
EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK: 
XCVIII. 

Dávid Ferenoz válópere. 
Székely Ádám városi levéltárnok és egyh. tanácsos a városi 

levéltár lim-lomjai közt egy nevezetes okmányt fedezett fel, melyet 
alább egész terjedelmében közölni szerencsések vagyunk. Ez okmány 
a Dávid Ferencz és neje Barát Katalin közti válópernek egy részle-
te, mely érdekes világot vet e még eddig homályos per folyására. 
Ebből az tűnik ki, hogy Dávid Ferencz világi, felesége pedig egy-
házi törvényszék által kivánta az Ítéletet kimondatni. 

Az illetékességre nézve a városi tanács 1574-ben Dávid Fe-
renczre kedvezőleg hangzó végzést hozott, a mit a felperes feleség 
a fejedelemhez felebbezett, a ki az egyházi biróságot mondotta ille-
tékesnek. Ezt Dávid Ferencz súlyosnak és veszélyesnek tartván, per-
ujitással élt. E közben azonban az anyós azzal a furfanggal élt, hogy 
személyesen Dávid Ferenczhez ment és a pernek megszüntetését s 
leányának visszamenetelét igérte, ha ez a reája — az anyósra vo-
natkozó s kétségkivül terhelő „bizonság leveleket és egyebeket" 
megsemmisiti, a mit Dávid Ferencz meg is cselekedett, elszaggatván 
anyósa szemei előtt az okmányokat. Az anyós ekkor biztosságban 
érezvén magát, a pert tovább folytatta. Ugy látszik Gertrud asszony 
azok közé az anyósok közé tartozott, a kik még egy tudós vejem 
uram eszén is túljárnak. 

A perújítás folytán a városi tanács újból Dávid Ferenczre néz-
ve hozott kedvező Ítéletet, mi ellen a felperes nő a fejedelemhez 
felebbezett, de a tanács a felterjesztést megtagadta. Ezért a felpe-
res a fejedelemnél „személyesen" panaszt tevén, az 1575. mart. 7-én 
Gyula-Fej érvárt kelt rendeletében megparancsolta a tanácsnak, hogy 
az egész ügyet terjeszsze elébe. A tanács 1575. mart. 16-ról fel ia 
terjesztette. 

A fejedelem előtt 1Í75. mártius 19-én a felperesek képé-
ben megjelent Koppány Lőrincz, a Dávid Ferencz részéről senki 
sem, mikor is Báthory István, hivatkozva arra a korábbi Ítéletre, 
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melyszerint ez az ügy, mint válóügy, nem világi birák, hanem a 
superintendens elé tartozik — kimondotta, hogy e válóügy tárgyal-
tassék Alesius Dénes superintendens előtt. Tehát az unitárius püs-
pök válóügyét nem saját egyházi bírósága, hanem egy más egyház 
püspöke elé utasította. Hogy Báthory István fejedelem Dávid Feren-
czet ez úton is meggyalázni kívánta, az iránt nem leint kétség, meg-
gondolva a két püspök közt kétségkívül létezhetett nézeteltérést és 
nagy ellenszenvet. Az Ítélet a Jakab Elek nagybecsű munkájából is-
meretes.*) 

Az érdekes okmány, melyet magyar szövegű részében a mosta-
ni Írásmód szerint közlünk, a kővetkező': 

