 : 9 . ) — Ha mindig búsulásod’ kijelenté
se volna az illy boridat, ki állhatna meg 
előtted, midőn a’ távúiban kelő tompa zú
gás’ moraja értésünkre adta, hogy hatal
mad’ teljes erejében közeledel vidékünk- 
liez, ’s nyúlánk lángok vonulnak el rezgő 
ablakainkon, tűzbetükkel irva szemünk elé
be a’ meggyőződést, hogy nincs erő, melly 
kifoghasson rajtad , vagy kérdésül tehesse: 
m iért cselek szed ezeketf (Juh. 9 :  152.)

De érzem, szent felség, nem szántál 
mindig halált és ínséget a’ vidékre, mely
íven át kell lebegni a’ küzdő zivatarnak,... 
’s reszkető gyermekidnek ekkor is édes 
atyja vagy. Kiégeted az ártó gőzöket, ter
mő erőt öntessz a’ plántái világba, ’s a’ 
szomju főidet enyhítve tanítod kötelességé
r e ;— kellemes!) színbe öltözteted a’ mező
ke t, vidámabbá teszed az állatot, embert 
és férget. l)e unalmas a’ gyógyitás1 órája, 
mig érezzük a’ bévett itaí’ keserűségét, 
ezért hat ollv mélyen szivünkre az égnek



fergetege, ’s ah! Atyáin, vannak féltett 
mezők, mellyeket veszély fenyeget az illv 
nehéz pillanatokon.— Atyám, Atyáin! elér
ve czélod; mert ismerünk hatalmadról, 's 
felrázva a ' rólad elfeledkezett lélek bűnös 

, szendergéséből, 's  imádságra lágyu lva .... 
ta lán ... a’ hitetlen is. Kegyelmezz meg a1 
főidnek, melly annyi bűnnek volt tanúja és 
fészke törvényeid' ellenében — és az em
bereknek, kik ha háládatlanok is, gyerme
ki bizalommal ragaszkodnak hozzád. —

Szerencsétlen ember! kinek nincs hi
ted, mint szánlak az illy rettenetes pilla
natokon !... Lám én erőtlen, nem rettegek: 
mert tudom, mindenkép’ Isten’ kezében ma
radok , ha főidbe rejtezném is.— Ám resz
kessen a’ hitetlenség’ embere, ám nyúljon 
fűhez fához a’ babonás, én hittel fogódzóm 
hozzád, szent Isten ,... ’s e’ hit a’ villámok' 
kígyózásai közt is mindenütt bizalommal ki
séri lépteidet, hogy légy oltalma. Ne hagyj 
el Atyám, magadtól, mert közel hozzád, 
habár sürü villámok közt üvöltnek is a ’ szél
vészek, ’s reng is a’ főid alattam, mosoly- 
lyal nézem a ' küszködő világot, ‘s erős va
gyok és ingatlan, mint mozdulatlan szikla, 
melly fellegbeu mosóik ’s villámokkal ken- 
dődzik.

Szent Atyám, fáraszd el korán menny
köveidet, mielőtt hajlékaikhoz jutnának. Hol
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valaha felleg járt, ’s dörgött és villánilott, 
érzik már hatalmadat; szüntesd tehát a ' ré
mület’ hangjait. Tekints könyörrel a1 mező
nek munkásira, kiknek e’ fergeteghen lebeg 
sorsuk’ jövendője. Kíméld meg a’ kenyeret 
és bort, melylyel izzadásai közt szépítette 
ki földedet a ’ jámbor, ’s engedd, hogy ma
radjon lelkűnkben őröm, ’s áldás a’ mező
kön. Adj biztos nyugalmat a’ szegénynek 
szalmafedele alatt, ’s vezesd menedékbe azt 
i s , kit védetten találtak záporaid — 's hozd 
el sietve az örömet, mellyben a* kiállott vi
har után új lélek és hit, ’s a’ mezőknek min
den áldása fogják emlegetni és dicsérni ne
vedet.. . .  ’S  engem’. . .  atyai karjaid közé 
bágyadt leányodat, erősíts és enyhíts meg 
lelkemben , életemben és javaimban is. És 
te áldott Jézus, evangéliumod által növel
jed hitemet, hogy legyen lelkemben mindig 
megtartásnak ereje. Ámen.

É g i  h á b o r ú  u tá n .

Milly nvugott a’ természet kiállolt vi
szályai után!... csak most küzdőnek az ele
mek... most forrának égi tűznél a ' záporral 
habzó fellegek------ csak most üzék mező
inkre a’ szélvészek távul vidékek' fellegeit... 
’s ime már csend künn a’ nagy mindenség- 
bon, 's  benn az eddig reszketett szivekben. 
Derülten áll felettünk dicsőséged’ képe, örök
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I felség, imádandó Isten!... Elmondta m áraz 

c g , milly rettenetes vagy, midón fenyitőleg 
állsz világod felett,— ’s a ’ hallgató vidék 
már szeretetedről beszél. Ezt emlegetik a' 
hév napok' rekkenőségét lefürdött virágok, 

l 's  a ' főid’ ázott göröngyei is.—Hlyen, ugy-e 
szent Atyám, az élet’ játéka. Egy pillanat 
vészesen 's  halállal áll felettünk, a ' másik 
vidáman mosolyog, — egyik letapod, 's  a ' 
másik felemel. Milly boldog, ki tiszta lé
lekkel állja ki az élet’ viharos pillanatait!!..

Légy áldott, mindenség' A ty ja , hogy 
más égaljra küldéd a’ zivatart. Ott taíáu 
boldogabb is az a ’ vidék, 's  nem sindi meg 

j vesztését. De ah! ők is ki vannak téve a ' 
veszélynek javaikban és hitükben is,... ha 
ott valakit szegénynyé tett ínséges nyoma— 
Istenem! vidd el szánakodó lelkem’ sóha
ját a’ népnek, melly talán kárt szenvedett, 
hogy lá ssa : van az érzékeny nő’ keblében 
távul mezők’ számára is rokonszenv, van 
részvét1 könnycseppé. — De miért kínzóm 
magam' illy szomorú gondolatokkal? miért 
epedek nem látott keservek miatt? hiszen 
a ' meddig kiterjedt az ég' boltozata, elér
nek az atyakezek, mellyek engem’ az el
vonult zivatar alatt is megtartónak.

