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Tegyünk vallást hitünkről!
Isten végtelen jóvoltából megértük az új eszten
dőt. Üj vágyak, új remények és elhatározások kel
nek az ember szivében ilyenkor. Minden jóravaló
ember az időnek határpontján megállva számot vet
önmagával s ha valami hibát vesz észre múltjá
ban, jobb igyekezete által azt megjavítani törekszik.
S ez a helyes, ez a dicséretre méltó. S mikor mi
most az új évben — sokak szerint egy új évszázad
kezdetén — ezen első számunkat útra bocsátjuk,
teszszük azt azon kéréssel, hogy t. olvasóink ama
sok szép s üdvös tanács és evangyélmi intelem mel
lett, a miket ilyenkor az évfordulón a templomi
szószékekről hallanak, a fent czímül választottat se
feledjék jó mélyen a szivükbe vésni s követni az
új esztendőben. Hogy miért épen ezt ? Azért, mert
ebben nagy fogyatékosságot tapasztalunk s e fogya
tékosság számos nyomorúságnak a forrása, lévén ez
egyik oka amaz áldatlan szellem terjedésének, a
mely napjainkban hol ebben, hol abban az alakban
érezteti velünk mérges fullánkjait s annyi könyet
és panaszt sajtol ki a keblekből.
Azt hiszem, alig van ember, a ki az emberiség
mostani valláserkölcsi állapotával meg volna elé
gedve. Az eszményi dolgokért való lelkesedés ama
hiánya, az a lelki sivárság, önzés, haszonlesés stb.,
mely korunkat annyira jellemzi; továbbá a bűnügyi
statisztikának tételei, a melyek az erkölcstelenség
terjedéséről tesznek szomorú tanúbizonyságot: mind

9. szám.

alkalmasak arra, hogy egy jobbérzésü keresztyént
megrémítsenek s gondolkodóba ejtsenek.
Okát ezeknek könnyű megtalálni. Főokuk az,
hogy a Krisztusi szellem kezd háttérbe szorulni s
helyette egy földhöz-tapadt bölcseség nyer uralmat
a sziveken.
De valljuk meg, hogy sok tekintetben magokban
a keresztyénekben is rejlik oka annak, hogy ez így
van. Mert nemcsak hogy tetteinkkel késünk megmu
tatni keresztyén voltunkat, de még szóval sem harczolunk a kor léha szellemiránya ellen úgy, a hogy
kellene. Hallgatunk ott is, a hol beszélnünk kellene.
Lanyhaságunk s nembánomságunk sok helytelen
szokást, ferde nézetet s bűnt növelt fel már ölén.
Gyámoltalanságunk hagyja nőni azt a falánk ször
nyeteget, a mely dögleletes kilehelésével megméte
lyezi körülöttünk a levegőt, körmét bemélyeszti a
mi szivünkbe s kitépi nem egyszer gyermekeink
szivéből is az ártatlanság fehér liliomát.
Legyen bátorságunk vallást tenni hitünkről!
Hogy én e szavakat most hogy értem s mit
akarok velük mondani, azt egy életből vett példá
val világosítom meg.
. . . Egyszer a vonaton utaztam. Többen ültünk
a vasúti kocsiban s egyebek közt velem szemben
egy finom úri nő, a ki miután egy ideig beszélge
tésünket hallgatta, társalgásunkba elegyedett. Rövid
idő múlva a társaság vallási tárgyakra tért át.
♦Igen, igen, — szólt ő — ha mindég megvolna
a kellő bátorságunk s tapintatunk fellépni a mellett,
a mi a legszentebb, mennyivel jobban állana a val
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lás ügye! Annak előtte én is kissé gyáva voltam e
tekintetben s nem egyszer udvariasságból s más
melléktekintetekből hallgattam ott, a hol beszélnem
kellett volna; de lelkiismeretem mardosott s egykor
áldásos hatását is volt alkalmam tapasztalni bátor
hitvallásomnak.
Egy társaságban ugyanis többször összejöttem
egy katonatiszttel, a kinek abban telt a passziója,
hogy egyes bibliai mondásokat kiforgatva eredeti
értelmükből beszédjében istentelen módon alkalma
zott s magának a vallásból tréfát csinált. A társa
ságnak tetszettek egyes szellemes mondásai. Én
hosszú ideig megjegyzés nélkül hallgattam ezeket,
jóllehet nagyon bántottak istentelen vicczei. Nem
mertem szólni, mivel láttam, hogy a dolog másoknak
tetszik. Midőn azonban este nyugalomra készülve
esti imámat készültem elmondani, gyávaságom jutott
eszembe s szerfelett nyugtalanított. Nem volt elébb
nyugtom, a míg le nem ültem s levelet nem írtam
az illető fiatal katonatisztnek. Ebben őszinte és
nyájas hangon elmondtam neki, hogy milyen keserű
fájdalmat okoz nekem az által, a mikor ő könnyelmű
játékot űz azzal, a mi az én életem legédesebb
örömeit s fájdalmaim vigaszát képezi, ö is jöhet
majd olyan körülmények közé, a mikor szüksége
lehet vigasztalásra s hol fogja azt keresni, ha annak
igazi forrását előre is így bepiszkolja. Kértem azután
szépen, hogy hagyjon fel rossz szokásaival, ki tudja
hány szívnek boldogságát ássa alá könnyelmű játé
kával.
Levelem hatott. Másnap a katonatiszt sietett
felkeresni s megvallotta, hogy levelem neki nehéz
lelkifurdalásokat okozott s belátja, hogy bizony hely
telenül cselekedett, de hát mások tetszésnyilatkoza
tai mintegy belelovalták őt a dologba. Az én
levelem keltette fel benne először a higgadt megfon
tolást s vezette hibájának belátására, a miért most
szégyenkezve kér tőlem is, Istentől is bocsánatot.
Én pedig, uraim — végzé szavait az űri nő —
kértem az ő bocsánatát azért, hogy már előbb is
nem figyelmeztettem őt hibájára s nem voltam segítsé
gére, hogy a helyes utat megtalálja.*
. . . De bölcs szavak ezek, de nemes példa ez !
óh de jó volna, ha minden ember követné! Mert
bizony a hitetlenség hódításának az is egyik okozója,
hogy a hivőkben nincs meg mindenkor a kellő bátor
ság arra nézve, hogy hitükről vallást tegyenek s
a hitetlenség mérges fullánkjait, mielőtt hatnának,
letördeljék.
A ki a rosszat látva hallgat, annak elkövetésé
ben részes. *A ki nem takar velem, — mondja
az Úr — tékozol az.> Ne felejtse el ezt senki sem.
Lehet az is, hogy hitünkről való vallástételünk
nek nem lesz mindég olyan kedvező s gyors ered
ménye, mint volt a felhozott esetben; de az ne tart
son vissza az új kísérlettől, valahányszor arra alka
lom kínálkozik. Az Isten igéje sohasem tér vissza
üresen. — Lehetséges az is, sőt nagyon lehetséges,
hogy gúnymosolyt, ellenséges érzületet, üldöztetést
s átkot aratunk ott, a hova áldást vetni volt szán
dékunk ; de hát nem mondja-e az U r: Boldogok
lesztek, mikor titeket szidalmaznak, háborgatnak én
érettem; örüljetek és örvendezzetek, mert jutalma