Illustrissime Princeps ac Magnifice Domine et Dmne Nobis 
gritiosissime. Servitiorum nostrorum in favorem m(agnifitentiae) ves-
trae debitam et paratam semper Commendamus. vestra noverit mag-
nificent ia quod Cum in quadam Causa et differentia inter honestam 
Catherinam filiam prudentis ac circumspecti quondam Stephani Ba-
ráth, alias Consortem Reverendi Dni Francisci Davidis plebani nos-
tri, ut actricem ab una, ac praefatum Dnum Franciscum Davidis 
veluti Incausamattractum parte ab altera, ratione divortii. (ut ipsa 
actrix praetendit.) Coram iudicibu-s nostris anno superiori mota et 
adiudicata. Ac tandem in praesentiam M. vestrae per apellationem 
eiusdem actricis deducta, ibique revisa et emendata praefatus Incau-
samattractus grave onerosumque accepisset iudicium, per gratiam 
novi iudicii idem Incausamattractus Causam eandem renovare et re-
formare volens, quasdam litteras M: vestrae pro novo iuditio eidem 
concessas nobisque preceptorie praesentare curaverat, penes quas 
sequentem propositionem suam coram nobis in scriptis exhibuit. — 
Dávid F. feleletti az novum iudicium mellett procurator által az né-
hai Barát Istvánné és az leánya ellen. Tisztelendő biró uram és ki-
rálybíró uram. Ez novum iudicium mellett ti kegyelmetek eleiben 
citáltattam az néhai Barát Istvánnét leányával egyetembe, Barát Ka-
tával, miérthogy (=minthogy) az anyja leányának gondviselője és 
oltalmazója: Miképpen constál az p r a e c e p t o r i - á b o l az, melyre 
minden actiojokat fundálták, hogy si iuris est, hogy criminose et 
calumnianter cselekednék én velem, mert ez elmúlt nyárban megbe-
tegülvén, hozza hivata engemet, és ultro offerálá az békességet és 
az pernek leszállítását én köztem és leánya között. Másodszor ezzel 
meg nem elégedvén mikoron megbetegültem volna, hozzám jőve és 
könyörge, miérthogy leszállította volna immár az pert én köztem 
és leánya között, az bizonyság leveleket és egyebeket elszakasztanám, 
kit meg is mivelék szemei előtt. Harmadszor ezzel meg nem elé-
gedvén, leánya testamentumát, úgymint plenam habens potestatem 
filie et atrix existens, és az békességre és az pernek leszállításának 
nyilvánvaló megbizonyítására, az városnak bírái és polgári előtt el-