Meglehet, szenvedett kárt bűntelen 
nép; de talán az illy áldozatra is szükség 
van a' nép’ hitéért, hogy ismerje meg min
den lélek, kinek törvényére kell hallgatni.
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Miért kell ennek így történni, te érted, bá- 4 
múlandó felség, kinek nevében inomlá ki 
áldott megváltóin a’ hibáján kívül szenvedő 
felett: sem é  nem v é tk e ze tt , sem szüléi; 
de szükség , hogy az Isten  dicsősége eb
ben is nyilvánvalóvá legyen. (\Ján. 9 :  3.J - 
Szent felség! minden szívbe, mellyet a1 ne
héz pillanat megrémített, szállíts vigaszta
lást a ' hit’ malasztjával, hogy térüljön visz- 
sza a’ nyugalom. Hahói kárt hagyott nyo
mán az elvonult fergeteg , adj minden lé
lekbe derültséget, a ' kárvallottnak másne
mű jókat vesztéséért. Adj életet a’ mezők
nek, hogy viruljon fel ismét a ' remény a1 
halmokon. Adj már az időnek csendes fo
lyamot, hogy maga idején jöjjön el az eső 
és meleg — magokkal hozva áldásidat.... 
É s még egyet, szent Atyám! minden illv 
nehéz pillanat’ bús képét nyomd szivembe, 
hogy rendeljem el házam at,... 's  legyek 
mindig kész a’ halálra is.

Minden lelkek, kik felett ártatlanul 
tűnt el az ég’ nehéz órája, boruljatok az Ur 
eleibe, ’s mondjatok dicséretet. A ' szenve
dők felett esküdjünk szeretetet vesztésük’ 
enyhítésére, hogy a’ ki Isten’ képét hor
dozza, leljen segélyt mindig testvéreiben, 
's  legyen jókedve imádni velünk együtt köz 
Atyánkat, ki a’ mennyben van.— Enyhült 
mezők, vidámult állatok! zengjétek a’ nagy
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Urnák dicséretét. K g , föld és emberek, 
hirdesselek az égi hatalom’ dicsőségét, 's 
áldjátok az d nevét örökkön örökké. Ámen.

í ’ti ima,

Kiviszen tehát sorsom házi nyugalmam' 
köréből, kitéve úti kedvetlenségeknek és 
bizonytalanságnak, — ’s nevedben mégis, 
örök hatalmú Isten , nyugott szívvel vállal
tam el sorsom’ ezen intését. M egyek, ho
va az élet hí; habár nem tudom is: lesz-e 
módom élvezni az utazás' ollykori gyönyö
ré t, — vagy talán kellemetlenségekkel fo
gok küzdeni, ’s nem vélt bántalmak nehe
zítik utamat, késleltetik szándékom at,... ’s 
tova vetnek czélomtól. Igen; de bízom atyai 
oltalmadban, ’s e’ bizalom egv reménvsu- 
gárt ragyogtat szembe útammal a ’ távul 
köd’ homályából, ’s megvek hova az élet hí.

Midőn néped nagy útjának küszö
bén esengett feléd: ,,ha a te arczád nem 
já r  előttünk, ne engedd, hogy kimenjünk 
ez helyből“ a’ te szód volt: „mivelhogy kedvet 
ta lá ltá l előttem , az én dicsőségem részén 
körül Utóidban.‘4 (* . Mos. 3 3 : 15.) Ke
gyelmes Atyám! ha van még valami becse 
előtted életemnek, ha kedvet találtak előtted 
valaha szívem’ érzelmei,... vagy ha nem is... 
legyen velem útamban orczád’ dicsősége. 
Különben kietlen jövendőben merengnek 
gondolataim, — félelem és rettegés fogja el 
szívemet— ’s kín lenne minden lépésein. —

*37



Előttem állnak az élet' csalfa képei, mely- 
lyek sokszor körülhizelgik szivünket; re
ményt költenek, ámitnak, ígérnek, ’s aztán 
megcsalnak,— ’s ki tudja: nincsen-e e’ sors 
szőve átázásomba is, hogy szándékom nyom 
nélkül tűnjön el, s czélomtől elmaradjak? 
De magammal viszem hitemet, velem hor
dozom vigasztalásidat ’s eloszlik aggodal
mam.— Igen. Én megyek. Te tudod szán
dékomat. Tőled várom kitűzött reményűn’ 
megvalósodását. Hegygyei, völgy gyei ta
lálkozva, ’s távúiban audalgó képzelek közt 
hagyom hátra a’ megfutott v idékeket,... 
csak ez egyet ne engedd elhagynom, hogy 
csak benned bízva lehetek nyugott, szán
dékom’ akadályi közt.

Légy mellettem a1 napok’ mosolygásin, 
midőn derült ég terűi el felettem kékellő 
hegy' csipkéivel, ’s akkor is. hahogy vész
teli fellegek viharzanak el körültem; nap
pal , inig édes ábránd és mélával sietek 
czélomhoz,— ’s éjjel, midőn idegen nyo- 
szolya ad nyugalmat rücskök teteminmek.— 
V édelmezz úti romlástól , veszélytől és 
csalódástól. Hingasd lelkemet méltó remé
nyim’ ölén, hogy előre örülve az óhajtott 
kimenetelnek, bírjam tűrni apróbb kellemet
lenségeimet , ’s felejteni nyugtalanságaimat. 
\S czélomhoz érve örvendeztess meg a’ ke
resett boldogsággal, hogy midőn majd órám 
visszahí, jussak megvigasztalva hajlékom
b a , ’s legyek boldog házam’ körében is9



gazdagulva ez i'itain' szerencséjével. Addig 
i s , inig engem' idegen hajlék fedez, adj 
huldogságot azoknak, kik tőlem elmaradtak.

Hogy a ' hit állandóbb társam legyen 
ez útamban, merítsd lelkemet vallásos ér
zelmekbe, hogy a' szokott úti bajok és 
kedvetlenségek között jusson mindig eszem
be, mikép' örökös baj, remény és csalódás 
az élet, 's  földi pályánk örök akadályok1 
összefonódása. Pályázók vagyunk néha czél 
nélkül, 's  vándorlásunk hol végződik, nem 
tudjuk. ’S  ha igy, ne legyünk békételenek csak 
azért, hogy nem minden esik kedvünkre, ’s 
napi bajainkért kétségbe ne essünk. Legyünk 
kímélettel úti társainkhoz,... 's  ne bántsunk 
senkit, hogy ne bántassunk. Kisebb na
gyobb karavánhoz számítsuk bár magunkat, 
az égi hon felé bujdosunk,... 's  ne legyünk 
akadályai egymásnak e’ dicső czél felé tü
lekedésében ;... mert otthon, csak is ott le
hetünk.— E ' gondolatok szépítsék utamat, 
's te légy őrizöm, nehogy ez üdvös an- 
dalgáshól véletlenségek riasszanak fel, 's  
elszalasszam a ’ vallás' fonalát, melly a ' földi 
tévelygések között égi hajlékokba viszen. 
Atyáin! tarts meg szeretetedben ez utazá
somban 's  egész életemben, ’s orczád1 di
csősége fogjon körül, mig eljutok czélom- 
i a , mellyre ez utam van intézve,... ’s ar
ca is , melly földet és eget, időt és örök
kévalóságot köt össze lelkemben. Ámen.