tok bőséges a mennyekben (Máté 5, 11— 12.). S en
nek tudatában megriadhatnánk-e akármely nehéz
ségtől és kellemetlenségtől mi evangélikusok, utódai
ama dicső ősökek. a kik börtönre és máglyára is
bátran mentek hitükért s nemes meggyőződésükért?!
Tegyünk vallást hitünkről! Tettel és szóval!
Tettel: keresztyéni tiszta életünk s evangyélmi
egyházunknak áldozatkész szeretete által; szóval:
az istentelenségnek — bármily alakban nyilatkoz
zék is meg — bátor elítélése s a Krisztusi szent
elveknek hangoztatása által. Ez az útja annak, hogy
a sívár korszellem terjedésének útját vágjuk s az
evangyélmi szellem diadalát elősegítsük. S ez a fel
tétele annak is, hogy az Ur egykoron övéinek is
merjen el bennünket. Mert — szavai szerint —
♦valaki vallást tészen én rólam az emberek előtt,
én is vallást tészek arról az én mennyei Atyám
előtt; valaki pedig megtagadand engemet az embe
rek előtt, megtagadom én is azt az én mennyei
Atyám előtt*.
pmj

A z új esztendő kezdetén.
Luk. 2, 21 ; Jrin. 14, 0.

M egnyílt m ér az új én kapuja
f i felette egy szép név ragyog;
Ei s ze n t név, m in d e n k i j ó l tudja,
M ire B u zd ít k ic sin y t s nagyot.
«É n vagyok az igazság s élet,
In t ifé zu s — én vagyok az út,
I f i engem követ, m eg nem téved,
A z örök Boldogságra ju t.
—

Vígan diaiad élted fiajója,
Vész és v ih a r nem árt neked,
É n leszek Búdnak oszlatója,
Ha B izalm ad' Bennem veted.
l m ’ ism ét a jtó d előtt állok,

Hallod-e, hogy kopogtatok ?
Ha n á la d té rt szivet találok,
Ú gy áldott lesz m inden napod!*
Nemeiből: L a d á n y i .

Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának s híveinek iratait?
ír t a : dr. Luther Márton.
(Folytatás.)

T iz e n n e g y e d ik .

Hogy Krisztus az ő főpapi tisztjét szt Péterre
ruházta át, — (de constit. c. translatio). — Ezzel
szemben Dávid a 109 zsoltárban 1 és Pál (a zsidók
hoz írt levelében)2 azt mondja, hogy Krisztus az
egyedüli, örökös főpap, a kinek főpapsága soha nem
ruháztatik át.
1 4-ik vers.
2 Zsidókhoz írt levél V, 6 ; VI, 20; VII, 17. v.
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T izen ö tö d ik .

Hogy a pápának hatalma van a keresztyén egy
háznak törvényt szabni. (25 qu. 1. ideo permittente.)
Ezzel szemben azt mondja szt P á l: «Szabadságra
hivattatok az Istentől, Atyámfiái». (Gál. 5, 13.)
T iz e n h a to d ik .

Hogy1 ő ezt a mondást «és valamit megkötendesz» stb. oda magyarázza, hogy neki joga van az
egész keresztyénséget az ő önkényes törvényeivel
megterhelni, holott Krisztus a fenti szavakkal mást
nem czéloz, mint azt, hogy a bűnösöket büntetésre s
vezeklésre szorítsa ; és semmi szín alatt sem czélozta
azt, hogy a többiek, az ártatlanok, törvényekkel
terheltessenek meg, a mint az szavaiból világosan
kitűnik.
T iz e n h e te d ik .

Hogy ő átok és vétkezés terhe a la tt 2 tiltja a
húsnak, tojásnak, vajnak s más egyebeknek bizonyos
napokon való élvezését, holott neki erre semmi joga
nincs s legfeljebb csak barátságosan inthetné erre
az embereket, szabadon és korlátozás nélkül hagy
ván kinek-kinek a szabadságát.

♦Ne g y ű j t s e t e k
magatoknak kincset
e f ö l d ö n * , továbbá: <Ne m s z o l g á l h a t t o k
I s t e n n e k és a v i l á g i g a z d a g s á g n a k *.1
H u szon egyed ik.

Hogy azzal dicsekszik, miszerint ő a római biro
dalom örököse (de sen. et re. iud. c. pastoralis).
holott mindenki jól tudja, hogy az egyházi hivatal
s a világi uralkodás egymást kizárják s szt Pál azt
parancsolja, hogy »a püspök az Isten igéjében
forgolódjék.*2
H u szo n k etted ik .

Hogy helyesnek tartja, miszerint a keresztyén
ember erőszak ellen erőszakkal védekezzék, Krisztus
ama szavai ellenére s azok fölé emelkedve: «A ki
el a k a r j a v e n n i a l s ó r u h á d a t , e n g e d d
n e k i f e l s ő r u h á d a t is*. (Máté 5, 40.)
H uszon harm adik.

Hogy az alattvalók megtagadhatják feljebbvalóik
nak az engedelmességet s hogy ő királyokat tehet
le, a mint tényleg sok helyen meg is teszi s több
ször megtette, ellenére Isten parancsolatának s annak
föléje emelkedve.

T iz e n n y o lcz a d ik .

H u szon n egyed ik.

Hogy ő az egész papságnak megtiltotta a nősü
lést, miáltal alaptalanul a bűn és szemérmetlenség
csak szaporíttatik, ellenére Isten törvényének és a
keresztyén szabadságnak.

Hogy ő azt a hatalmat igényli, hogy ő bármi
féle esküt, szerződést és kötelezvényt fent és alant
érvénytelenné tehessen, ellenére és föléje emelkedve
Isten azon parancsolatának : *Másnak adott szavát
mindenki m egtartsa !*3

T iz e n k ile n c z e d ik .

Hogy harmadik, vagy negyedik Miklós pápa az
ő keresztyénellenes rendeletében 3 sok egyéb gonosz
tétel közzé azt is felvette, miszerint Krisztus a kul
csok hatalmával szt Péternek s utódainak hatalmat
adott úgy a mennyei, mint a földi birodalmak felett;
holott mindenki jól tudja, hogy Krisztus a földi
uralkodást mennyire kerülte 4 s hogy azok a papok,
kik a kulcsok hatalmával bírnak, még nem mind
nyájan egyúttal császárai is a mennyei s földi biro
dalomnak.
H u szad ik.