*) Dávid F. emléke '212. 1. 
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szakasztá, és az éntöttem testamentumot approbálá, melyben nyil-
ván megvagyon, hogy minden per köztünk leszállott, és leányát én-
nekem, ugy mint hites feleségemet, megadta. Si iuris est, ezokáért 
azt mondom, hogy ez leszállított pert sine g r a t i a n o v i iudici 
nem indíthatta volna, és miért hogy elinditotta és az transmissiot 
az táblára küldötte, ki azelőtt k ü n n volt és az táblán inscribálta-
tott volt, és azután az compositio köztünk lött, incurralt in factum 
Calumniae et Causae perpetuum silentium. Az törvény bocsásson ki, 
ezeket megbizonyitani kész vagyok et tabulis testamenti és élő bi-
zonságokkal, ha kegik valamit megtagadna ezekben, az ő maga hi-
tire hagyom, salvo iure addendi plura. Quo percepto annotata relic-
ta quondam Stefani Barát, in contrarium praemisse propositionis 
respondit hoc modo. Az néhai Barát Istvánné feleletti Dávid F. el-
len : Tisztelendő Biró uram és Királybiró uram. Ti kegyelmetek elei-
ben panaszkodni jöttem, kegyelmetek emlékezhetik róla, hogy az én 
leányom között Barát Katalin között, és Ferencz uram között, va-
gyon néminémü igyentelenség (egyenetlenség) és házasságbeli elválás-
ra való igyekezet. Leányom urunktól Ő Nagságától egyházi renden 
való birót kért az ő kőztek való dolognak megitélésére, ő kegyelme 
penig Ferencz uram, kegyelmetek birósága alá kévánná az törvényt, 
ugyannyéra hogy immán törvény is folyt kőztek, mind itt ez váro-
son, mind penig urunk ő Nagysága tábláján, mely törvényt súlyos-
nak érezvén Ferencz uram, új Ítéletet vőtt leányom nevére, az mel-
lett adott valami feleletet bé, mely feleletben én hozzám felel, pat-
varosnak mond, és nagy sok külömb-külömbféle dolgokkal vádol, 
melyből azt akarja énnekem nagy kisebbségemre és gyalázatomra 
mutatni, hogy én volnék minden kőztek való háborúnak oka, meg-
kötője és megodója. Azért én mostan ennek az derekára semmit 
nem felelek, hanem csak ilyen tudománt teszek, hogy én soha nem 
voltam, sem vagyok oka, valaki én felőlem azt magyarázza, nem 
jól, nem igazán, és hamisan magyarázza, mert én az én leányomat 
soha nem kisztettem semmi törvénytelen és tisztátalan dologra nem 
kötettem. Most es noha édes anyja vagyok, de ez köztök való há-
borúban principalis nem vagyok, melyet én teneked Ferencz pap, 
igaz törvénynek folyásával idővel megbizonyítok. Ez nevet tőled fel-
vennem és viselnem, hanem kivánom hogy ez protestatio emlékezet-
ben legyen, és jettzést kévánok rola. Továbbá mert hogy te neked én 
velem még ez óráig semmi pered nem volt, soha idézetoen sem vol-
tam veled, sem semmi sententia én köztem és te közted nem költ, 
sem új Ítéleted énnevemre nem költ, hanem extra omnem viam iuris 
sine omni citatione legitima én ellenem actiot formáltál, az törvén-
be be is adtad, ha törvény, ennek terhét várom. Az derék dologra 
penig, mikor Isten modot ad, különben kereslek, és megmutatom 
hogy az mivel engemet, mind most és mind ennek előtte gyaláztál, 
méltatlan és mind te magad gondolatja. Mert én mint jó anya, in-
kább köztetek törekedő és szerző voltam az békességben, te magad 
tudod mivel attál okot feleségednek az magad megunására és meg-
gyülölésire, hiszem előtettek volna az törvény, igazítanád ott maga-
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dat, ha az én^ leányomat bűnössé teheted, nincsen énnekem arról 
mit tennem. Én az törvénynyel nem birok, hanem alája vetettem, 
ós mindent szenvedjen ha érdemli. Cum protestatione ennek utánna 
is liceat többet szolnom. Post hec et praenotata actrix adversus ean-
dem propositionem Ineauöam attracti pro se respondit his verbis: 
Barát Katalin aszszonnak, az néhai Barát István leányának, feleletti 
Dávid F. ellen, az colosvári plébános ellen. Tisztelendő' Biró uram 
és Királbiró uram. Értem, Ferencz uram minéraü dolgot forgat én 
ellenem az új Ítélet mellet, t. i. hogy mikor ö kegyelme beteg volt 
volna az nyárban, azkor az én aszszonyom anyám Ő kegyelmé-
vel megbékélt volna, és az roinémü levelek lőttek volna köztök, el 
is szaggatták volna. Azért én erről tudománt teszek csak, ilent hogy 
az mikor ideje és módja leszen és törvény szerént való helye, reá 
gondolok. Most csak im ezt mondom, hogy még ez óráig, mi köz-
tünk volt az vetélkedés csak az biró felől. Én ő kegyelmétől el 
akarnám válni törvény szerint, az kegyelmes fejedelemtől egyházi 
renden való birót kéltem, ő kegelme penig azt vitattja, hogy az én 
kévánságomnak, az elválásra valónak, meglátása, megitélése kegyel-
meteket, kilsŐ renden való bírákat illeti. Az urunk táblája csak az 
bíróságról deliberált, nekünk azt Ítélte, hogy az pispök székit nézi 
ez dolognak meglátása. Azért én az mellől einem megyek sem ide 
sem tova, sem az derék dologra, az mit ő kegyelme proponál, nem 
felelek itt kegelmetek előtt, hanem ott a hol annak az törvényének 
kell célébráltatni, a hova az ő Nagysága széke is mutatott. Sőt azt 
mondom hogy ő kegyelme az uj Ítélet mellett, az derék dolgot itt 
az kegyelmetek székin nem forgathatná az ő Nagysága törvénye el-
len, hanem az biroság ellen kellett volna szólni, ha mit újíthatna 
vagy mivel ronthatná az ő Nagysága urunk széki deliberatioját. De 
hogy azt ingyen emlékezetben sem hozza, hanem az derék dologba 
excipial, si juris est indebita actionak mondanám, azvagy inkáb Ca-
lumniának, ez okon, hogy ettszer ő maga appellált az pispökre, 
melyről jettzést mutattam. Most immár esmég kegyelmetek eleji ben 
akarja vonni az dolgot. Valamelyiknek azért az törvény azt találja, 
az pénáját megvárom, protestálok is, hogy azén birám előtt, ez do-
logban ki az fejedelemtől és az tor véntől jegyeztetet, minden fogr-
sidra választ akarok tennem. E Contra memoratus incausammattrac-
tus replicavit hec. Dávid Ferencz részszerint való replicatioja az ne'« 
hai Barát Istvanné Gedrud asszony, és az ő leánya Barát Kata el-
len. Cum protestatione szolok. Miért hogy feleletedben én ellenem 
ezzel mented magadot, hogy az te leányodat az előtt is törvéntelen 
dologra nem kisztetted és tisztátalanságra nem kötetted. Azért te 
Barát Istvánné, leányoddal egyetembe Barát Katával, si juris est, azt 
kévánom hogy nyilván megmagyarázzátok, micsoda törvéntelenség és 
tisztátalanság legyen ez, mert mig meg nem értem, addig nem tu-
dok reá felelnem. Item ezt is megmagyarázzátok: mert te magad jól 
tudod, mivel adtál okot az te magad megunására és meggyülölésére, 
mert én semmi okot nem adtam tudomásom szerint. Mondom penig 
hogy ugyan tartoztok vele, hogy megmagyarázzátok, mert ez tisz-
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tesség dolga. Melyre ez igék láttatnak intendálni, mindenben előljá-
ró. Ez okáéit legelőször azt kévánom hogy törvény szerint ez lát-
tassák meg, azután kész vagyok minden feleletednek megfelelnem, 
é« az en propositiomat jó bizonságokkal megerősítenem, liceát cum 
protestatione plura loqui. 