Hozzád sóhajtok , nagy Isten, itt i s , 
hol mint hontalan élem napjaimat., ’s eme
lem sorsomat,... és e' szív, mellynek min
den érzelmét ismered, feléd... ’s hazám felé 
dobog. — Itt is emberekkel vagyok körül 
véve, kik a ' te gyermekid, ’s nekem a" 
kegyelem" Ígéreteiben testvérim.... de ah !... 
még sem „otthon“ az idegen föld. Legyen 
bár boldogabb és kiesebb ege, jobb és nyá
jasabb népe,;.., még sem „o l/áo»“ az ide
gen föld. — Épen jókor érkézéi vallásom' 
édes vigasztalása, melly azon tanítással 
envhited szivem' hánykódását, hogy Isten 
van mindenütt, ki gyermekei’ sorsát gon
dozza, 's ki benne bízik, a’ kietlenben is 
örömet éldel. Te töltőd bé a’ különben üres 
vidéket, 's  teszed türhetővé a’ hideg bá
nást, melly (alán hántásunkra volna.— Iste
nem! fogj körül itt gondviseléseddel,’s légy 
gyámola egészségemnek, javaimnak, czé- 
lomnak és életemnek.

Bízom én Istenben ,... ’s im mégis, 
valahányszor előmbe lebben házam’ emlé
ke, ’s ottani kedvesim— könny tolul sze
membe ,— ’s szívem gyorsabban vér, mint
ha siettetni akarná visszaérkezésem’ drága 
pillanatát. — V issza, visszasohajtok túl a’ 
kéklő bérczeken, hol hazám’ szeretett hant-

ÁliitntoM 1‘ l i n é l h c i l r n  illem en föld U n .
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jai viritnak; de csak titokban doboghat szí
vem. Miért lennék szerénytelen e’ vidék’ 
lakóit bántani nyugtalanságommal?! Hazám... 
hazám !, a ’ te emlékeid töltik bé magános 
elmélkedéseim' üres pillanatait. E z emlékek 
közt kedvesen hat szivemre mindig ez ima
könyv, melly szentült jegye és záloga an
nak , hogy hazámban :s van vallás, van 
áhitatosság. Szent Isten! önts erőt e' könyv’ 
soraiba, 's  égi malasztot betűibe, hogy le
gyen ereje áhitatos fohászimnak, ’s üdves
ségemre enyhítse pillanataim' unalmát,... ’s 
derítse fel lelkemet, midőn az idegen’ hi
degsége bántja,... vagy honvágy epeszti,... 
’s aztán én is benne hazámat, vallásomat 
forrón ölelhessem, ’s becsüljem csak azért 
is , hogy vallásommal együtt hazámat is e - 
szeinbe juttatja.

Kegyelmes A tyám , nagy Isten! Óvd 
lelkemet a ' gondolattól, hogy idegen ér
dekért, örömért vagy szerencséért elfelejt
sem a ' szent tartozásokat, mellyekkel ha
zámnak, 's  ottani viszonyaimnak adósa va
gyok, ’s majd talán elferdült nemzetiség
gel , 's  elkorcsult lélekkel lépjek azon ég 
a lá , mellyből az első lélekzetet szívtam. 
Őrizz attól is , hogy az érzett kellemetlen
ségekért átkot mondjak ez helyre, ’s meg- 
gyülőljem gyermekeit; inkább jusson mindig 
eszembe, hogy kellemetlenség mindenütt 

-van, ’s atyai kezed szőtte azokat sorsunkba.
11



Tartsd inog emlékeméi hon maradt barátim,
barátnőim 's  szeretett feleim’ keblében, ne
hogy a’ távoliét miatt kifelejtsenek szivük
ből, ’s majd midőn közikbe jutandok.... hi
deg keblet öleljenek csókjaim.

Segits tiszta felebaráli szeretelre, hogy 
e* fold’ lakóit testvérileg szeressem, kímél
jem szokásukat és szeneséjöket, ’s töreked
jem tettel mutatni meg nekik, hogy távul 
hazám’ ege is megtenni a’ vallás’ szent vi
rágait: hitet, reményt és szeretetet. Fejts 
ki bennük is irántam kiinélő indulatot, hogy 
összeolvadt lelkeink’ szentült vágyai közt egy
mást boldogítsuk. A ' virág más más helybe 
foganva is azon illatot szórja és színben 
diszlik. Igv segild hitemet, hogy bár hova 
vessen a' sors, legyen mindig magához ha
sonló... tanítson irtaidra, figyelmeztessen kö
telességeimre ’s enyhítse szivem* nyugtalan
s á g it ,.. .  szépítse ki itteni mutatásom* nap
jait i s , ’s tartson meg frigyedben akkor is, 
midőn hazám’ ege alatt csengnek el fohá- 
szim. Igen. A1 le eged alatt, hazám... ha
zám! fohászim nvugtatőbbak lesznek ... ’s 
halálom is csendesebb.— Atyám! vigv visz- 
sza ősi hantjaim közé, hogy haljak meg a
zon temetők felett, mellyekben atyáim ham
vadnak. Ámen. •
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Imádkozó elmélkedések
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Valamié Tan, adja az ember az 6 életéért.
Jób. 2: 4.

Ezt mondja az Úr: meggyógyítottam 
e’ T i z e k e t .  Nem származik ennekutána azok
ból halál. És egészségesekké lőnek a' vi
zek mind e’ mai napiglan.

11. Kir. 2'. 21 , 2 2 .
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UefférUeaí** öröme.

Itt vagyok tehát az élet' vizénél, szent 
Atyám, mindenható Isten!... távul hagytam 
hazámat ’s azokat is ,  kikkel közelebbi vi
szonyban áll életem. — Kikeltem szokott 
nyugalmam1 fészkéből, hogy itt e’ vadon
ban éljem nehány napjaimat, derültebb ha
zatérés’ reményében. E ’ remény' bíztatása 
mellett érzésbe fúlt szívvel köszöntőm e' vi
déket, mellyet az itt enyelgő remények’ ’s 
társalgás’ szerencséje kiesitnek. Új Ismeret
ség váltja fel hon hagyott jó embereimet 
szívemben, 's  idegen hajlék, eledel és le
vegő fogják tenni itteni világomat... Szent 
Atyám ! őrizz attól a1 hiedelemtől: hogy 
talán majd szomorúbb lélekkel ölelendem az 
enyimeket, mint elváltam tőlük;... mert hi
szen itt élet buzog fe l,.,  ha nem is min
dennek.

