
Levél a leendő gyermekemnek
Azért is béke lesz!

Kedves kis szemem fénye! Mesélek neked arról, hogy mi történik a mifelénk.
Hol volt, hol nem volt, bús nagy harangszó hívta január elején a kaplonyi református 
felekezetűeket az istenházába. Mentek is, igaz, csak maroknyian. A lelkipásztor annak 
rendje s módja szerint hirdette az igét, s a gyülekezet is zsoltárénekléssel dicsérte az Urat.
Ezután jelölőközgyűlésre került sor. S a hívek kis cetlikre rótták fel a neveket, ki-ki azt, 
akit arra valónak ítélt. Igen ám, de az a „fránya” jónép nem azokat a neveket írta fel a 
papiroskákra, akik neveit egyes bácsik szerettek volna. Nem is kevesen támogatták 
például a te édesapád jelöltségét, meg aztán egy olyan idős úrét is, aki horribile dictu, már
igazán sokat élt. Hát ezt már csak nem hagyhatták. No lelkem, ne is aggódj, amint 
meghallották azok a bácsik a történések ilyetén alakulását, merthogy bizony akkor sem 
voltak a templomban, siettek is jajveszékelni. Ugyan mi lesz a kaplonyi református 
egyházközséggel, ha nem lesz széthúzás? Addig jajongtak, amíg sírásuk-rívásuk el nem 
hallatszott az esperességre. Ekkor a komoly, nagypalástú urak összeültek tanakodni. De 
bizony a bölcsesség híján volt éppen akkor arrafele, hiszen különben nem csak a 
jajveszékelők véleményét hallgatták volna meg, hanem a kaplonyiakét is. S így, az 
okosság hiányában megmondták és kimondták az új regulát: üljenek össze azok a 
hajthatatlan kaplonyiak, s jelöljenek újra, mi több, a papjuk ne lehessen akkor a 
templomban, s csak azok közül választhassanak, akik már tavaly nyár óta tagjai a 
gyülekezetnek. 
Óh nagyon örülnek ennek az esperesi levélnek azok a bácsik, akik közül a többség nem is
jár a templomba. Ők megmutatták, de meg ám! Mondogatják is önmaguknak – mert 
ugyan ki kíváncsi amúgy rájuk –, hogy megiscsak úgy forog a világnak kereke, ahogy ők 
elrendelték. Semmibe vették a kaplonyi kálvinisták választóbizottságát, és az esperes 
nagy palástja mögött leltek védelemre. Meg aztán ki tudja még, hogy minek örülnek, mi t 
akarnak.
Ne félj, lelkem! Nincs még veszve az igazság! Ugyanis csak azzal nem számoltak azok a 
bácsik, hogy a kaplonyi reformátusok azért is megmutatják majd, hogy nem tűrik a 
nagyságosok úrhatnámságát, s nem csak irtóznak ettől, hanem nagyszámban elmennek 
majd két hét múlva az új választásra. Presbitereket jelölnek majd, s békében hazamennek.
S addig mindhiába járnak házról házra azok a békétlen bácsik, hiába fenyegetőznek, hiába
vergődnek, a kaplonyi kálvinisták mégiscsak békességet akarnak az egyházuk tájára. 
Ebbéli akarásukban pedig olyanokat választanak majd meg, akik arra méltók. S akkor 
bizony mehetnek a gáncsoskodók a nagyurakhoz siránkozni ismét, de még azok sem 
tehetnek majd semmit a békesség ellen. Merthogy, ha a kaplonyi reformátusok 
határoznak, akkor nincsen abba semmi beleszólása senkinek. Punktum. A megosztók 
pedig azután is mehetnek, jelentgethetnek azoknak, akiknek amúgy is az a „mestersége”. 
Lelkiismeretükkel elszámolni úgy sem fognak majd tudni.
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