Hogy azt a nagy, keresztyénieden hazugságot, a
mely szerint Konstantin császár 56 neki Rómát, föld
birtokot, országot és uralkodói hatalmat adott volna
e földön, igaznak tart és ilyennek elismerni köve
tel
mivel szemben Krisztus azt mondja (Máté 6 .):
1 Itt és a következő pontoknál a mondatszerkezetben
bizonyos változást lehet észrevenni, mert a míg az előbbi
pontok elé ez volt oda értendő: «Az egyházi törvény azt
mondja, hogy . . .», az ezutániak elé pedig ez teendő: ♦Kifo
gásolom, hogy a pápa . . . » stb.
2 Más szavakkal: ♦átokkal fenyegetve s parancsának
megszegését bűnnek bélyegezve*
8 Az a rendelet, a melyre Luther czéloz: Decretal. lib.
1., tit. 6., cap. 17.
4 János ev. 6, 15 ; 18, 36.
6 Luther ezt a Konstantin-féle ajándékozásról szóló ha
gyományt egy iratában bonczkés alá veszi s kimutatván
hamisságát, megbotránkozásának is ad kifejezést a felett,
hogy «az ilyen szemérmetlen hazugság az egyházi rendele
tek közé felvétetett s majdnem hilczikké emeltetett*.
6 Ez a szó áll a fent (3. jegyzet alatt) idézett helyén az
egyházi törvénynek.

H u szon ötöd ik

A pápának állítólag hatalma van az Istennek
tett fogadalmakat feloldani és megváltoztatni, —
(de votus et votorum redempt.) 4 — a mi szintén
ellenére van és semmibevétele Istennek.
H uszon hatodik.

A ki fogadalmát a pápai parancs folytán elmu
lasztaná teljesíteni, az nem esik a fogadalom meg
szegésének bűnébe (ibidetn) 5 : amivel ázván mondva,
hogy a pápa az Isten felett áll.
H u szon hetedü l.

Állítólag senki sem szolgálhat Istennek, a ki nős;
holott Ábrahám és számos szentek nős emberek
voltak s minden kétségen felül áll az, hogy Isten
maga rendelte a házasságot. Az Antikrisztus itt
tehát ismét Isten fölé helyezi magát.
H u ezon nyolczadik.

Hogy ő a saját haszontalan törvényeit az evangyéliomokkal s a Szentírással egy sorba helyezi, a
mint azt a dekrétumban e sokszor láthatjuk.
1 Máté ev. 14, 19. és 24. v.
2 Tit. 1, 9.; nem szószerint.
3 Vesd össze: Efez. 4, 25 ; 106. Zsolt. 6.
4 Decret. Gregor. IX. lib. 3., tit. 34.
5 Ugyanott.
* Dekrétumnak nevezték az egyházi törvénykönyvnek
(Corpus iuris canonici) régibb részét: A Gratian-féle törvénygyűjteményt, mely Gratian (1150 körül) bolognai kamalduli
szerzetesnek a munkája s mely a régi zsinati törvényeket és
pápai ügyleveleket rendszeres egyházjoggá dolgozza fel.
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H u szo n k ile n c ze d ik .

Hogy a pápának állítólag joga lenne a Szentírást saját tetszése szerint magyarázni s irányítani
és senki sem magyarázhatja azt másként, mint a
hogy ő akarja, miáltal ő Isten igéje fölé helyezi
magát, azt szétszaggatja és eltörli ; holott szt Pál
azt mondja: «A felső az alsóbb kijelentésnek helyet
engedjen*. (I. Kor. 14, 30.)
Fordította : Paulilc János.
(Vége köv.)

M ózes im á d sá g a .
(90. zsoltár.)
A 78. zsoltár dallamára.

Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Hajlékunk voltál a gonosz napokba';
Mert mielőtt a hegyek emelkedtek,
Sőt mielőtt az ég és fö ld meglettek:
Te voltál Uram ! egy erős Isten!
S te lészsz az idők végtelenében.
Egyedül te vagy örök, halhatatlan;
Életünk vagyon a te hatalmadban;
S ha te ezt mondod: térj a porba, ember!
Földbe' kell szállnom e porhüvelyemmel,
Ezer év nálad csak mint a tegnap:
A mi életünk hamar elhervad.
A te haragod emészt el bennünket,
Mert te ismered álnók sziveinket,
Es elfogyasztjuk a napot és évet,
Miként elkapja a szél a beszédet.
Hetven nyolczvan év a legtöbb nálunk,
S abban is legtöbb a fáradságunk.
Taníts hát, Uram, minket bölcseségre,
Hogy napjainkat fordítsuk jó végre!
óh, táplálj minket a te irgalmaddal,
Hogy bús éjünkre derüljön víg hajnal!
Tied szándékunk, tied az erő:
Minden dolgunkat te mozdítsd elő!
G a á l M ih á ly .