Ismeretségek köllelnek; de némellyikét 
egy élet’ nyugalmán vesszük ineg. Vidá
man telnek a’ napok néha; de késő meg
bánás áll megettük bús alakban. A h ! ez 
igy van,... de én reád gondolok, örök fel
ség! 's  örömre nyílik ez egészségi zarán- 
dokságom, — tápláló erőt érzek a’ vidék1 
kenyerében... életet és vidámságot vizében.

I.
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’s szívem nyugottan dobog; mert bízom, 
hogy te itt velem lé ssz .— Imádlak is min
den szenvedők’ nevében, hogy felömlesztéd 
itt édes anyánknak a* főidnek kebeléről, az 
élet’ és remény* eledelét,... megőrizted ez 
évre is e’ balzsam k u ta t... 's  a’ különben 
zord mezőknek is adtál, a’ miért megláto
gassa a’ haza* és az idegen főid’ embe
re.— Milly szép elgondolás!... Távul vidék' 
szenvedői jőnek ide lemosni fájdalmukat. 
Lakottá lesz az év’ nagyobb részén pusz
ta mező,— élénk mozgás támad, hol eddig 
sírhalmi némaság csendelgett, ’s egyedül- 
valóság borzasztotta a* lelket. Szép mégis 
a ' te világod, mennyei felség! ki egy ma
rok vízbe ezerek' életét ’s örömét rejtetted, 
mellyért, mint az evangéliom’ embere, min
den kincsét oda adja, az enyhületért epedő.

Tudom, jó Isten! gondviselésed alatt 
vagyok én itt; de még sem lehetek olly 
nyugott, mint otthon. Atyai kegyedbe aján
lom magamat, házam at,... ’s azokat is , 
mik hozzám tartoznak, de hon maradtak,— 
’s azokat is , mikkel itt vagyok, főleg pe
dig életemet— esengve: ne engedd itt meg
halnom , hol idegen hant fogná fel porhulő 
testemet. Adj e’ főidnek mindent: örömet, 
kenyeret, társalgást és mindent,... mindent... 
csak sírhalmat ne, meilyuek látása meg- 
fagylalná az ide siető lelkek’ hő reményét, 
’s  e* szomorú izenettel fogadná vendégeit:
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hiába keressz orvosságot, mert nem leszen 
gyógyulásod. ( J e r .  4 6 : 1 I .)

Tartsd meg Atyám , az időjárás" sze
lídségét, hogy szükséges foglalkozásaimat 
lehessem. Tégy bizonyossá kegyelmed fe
lő l, nehogy gond, tűnődés 's  meltatlan„elő- 
félelmek öljék el szebb reményemet. Őrizz 
bántalmaklől, ingerültségtől és rósz lőréktől, 
inellyek gyengitnék drága vizeid1 munkála
tát. Tartsd meg vendégtársaim1 keblében a' 
reményt és derültséget, hogy a’ kik talán 
szomorú mélával jöttek is ide, hagyhassák 
el örömmel e' hajlékot, "s ne teljék bé raj
tunk: a’ k i meg akarja ta r ta n i éleiétr, el
veszti azt. (M áté 10 : 3 9 .)  Igen. Életet 
keresek e1 vadon1 vizében... Atyám, Atyám! 
ne adj borút, hol a1 lélek tiszta időt jósol 
magának. Több fordulatai voltak már éle
lemnek , ’s megtartottál bennük, tarts meg 
itt is,... 's  majd napok után vigy derültebb 
kedélylyel ’s egészségesebb testtel ismét 
hazámba, szeretteim1 körébe, hogy itt és 
ott is hirdethessem hatalmadat 's  atyai ál
dott kegyelmedet. Ámen.

II.
V a s á r n a p  r i -R s r l .

r

Uj nap tehát,... 's  új kötelességei rend
szeres óráimnak,.. 's  e' kötelességeket szen
tült érzelmek közt kell teljesítőem!... Igen.
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E ’ nap, áhitatoskodásnak napja, habár ilt 
nem szünteti is meg napi foglalatosságain
kat.— Istenem... Atyám! Nem munkaszü
net hirdeti itt e' nap' szentségét; hanem 
magányban elhangzó fohászink. '8  a1 pil
lanatonként élénkülő mozgás,— kölcsönös kö
szöntések sétányaink' árnyain 's  a’ körül 
fogott kútakon az özönlő szenvedők' idvez- 
lő sz a v a i,...  's  megint: az a ' derültség, 
melly a’ jobb reményben merengő homlo
kokról mosolyog------dicsőségedet hirdetik ,
ha talán ima nem lengne is egeid felé. Á r
tatlan foglalkozásaink úgy sem zaklatják ki 
lelkűnkből a’ hit’ eszméletét,— 's  végezve 
elvállalt teendőit a’ jámbor, derült lélekkel 
ád hálát az életért, reményért ’s örömper- 
czekért. 'S  midőn elhangzik felette az égi 
frigy' szózata, melly templomidból a’ reg
gel’ hűs szellőin lejtve látogatja meg ta
nyánkat e' reménynek főidén, 's  hívja ég
felé szivünk’ érzelmeit------ah, akkor itt a’
lélek talán inkább érzi, mint másutt,...hogy 
neked sokkal tartozik, ’s vallásos ellágyu- 
lással rebeg le ajkunkról: M i Atyánk! szen
teltessék meg tie re d ... örökkön örökké.