Iterum procurator praefate actricis pro relicta quondam Stefa-
ni Barát subiunxit adversus replicationem Incausammattracti. A 
hol azt mondod, hogy én Barát Istvánná, veled componáltam és az 
okáért az transmissiot táblára nem küldhettem volna, ez ellen én 
azt mondom, hogy ezzel engemet az leányommal való perben nem 
elegyíthettél volna, hanem ha valamit én cselekettem volna te elle-
ned, törvénbe laktam, megtaláltál volna törvénnyel, megfeleltem vol-
na én neked mindenre. Azért semmiképpen engemet erre nem hihat-
tál volna, hozzám sem felelhettél volna. Annak okáért az előbbi felele-
tem tartása szerént, ennek az terhét, ha törvény engedi, megvárom 
rajtad. Idem procurator in persona annotate actricis a d i e c i t Az te 
részszerint való replicatiodra én ezt mondom, miérthogy elhagytad 
az Ő Naga székin költ sententiat, melyet én nekem attanak, az új 
ítéletet is elhattad, kit az sententia ellen és én ellenem hoztál, és 
más dolgot proponálsz én ellenem, kinek semmi helye nincsen, éji pe-
nig az ő Nagysága székinek sententiája mellől el nem állok, me r̂t ez 
dolog divortiumot néz. Mikor annak birája előtt leszünk, valamit el-
lenem felelsz, esmét reá felelek, és ha törvény engedi, ez féle felé^ 
letednek terhét megvárom. Quibus sic dissentientibus et tandem iudi-
tium nostrum expetentibus nos iudices primarius et regiua iudica-
vimus hoc modo: Miérthogy Dávid Ferencz az ő propositioja ellen, 
az Barát Istvánné responsiojába talált némi csekelyeket, melyeket ő 
mond tisztesség dolgának lenni, és abban vár elsőbben törvént pro-
nuntiálni, ki ellen Barát Istvánné azt mongya, hogy oknélkül ele-
gyítette volna őtet az perben, mert ő vele semmi dolga nem volna, 
az leánya penig azt mongya, hogy nem módja szerint élne Ő ellene 
az novum iuditiummal, az mit proponál, az mellett az sem oda va-
ló volna, de arról, az mi dolga ő neki vele vagyon, az ő neki ren-
delt birája előtt mindenről megfelelne, tetszett az mi Ítéletünknek, 
mivel hogy az Barát Istvánné responsiojában vadnak az mondások, 
melyeket Dávid Ferencz tisztessége ellen esmer lenni, de mi nekünk 
még eddeglen annak nem látszanak lenni, hanem ha el nem akarja 
szenvedni, és tovább akar benne menni, ha ennek utánna több be-
szédekből, azvagy bizonságokból, tisztessége ellen esmertetnék lenni, 
az törvény arról is Ítéletet teszen kőztek. De miérthogy az principá-
lis causa forgott kiválképpen Barát Katalin asszony és Dávid Ferencz 
között, az novum indicium es az Ő köztök lött sententia ellen ho-
zatott. Azért tartozik a derék dologhoz az mi ő kőztek vagyon, az 
novum iudicium mellett szólni és ahoz valót replicalni, annak után-
na ugy tudunk ő kőztek deliberalni. Mely mi ítéletünket meghalván 
mindkét fél, Dávid Ferencz contentus lőn vele, hogy kész lenne az 
derék dologra is nekik jóbban megfelelni. De az más félnek procu-
ratora nem engedé, hogy többet felelne és replicálna, mert immár 
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annak idejét elmulatta volna, sőt még az mit felelt, az sem oda va-
ló volna, nem kellett volna utát elhadni és más dolgot köziben ele-
gyiteni, azért minden igyekezetitó'l elmaradott volna. Annak okáért 
az tanácsnak és esküdt polgároknak elleiben apellála vele. Mely 
két fél között való igyentelenségnek rendit, és arról az mi biráink-
nák Ítéletit, mikor mi esküdt polgárok és tanácsbeliek megértettük 
volna, mi es jóváhadjuk az ő Ítéleteket, és hadjuk azt is hogy meg* 
feleljen és replicáljon az derék dolog ellen Dávid Ferencz ha mit 
akar. De az mi hagyásunkkal és Ítéletünkkel is meg nem állván az 
Barát Katalin asszonynak procuratora, te Nagyságodnak székinek 
jobban való meglátására appellála vele. Mi peniglen nem akarjuk 
csak ilyen rész szerint elbocsátani, hanem telyességgel végievén kőz-
tek az novum judcium mellett való dolgokban, ugy készek lőttünk 
volna elbocsátani. 

Ezt meghallván Barát Katalinnak procuratora, protestálla hogy 
külömben is elakarná vinni. Azután egy néhány nappal juta élőnk-
be Nagyságodnak parancsolatjával mely ezképpen sonált. 

„Steplianus Báthory de Somlyo Vajvoda t.ransylvanus et sicu-
lor Comes etc. Prudentibus circumspectis Judicibus et iuratis civi-
bus civittatis Colosvariensis Salutem et favorem. Exponitur nobis 
pro parte et in persona honesta mulieris Catherine filie prudentis 
et Circumspecti quondam Stephani Barát Civis Civitatis Colosvarien-
sis alias consortis honorabilis Francisci Davidis pastoris eccle eius-
dem Civitatis, qualiter temporibus praeteritis in quadam Causa inter 
ipsam exponentem ab una ut atricem ac dictum Franciscum Davi-
dis veluti incausamattracti parte ab alia, ratione et praetextu divor-
ti primum Coram vobis mota et adiudicata, postea vero sub secuta 
appelatione, in sedequoque nostra juditiaria discussa fuisset. In qua 
dictus Franciscus Davidis recepto a vobis oneroso iuditio literas nö-
vi iuditii accepisset, vobisque in iuditio vigore earundem ambae par-
tes suas exhibuissent allegationes et responsiones, vosque in eadem 
Causa penes novum iuditium iuxta partium responsiones iuditium 
fecissetis et sententiam tullissetis, quo vestro iuditio actrix non con-
tenta, per vos causam eandem iuxta Continentiam literarum novi 
iuditii in curiam nostram nostram scilicet inpresentiam transmitti 
postulasset, vos tarnen nescitur quo respectu ducti causam eandem 
ad legitimam instantiam dicte exponentis transmittere noluissetis, 
prout nolletis etiam de presenti, in preiuditum et damnum exponen-
tis imo et Contemptum literarum nostrarum novi iuditii manifestum, 
unde requisiti sumus pro parte et in persona eiusdem exponentis ut 
Causam eandem transmitti facere et quia universe Cause exceptis 
frivolis et vanis exceptionibus a meritoque Cause prorsus alienis, 
sanioris discussionis gratia, a vestra praesentia in curiam nostram 
transmitti consveverint debeantque pro eo harum serie Committi-
raus vobis firmiter ut acceptis praesentibus et rebus sie ut praefer^ 
tur stantibus statim causam eandem simuleum tota sua serie et pro-
cessibus conscribi facere et earn in curiam nostram nostram scilicet 
in praesentiam maturius discutiendam, nisi legitimum aliquod obsis-
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tat impedimentum transmittere módis omnibus debeatis et teneami-
ni. Secus non facturi praesentibus perlectis exliibenti restitutis. Da-
tura Albe Julie die septiraa mensis martii Anno Dni Millesimo et 
quingentesimo septuagesimo quinto, Stephanus Báthory de Somlyo mpa. 

Quibus receptis et intellectis nos Commissioni et mandato M. 
vestre satisfacere volentes premisse Contentionis seriem praesentibus 
inseri et inscribi fatientes ad provocationera procuratoris annottatae 
Catherine Barát, In praésentiam M. vestre fideliter duximus transmit -
tendam. Quam et feliciter valere desideramus. Datae in Civitate Co-
losvariensis die decima sexta martii. Anno Dni millesimo quingen-
tesimo septuagesimo quinto. 