Több féle érdekű, helyzetű és feleke
zetű emberek’ tarka vegyülete teszi hiszen 
itteni kis világunkat; de mindegyik érzi ha
talmadat , ’s megemlékezik dicsőségedről. 
l)e ki is ne ? Itt a’ világ' ez elszigetelt rej- 
tekében... távul honától 's  kedveseitől... ide



gén kezek' ápolására hízva, forróbban do
bog a’ szív Istene fele. Kn e' meggyőző
déssel lépem ki szobámból; ezzel veszem 
kezembe az élet’ poharát, 's  lépem napi 
társalgásom1 körébe, dicsőítve szerelmedet— 
szenteknek Szente! Te szerencsésebbé teltél 
engem1 azoknál, kik epednek e' hely felé 
csengésűkben, — szomjuhozzák e’ vizeket; 
de mostoha életsors, babona vagy elfogult
ság , ’s talán házi keresztviselés m iatt, . . .  
csak epedt sóhajtásaik juthatnak ide. Taníts 
e1 szerencsémet megbecsülni, nehogy czélt 
veszítsek 's lakomázás, divatkóros ábrándo
zás , 's  vétkes ingerek közt eltévesszem a’ 
czélt, melly áldotta tette e’ vidéket;— vagy 
elfelejtsem, hogy téged1 illet a ' dicsőség e" 
szerencsémért — ’s e1 vizekben felbuzgó é
letért — ma és örökké, mig lesz a’ földön 
egy fájdalom, mellyet a’ szenvedő itt leölt- 
het magáról. Tartsd—ah, tartsd meg Atyám, 
mára is e1 vidéket körül úszó reményeke! 
és örömeket, a’ vallás’ szent ihletésével 
együtt. Adj a’ társalgónak vidám kedvet, 
a’ magánoskodónak szent elmerülést: hogy 
értse minden szív, hogy örömet találsz gyer
mekeid’ életében.

E l-  elandalodik néha lelkem honom fe
lé. Látom , miként élénkül óránként a1 héti 
törődései után szünnapot ért népség’ moz
gása. Ártatlan gyermekek1 gondtalan enyel- 
gései, egymásnak hangot adó harangok'
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zúgása,— hitben buzgók' imái 's  népes ka- 
púk hirdetik a ' helységekben, hogy szent 
nap van ma 5 mig itt komoly rátartás ad 
meglepő színt az örök egyformaságnak. Lá
tom jámbor felebarátimat elődbe borulva 
áldani nevedet az életért, 's  az övékhez 
csatlom én is a’ magamét, a’ menny’ ku
lminál. Jót kívánok nekik, ’s áldásodat es- 
deklem mára. Érzéseimet foglald e l : — le
gyek tiéd inkább, mint a’ világé. A ’ hiú
ság ' kisérteteit, pajkosság’, gúny’ és meg- 
szólás’ kínjait távulitsd szívemtől, hajlékom
tól... ’s fürdőtanyánktól. A ' rokon sorsú keb
lekbe önts méltó bizodalmát, — ’s tiszta 
szándékot az együtt élő keblekbe, hogy 
örömeink zavartalanul maradjanak. E s a’ 
bűnök... hadd kerüljék messze e’ vidéket, 
hol annyi okunk szentségre 's  mértékletes
ségre. A ’ hitnek ereje segítsen lemosni tes
tünk' szennyével lelkünk’ mocskait is. Ne 
engedd, hogy a ' sokaság’ példájának rab
ja  legyek, ha az a’ példa vallástalanságra 
hí. Taníts társalgási ártatlan okosságra: hogy 
tudjak zárt lenni, hol őszinlességgel szivem' 
nyugalmát temetném e l.... szerény és fedd
hetetlen , hol nyílt bizalom vészén körül,—• 
’s tartozzam bár ennyiben azok’ számába, 
kik szépitik a’ főidet, kiesitik az ember
világot. Segíts, hogy ha nem lehetek is el
ső a’ földön — az egekben ne legyek utósó. 
Ámen.
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IIV.
Vasárnnp nlve.

Belé unt a ’ szent nap az emberek' hiúsá
gába,... 's  éjbe meríti a’ földet, hogy a’ napi 
kéjelgésbe fáradt szemeket álomra szen- 
deritse, ’s kipihentesse a* kísértetek' háló
jába bonyolódott lelkek' küzdelmét. Az 
estalkony' csillagszemei is gyanakodva 
kisérik lépteiben a ' nem tiszta szándékú sé
tálót, ki tilos éldelet’ ingerétől zaklatva 
még künn édeleg, 's  az est' hüs árnyait 
keresi.— Ah! milly boldog, nagy Isten! ki 
napi teendőit végezvén, reád gondolva al
szik el. Engem* vallásom’ szent ihletése 
borítson el mindenkor, ha belé fáradva na
pi dolgaimba, vágyaimba és reményeimbe— 
álomra nehezültem, ü g y  is korán lejárnak 
mutatásunk’ nyersebb napjai, ’s a’ szívben 
szomorú csend ülepedik, mint a ' nappali 
mozgás után népetlenné vált esti vidékre,... 
’s  a ' hit’ égi világa ád csak fényt akkor 
a’ szomorú szürkületnek, mint most a’ sötét 
árnyak felé sugárzó ablakaink.

lm, szent felség! reád gondolva, ima
könyvembe mélyedt érzelmek közt kiséri 
lelkem enyésző napomat. Jól esik szivem’ 
hálás dobogását hallanom, mellyet csak a ' 
még künn andalgónak tompa kopogása né- 
mit el perczenként, — 's  endegeti a ’ napi



foglalatosságokba szőtt reményeket. — E -  
szernbe jutnak itt is a’ napi események: 
a’ hiúságnak ’s erőlködésnek egymást érő 
példái. Miilyen az emberi gyarlóság! — 
miként híjjá ki a’ kevélység a’ kevélysé
get, —  gondtalan élet az egymással nem 
gondolást,— a’ divatkórság a’ tékozlást, 
's  a’ vallás iránti hidegség a ' hitetlensé
get. 'S  mégis mindegyik boldognak hiszi 
m agát, ha valamiben hasonlót játszhatott 
ahoz, kinek sorsát irigyli. Nem jut eszé
be a’ szegénynek, hogy itteni feszültsé
gére otthon kopár sors vár, — 's  a’ gaz
dag elfelejti: hogy több nemzedéki' szeren
cséjével tréfál pazérlásaiban. 'S  ah! mint 
fáj: hogy nekem is jut e’ vádból.— Mégis, 
mégis, ám felejtkeznének mindenről az em
berek , csak azt hordoznák szemük előtt, 
hogy Isten' kezében életük és mindenük. 
Hogy töredékeny porok,... 's  ha selyem ten
gerben libegünk is, mint az enyelegve me
rengő hab, csak színtelen buboréki vagyunk 
az életnek. „ Vajha, avagy csak e napok- 
bán eszükbe vennék , a mik az 6 békessé
gükre valóké  fLuk. 1 9 : 4 2 .)

Mint elerőtelenül az emberek’ kezében, 
saját szerencséjük eszköze. Ide gyűlünk, 
hogy itt a’ természet’ emlőén szijjunk erőt 
és vidámságot Istenünk' kegyelméből, — ’s 
ah! mi sokszor eltévedve a’ czél szem e
lől, ’s többek előtt livornyázás' tanyája, 's



divatruhák’ kirakására szánt hely — hol le
het bámulni egymást; de sajnálni is. Lehet 
örömet találni; de búsulni is, hogy az élet
nek e1 dicső mezején miért teremhet egyéb, 
mint vallásos nyugoítság sorsunk iránt, ’s 
őszintes jó akarat az emberekhez,— ’s me
gint: hálaérzelmek a1 mennyei szeretet iránt, 
hogy itt az élet'1 sebeinek enyhületet nyújt.— 

Elpirulva gondolék e’ botlásokra, nagy 
Isten! jól esik mégis, hogy te ismered szi
vemet , ’s tudod örvényeit, ’s bíztat atyai 
lelked, hogy figyelemmel kiséred szivem’ 
vágyait, ’s megíanitsz gondolkodni, tűrni és 
jót cselekedni. Az e’ nap’ felhasznált vi
zekben csergedeztess szivembe derűt, tag
jaimba erőt és élénkséget, hogy lelkemnek 
szent törekedéseiben legyen testem hű se
g é d e ,. . .  hanem az a’ törekedés is legyen 
akaratod szerint. A ’ napi jelenések által 
felzaklatott indulatokat és reményeket, mely- 
lyek mint fel- és megint elmerülő habok 
születnek és halnak el szivünk’ tengerén, 
fenyitsd meg igéd’ ostorával, hogy lelkünk 
és sorsunk’ nyugalmát meg ne háborifsák.

Azt mondja a’ világ, hogy mi nők va
gyunk hiúk és könnyelműk, ’s pedig, ah,., 
a ’ férfiúi büszkeségnek ’s hidegségnek is 
hiúság a’ tápláléka,— ’s talán őnkeblökbe 
tekintve, nincs okuk követ vetni a’ botlott
ra. Nem szeretem magamat nemi gyenge
ségeim között; de valljon nem kiván-e töb
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bet a ’ világ, mini adott. Igen, az úgy van. 
Azután liivta ki a’ világ az élet’ harczára 
e ' gyenge nemet, hogy erejétől megfosz
to tta ,— nem gondoskodott neveléséről... ’s 
üres ígéretek mellett elszedte fegyvereit. 
Szent Isten! légy Ítélő közöttünk. Segítsd 
ki nememet a1 nem érdemlett kiskorúság’ 
vádja alól. Az élet’ nagy leczkéiből hiszen 
csak a' vallást akarja nekünk adni a’ vi
lág; de csak ezt tartsd meg birtokunkban; 
leszünk mi evvel is jók és tökéletesek. En
nek vigasztalása bátorrá teszi szivemet a’ 
nagy világban... ’s itt.... e’ vadonban is — 
a’ nappal’ kisértetei, ’s az éj’ félelmei el
len. Atyám! e’ drága kincs’ birtoka állal 
adj lelkemnek nyugottságot az élet harczai 
közt, ’s ez éjszakán is. Ámen.

IV .
MUzDap reggel.

Legyen tehát!... imádkozom, ’s migaz 
újult nap’ zsenge sugári reggeli zengedezés- 
től kisérve futják meg a’ magas bérezek’ 
kopasz te tő it,... ’s játszi#mosolylyal lejtik 
át a’ ködös völgyeket, ’s kenyérmezőket—• 
szivem hálával dobogjon Istenem felé. Mert 
ah , ti tegyetek tanúbizonyságot, enyelgő 
fénysugárok! hogv ablakomon mennyei A - 
tvám’ szeretet-izenetével léptetek előmbe. 
Ki ne érezné e’ fáradhatatlan gondosság’
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malasztját? Hol a’ bágyadt keblű megújul
va szijja az enyhült levegőt,— hol a1 beteg 
éji nyugalmát beszéli, vagy a’ tüzes ifjú 
édes álmait hüvelyezi; hol a ' jámbor hús 
vizen imádkozva mosódik, vagy a1 szenve
dő fájdalmait fürdi le,—mindenütt e’ meny- 
nyei atya’ imádása rebeg el az érzékeny 
szivek felett. Nyugtalankodva mozog a' 
munkás világ, örömét és kenyerét keresve; 
’s habár nem tud is szót adni érzelmeinek, 
az a* derültség, melly a’ kiémült szemekben 
terjeng.... téged dicsőit világok’ Atyja, szent 
és véghetetlen felség!... ’s én maradnék-e 
el e’ közöröm’ és áhitatosság' szerencsé
jétől ? !! —

M iga’ mezők' szent pongyoláján gyémánt 
betűkkel ragyog szembe a1 nagy kérdés: v ki 
te rem te tte  a harm at' cseppjeitlt, (Mób. 
3 8 : 28-3  belülről súgja egy szent érzet: 
hogy ez azon Atyát hirdeti, ki nekem éle
te t, 's  talán sokak felett tűrhető sorsot a - 
dott.—Oh, Atyám, mivel érdemeltem, hogy 
inig a ’ világ’ nagy része munkaizzadáshoz 
készül, én itt sok„tekintetben gondtalanul 
éljem napjaimat. Ok megéheznek, ha nem 
cserélnek verejtéket a’ nyers kenyérért,... ’s 
nekem korán kiszámitva szükségeim, hogy 
inkább szeresselek. Csak mindig érezni bír
nák ennyi szerencsénket!!!., de lám minden 
barázda’ végin emelt kalap ’s imasohaj, —■ 
’s a’ dús termekben, hol a’ szegény' verejté



kével gyűlt vagyon büszke kezek közé ju
tott, rólad ritkán emlékeznek. A ' szegény 
imádkozik, hogy dolgozhassák, és a ’ döly- 
fös ú r, ki csak azért nem akar rólad tud
ni, nehogy rabszolgájával rokon teremt
ménynek nézessék, káromkodva lép hantjai
ra, mellyekre a ' jámbor napszámos már ál
dásodat esedezte. A ' munkás mezők visz- 
szahangzanak nevedtől,...’s tanyánk' hús ár
nyékaiban sokszor hi<leg a’ szív irántad,— 
’s magán andalgó embere talán mindenről 
megemlékezik: itteni kalandjairól, vágyai
ról és reményeiről,— otthon maradi érdekei
ről... és még sok mindenről,... csak arról nem, 
hogy szerencséjét neked kell köszönnie. — 

De hiszen nekem is vannak hasonló 
tévedésim.— Irgalmazz úr Isten, a’ tévedl- 
nek. Szivem1 tompa lüktetésében hallom, hogy 
téged szeretnem kell; ’s kin ereje lehet lel
kemnek, megtanítom ez igazságra.— Midőn 
megkésett éjszakámat már fennragyogó nap 
hívja el ablakomon, ’s én érzelgős álmaim
ba kábulva andalgok sorsomon: elgondolom 
annak hiányait és elsőségeit, helyezetem1
váradalmait ’s csalódott reményeimet------
sződd bé magad’ gondolatimba, hogy csa
lódásaimban is lássam az atyakezet, melly 
az együgyü gyermeket megfosztja bábjai
tól ,... áldásidban ismerjek édesgető lelked- 
re. Lépj előmbe hév ült ábrándjaim közt, 
hogy tudjak okosan pirulni, önmagam előtt



is ;— ismerjek kezed* nyomára a* pohárban 
is, mellyet ajkomhoz nyomva csókoljak. Mi
dőn fürdőmben előmbe lebbennek lélekbot— 
lásaim, engedj kiizzadnom egy könnycsep
pet,... egy drága könnycseppet, melly alatt 
lelkem’ sebe gyógyuljon.