Eiusdera Illustrissime Magnifice 
Dominationis vestrae 
Servitores obsequentes Judices et Jurati 

Cives Colosvarienses 

H á t i r a t . 
1575. Levata feria sexta post Dominicam laetare*) proactrici-

bus Laurentius Koppány, pro Incausamatracto nemo. Deliberatum est 
quod sicuti ante in aliis litteris remissionalibus deliberatum erat, ut 
Causa ista tanquam divortii, non coram judicibus secularibus, sed 
coram superintendente discentiatur, Ita — nunc etiam idem est iudi-
cium, quod Causa ista divortii agatur Coram Dionisio Alesio super-
intendente. Quod vero Franciscus Davidis matrem actricis, quae in 
causa non fuit, sine citatione coram iudicibus astare coegit et ean-
dem lite impetivit, ideo in poena astationis falsi termini fl. 33. Con-
vincitur. 

K i v ü 1. 
In praesentiam Illustrissimi principis ac Magniflci Domini et Do-

mini Stephani Báthory de Somlyo Vaivode Transylvaniensis et Siculo-
rum Comitis etc. Domini nostri gratiosissimi, 

Pro honestis mulieribus Gedrude relicta prudentis ac circuuispecti 
quondam Stephani Barátth, et Catherina filia eiusdem ut actricibus, 
Contra Reverendum Dnum Franciscum Davidis plebanum nostrum veluti 
Incausam attractum. 

Causa introscripta transmissa. 

1575. Aperta per Magrnm (=Magistrum) Emericum Swlyok Pro-
tonotarium. 

Ezeken alól van Kolozsvár város pecsétje ostyára fektetett papir-
ba nyomva. 

Az okmány, melynek hossza 135 m. ; szélessége 32 cm. van Ko-
lozsvár levéltárában, Fase. I. nro. 44. alatt. 

Közli: Benozédl Gergely. 

*) 1575. mart. 19. 



KÖNYÖRGÉS ANYA FELETT, 
ki gyermekágyban halt meg. 

Örök hatalmú, végtelen bölcseségü és kegyelmű Isten, mennyei 
édes Atyánk! hozzád emeljük fel lelkünket, kérő és esedező szivün-
ket, mielőtt oly szerencsétlenül kiszenvedett szolgáló leányodat a sí-
rok közé, az örök nyugalomra kisérnők; mert t e v a g y , k i m e g -
ö l s z és m e g e l e v e n í t e s z , m e g s e b e s í t e s z és m e g g y ó -
g y í t a s z , m e g k e s e r í t e s z é s m e g v i g a s z t a l s z . Te vagy, 
ki tömlőbe szeded a veszteségek könyeit, megszámlálod és meghall-
gatod a fájdalmak jajjait, egyesek és családok, népek és nemzetek 
méltatlan szenvedéseit, s a családok csapásainak súlyát igaz szere-
teted mérlegén figyelembe veszed I 

Nagy és végtelen Isten! az idők történetei, az élet és boldog-
ság szerencsétlen jelenségei, a nemzetségek és családok sujtolásai ró-
lad és hatalmadról szólanak, nagyságod és bölcseséged végtelensé-
géről beszélenek . . S o k s z o r k i b o c s á t o t t a d a h a l á l t , m i n t 
a m a z a n g y a l t az ő l á n g f e g y v e r é v e l , h o g y i r t s o n és 
p u s z t í t s o n , s o k s z o r f e n y e g e t t é l , h o g y e l v e s z e m e 
h e l y r ő l a v i g a s z t a l ó t , e l e j t e m e h á z n a k k o r o n á j á t , 
h o g y az e g y i k j a j e l se m ú l i k s i m e a m á s i k k é t j a j 
k ö v e t k e z i k . Pusztulnak a házak és családok. Az emberiség me-
zején — mint a füveknek rendeit — halomra döntöd minden válo-
gatás nélkül az emberek javát és roszát, az életre és szeretetre mél-
tók ezereit és millióit! 

Lám Atyánk egy szomorú változást, egy végzetes csapást újí-
tottál meg e gyászoló családban! A teremtés után nemsokára nem-
csak amaz Ítéletet mondottad ki: o r c z á d n a k v e r í t é k é v e l 
e g y e d a t e k e n y e r e d e t , — p o r v a g y és p o r r á k e l l l e n -
n e d ; hanem kimondottad különösen az asszonyoknál ama súlyos 
ítéletet is: m e g s o k a s í t o m i g e n f e l e t t e a t e f á j d a l m a i -
d a t , a t e m é h e d b e n v a l ó f o g a d á s o d n a k f á j d a l m i t is, 
— f á j d a l o m m a l s z ü l ö d a t e m a g z a t i d a t . Rendítő fájdal-
mak közt születnek a halandóság gyermekei és azóta azaz ágy, me-