Adj segedelmet Atyám, azoknak, kik 
most engem’ kiméinek az életgondoktól,... 
számomra ’s érettem munkálva. Költsd fel 
bennük a’ lelkiesméret* teljes erejét, hogy 
bizodalmám ne essék hiába. Igen. Minden 
főt, melly értem gondol; minden szivet, melly 
felém dobog, *s minden kezet, melly évet
tem dolgozik, kegyelmedbe ajánlok. Ügy 
sem tehetek most értek egyebet, mint hogy 
áldásodat könyörögjem reájok. Atyám! sze
resd őket, ’s velők mindent, ki igaz úton 
jár ’s jámborul él,... és engem’ is. Erősíts 
vizeiddel testemben és lelkemben i s , hogy 
egészséget, vallásos érzetet, felebaráti jó
tékony indulatot ’s őszintes szeretetet,... és 
ha jövőm — talán nehéz sorssal közelget — 
béketürést ihassam. Ámen.

V.
H O i n a p  e s t v e .

Mi ez ? minő érzet húzódék el lelkem 
felelt, e* könyv* illetésére?... Ah, ez jelen
létedre figyelmeztet; színed eleibe idéz — 
szent Atyám, hatalmas Isten!... érzi is lel
kem, hogy veled számolnia kell. —
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Millv komoly az estalkony’ szürkülete!— 

Minden félelmes érzést támaszt a ' szírben. 
Rémtanyává válnak sötétben az erdők' an
dalító árnyéki, ’s a’ távul hegyek’ hős fn- 
ralmin borzalom ül. Elakasztja a* lélekze- 
tet egv epedé madár’ megkésett zokogása, 
’s a’ fűben kígyódzó patak’ enyelgő pa
naszai,— 's íin, éjre borul felettem is a ’ ter
mészet. Pusztán állnak nappal annyira ke
resett kútaink, mintha az élet' vizétől is ir
tóznék a’ s z ív ,— ’s árnyékos sétányink’ 
csendelgése, zárt ajtók, ’s a’ perczenként 
el elalvó gyertyák előtt sötétülő ablakok je
lentik, hogy jelen vannak a’ félelem’ és ir- 
tózat’ órái.— JS  itt, hol elszigetelve a’ nagy 
világtól— távul a’ közbátorság’ menedékei
től — ’s megfosztva vagyunk a’ szerencsé
tő l, hogy egymás’ védelméről gondoskod
junk;— itt, hol e’ vadonban úgy szólva: 
magunkra hagyatva— egymástól szinte nót
sem remélve éljük napjainkat----- elalunni...
bézárni őrszemeinket , nagyobb hit kell, 
mint az emberek között, hol azok egymás
nak segédet Ígérnek.— Itt csak benned bíz
va alkatunk el, véghetetlen felség, örök 
hatalmú Isten. Csak is e ' bizalom liivutt ki 
fészkünkből; ez édesiti naponként az élet’ 
cseppjeif, ’s e’ szaggatja meg a ' sötét fel
legeket, mellyek jövendőnkre nehezedve rej
tik el szemünk előtt további sorsunkat. Csak 
aztán volnánk ártatlanok érzeteinkben!!...



Szent Atyám, te ismersz engemet, 's 
hogy tudom irgalmas vagy, jól esik, hogv 
te------ 's csak is te ismered egészben szí
vemet. Ne engedd, hogy ha talán szeren
csétlen indulat fészkel keblemben, vétkesen 
törjenek ki érzelmeim, ’s csúfja legyek ne
m em nek,... ’s átka törvényeidnek; hanem 
naponként gyengüljenek az illy tévedt ér
z é sek ,... ’s foglalja el egész lelkemet fri
gyed’ inalasztja. Hiszem, hogy e* szent 
sóvár nem marad eredmény nélkül, ’s é l- 
deluem hagyja a’ megifazulás’ örömét. E ’ 
kedves hiedelem nélkül minden szellő, melly 
élesen sívit hajlékom körül, tompa morajjal 
rázva ablakomat, ’s az is , melly bágyad
tan ingatja fáink’ sziszelgő lombjait — dor
gáló hangzatként űzné el ágyamtól az édes 
álmot ’s rettenetes riadozásokkal kínozná 
rövid szendergéseim’.-------

Most már, ám haladj áldott nap vidé
künkről !— haladj békében, örömet vive egv 
túl világnak. Vidd el oda is a’ meggyőződést, 
melly itt nyomodon kél naponként, mikép 
szeretettel teljes atya vezérli itt sorsunkat. 
Mondd el ott is, hogy e’ hazának áldott hant
jain áldás mosolyog a ’ tavasz’ derűjében, ’s 
hallgat a’ tél' szomorú sírja alatt i s ;— te
reiben dús kenyér kalászlik ’s árnyékos he
gyein gyógyvizek buzognak; helységein bá
torság lakozik, ’s vadonjainak vándora égi 
oltalom alatt édesen allialik. Mondd el, ’s éh-

2 5 9



2 6 0

reszd annak a* földnek lakóit is áhitatosság- 
ra, hogy vallásos érzet övezze körül a’ vi
lágot,... r alakúra jöjjön el az Isten országa.

Szent felség! gondviselésed’ ölén hor- 
dozád ma is éhemet, fogadd lelkem' hála
csókjait ápoló kezeden. Kisérje derültség 
’s  állandó egészség e’ napot. Adj nyugtot 
nekem , ’s annak is , ki talán szenvedései 
közt epedve, álmatlanul méláz sorsa felett, 
’s ne hagyd, hogy reményt veszítsen. Azok
nak is adj nyugalmat ez é jre , kik értem 
nyíló barázdákon In^yadtak álomra. Lengje 
körül a ' hit’ égi biztatása vendégtársaim' 
Itajlékit is , nehogy e' védtelen vidék felett 
ülő kietlen hallgatás elűzze az óhajtott eny- 
liület’ óráit. Barátim, barátnőim e’ vadonban! 
nem vagyunk elfelejtve, mert Isten őrködik 
felettünk,— ne féljetek... alugyatok. Komoly 
ősz! vidd el suttogó fúvalmid’ szárnyain 
minden vendéghez, 's  lengd bé ablakán bú- 
csuvételemet, ’s mondd te is, hogy távul vi
dékek felett lejtve mindenütt tanúja voltál e' 
meggyőződésnek: ,,Nem vagyunk elfelejt
ve , m ert Isten őrködik fe le ttü n k “ ------
mondd te is: ,,alugyatok . . . .  ne fé lje tek  “ 
mondd meg, bog) én csendes lélekkel alszom 
e l5 mert hiszem: az ég vigyáz érettem. 
Ámen.



R ú o a n r a h á m  ,

F E R E D O R Ö l  h a z a k é s z ü l é s k o r .

Lejártak tehát ide szánt napjaim ... '» 
áldást mondok már e' helyre, melly eleitől 
fogva annyi fájdalmat ivutt fel,— annyi bo
rult lelket derített, ’s olly sok nemes barát
ságnak, ismeretségnek volt hazája.—Aldlak, 
édes Istenem! hogy számomra annyi öröm
ről gondoskodtál. Mindennapi új reményér
zettel köszöntéül itt napodat bérczeink’ sötét 
zöld homlokán, ’s az est’ hosszú árnyékai
ban messze — messze terjedtek felőled gon
dolatim, és ím búcsuzásom’ óráira még szebb 
remények’ perczeit tartottad; mert honom' 
édes ihletése, kedvesim' nyájas elfogadása 
mosolyog búcsuzásba koniorodott lelkem fe
lé. Szomorú érzettel csókolom le az utósó 
istenhozzádot, vendégtársaim’ ajkáról; de 
otthoni szeretteim’ látása felderíti érzésímet, 
’s édes elnierfdéssel várom a’ pillanatot, 
inellyben helységem* tornyáról leragyogó 
fényt pillantva m eg, közel láthatom maga
mat otthonomhoz.

Hálaáldozalot nyújt szivem, szent fel
ség! az,örömekért és reményért, miket itt 
adtál. En hiszen búcsút mondok e’ vidék
nek,... *s meglehet— — örökre; de soká fog 
lelkem előtt lebegni ez életmezők’ képe. A '
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regényes táj' szép kilátásai ; a’ reggel1 liíis 
látyola ‘s dús liarmatcseppjei, és az est
vének andalitó órái, — a ' tarkáit) sétányok' 
hullámzó népé, ’s a’ derült társalgási órák.... 
oh, ezek jóid) óráim között fognak állni é
letem’ történetében. E z érzettel áldom meg 
e' vidék' minden hantját, békét óhajtók min
den hajlékára, ’s minden szerencsét ’s gyógy- 
eről vizeinek,... és azt is , hogy évek és 
századok' múltán is legyen békült léleknek, 
vidám szívnek, 's  egészségnek tanyája,... 
's  ki szomorú arczczal és kétségbe esett lé
lekkel lépik ennek árnyaiba, térjen meg 
innen lelki örömmel, ’s azzal a’ meggyő
ződéssel, hogy szereteted, szenvedéseink' 
gvászfátyolán is örök csillagként ragyog.

Fogadd oltalmadba e' kutak’ vendégeit 
örökké, ’s légy oltalma a ' felbuzgó csep- 
peknek , mig azokért valahol szenvedő e- 
seng; és akkor is, midőn majd egy hosszas 
tél’ fergetegeiben merengnek e’ szirt-övek, 
mellvek között annyi remény lakik, ’s nem 
lesz vendég, sem vándor, ki meglátogas
sa — ’s csak is hideg főid felett hullámzik
el az életfolyam------hogy egy újabb nyár’
sorsosi ismét köszönthessék. Adj módot 
minden szenvedőnek, hogy ide hozhassa ’s 
itt hagyhassa fájdalmas nyoszolyáját ’s élet
tel gazdagulva áldhasson e’ virányok között.

Engeinet most vezérelj szerencsésen 
hazámba; de addig ne, mig ki nem békül-



nek érzetim azokkal, kiknek talán itt ked
vetlenséget "s életsebet okoztam. Milly sze
rencsétlen gond ölné lelkemet, lia bűit keb
let kellene innen elvinnem, ’s visszaemlé- 
kezésiinben fel felmerülne kínos öntudata 
annak, hogy valakit megbántottam.— Kn 
bántóimnak m egbocsátok.... eszközölj ré
szemre is bocsánatot azoknál, kiknek elle
nem panaszuk lehet. Állj közinkbe, hogy 
váljunk meg egymástól őszintes jóakarat
tal,... ’s  mint illik női kebelhez— ártatlan 
gyengédséggel.— ’S  aztán vigy házi öröm
re , hajlékomba. Ne engedd, hogy itteni 
derültségemre ott szomorú felleg várjon ne
héz mennykövekkel, vagy itt kóstolt örö
mekért ott legyek elkárhozva. — A tyám ! 
dicsőítsd meg magadat szereteted felöl e1 
sorsomban is , hogy otthoni világom is le
gyen nvugott,... ’s ha e’ társalgási körtől 
megválva szívem vesztést é re z , találjon 
gazdag kárpótlást az enyimek között.

Isten veled drága föld! A 1 jelenkor’ és 
következő idők’ reménye ’s áldása lengjen 
körül örökké.—Isten veletek vendégtársak!; 
de elébb nyújtsátok bocsánatra jobbotokat, 
az envilii készen v á r ,...  ’s fogadjátok bú- 
csucsókomat a' tiétekért. Látjuk-e többet 
egymást, nincs róla kezesség./, azért vál
junk meg egymástól békáit lélekkel.— Ma
gasságnak Istene! segíts, hogy e1 szép
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érzések keljenek fel minden keblekben, ’s 
emlékük szépítse minden innen távozónak 
további n a p ja it,.... szépítse ez egészség* 
szigetét, most mig egymásra búcsút reme
günk hantjain, \s akkor is , midőn kietlen 
hallgatásában csak télnek szélvészei kö
szöntik egymást felettök. íg y , ah , igy in
díts ki Atyám, e' helyről ’s juttass hazám
ba. Engedd igy vennem egykor végbúcsut 
a’ világtól... ’s hadd kisérjen e’ szent ér
zelem égi honomba is. Ámen. I.
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