Király József Pál.
— Mai képünkhöz. —

Rég, rég aluszsza az igazak álmát. A tavaszi pa
csirta mélabús szava volt altató dala. A húsvéti
angyal szózata: *mit keresitek a holtak közt az élöt?>
(Lukács 24. 5 ), hangzik fel a sírból, melybe fáradt
testét nyugalomra helyezték. Nem kell őt felkelteni,
él azok szivében, kik kegyeletes hálával őrzik em
lékezetét ; él azon alkotásokban, melyekhez neve
fűződik.
A kép. melyet e lapok t. olvasói előtt feltárok,
csak néhány színtelen vonásban tünteti fel azon
férfiú életét, kinek szive egyházunk szent érdekeiért
oly melegen dobogott. E sorok írója éveken át ült
a szeretetreméltó mester lábainál, szava világában
tanulván megbecsülni az örök igazságot, példája fé

nyében megkedvelni Isten szent törvényét. Szivem
kegyeletes sugallatát követve, kérek ez igénytelen
jellemkép számára egy kis helyet. A tudomány és
hit, a gondolkodás és érzelmek összhangja avatta őt
az igazság lelkes papjává. Az ajkairól hangzó s az
alkotásiban megtestesült szó élő czáfolata korunk
azon hamis prófétái tanának, kik az ismeretet és
vallást két egymással ki nem békíthető hatalmas
ságnak mondják.
Barcsfai Király József Pál egy régi lévita család
sarja. Atyja Király János néptanító volt Nyíregy
házán. Itt született ő 1810 január 20-án. Atyjától
örökölte a tudomány iránti szeretetet; anyjától,
született Félix Juliannától, a szép és jó iránti fogé
kony szivet.
Nyíregyházán vetette meg alapját tudományos
képzettségének. E század elején nyíltak meg ott az
önkéntes adakozás útján létrejött «latin iskola* ter
mei. A jóságos gondviselésnek bölcs intézkedése tette
lehetővé, hogy a kiváló tehetségekkel megáldott gyer
mek szülőföldén ismerkedhetett meg a múzsákkal,
kikkel utóbb benső szövetséget kötött. Atyja, ki
családja fentartása tekintetében szerény tanítói fize
tésére volt utalva, alig hozhatta volna meg azt a
nagy áldozatot, mit fiának idegen városban való
sok évi taníttatása követelt. Nem gond nélkül,
mégis könnyebb szívvel bocsátották el a szülők védő
szárnyaik alól féltett gyermeküket, midőn szép fej
lődésnek indult fiuknak magasabb kiképeztetése parancsolólag követelte, hogy tőle megváljanak. Eper
jesre küldték a nagyhírű kollégiumba, hol az intézet
jótéteményeinek élvezete mellett, jó sikerrel fejez
hette be középiskolai tanulmányait. A szép reményre
jogosító ifjú 1827-ben ismét megragadta a vándorbotot, hogy a pozsonyi lyceum hittanszaki folyamát
végezvén, kitűzött czéljához közelebb jusson. A ta
nári pálya volt a szeme előtt lebegő czélpont, melyre
őt úgy alapos tudományos készültsége utalta, mint
szive vonzotta. Kedvencz tárgya volt a latin nyel
vészet. A tudományokkal való foglalkozás mellett
nagy előszeretettel karolta fel a zenét. Kiváló zenei
érzékének fejlesztésére kedvező alkalmat talált Po
zsonyban. Szive egész hevével meg is ragadta. A
római klasszikusok nyelvét annyira elsajátította, hogy
szive érzelmeinek s magas szárnyalású gondolatai
nak hűséges tolmácsolására a római költők művészeti
alakját ritka sikerrel használta. Gyönyörű csengő
basszus hangja pedig folytonos gondos képzés útján
oly iskolázottságra tett szert, hogy úgy Pozsonyban,
mint Bécsben nyilvános helyeken való felléptével
közlelkesedést ébresztett, sőt Bécsben az udvari
operaházhoz való szerződtetése végett is csábító
ajánlatot kapott. Benne tudomány és művészet szo
ros egységbe összeolvadva kiegészítette egymást
Egyik kezében Cicero porlepte foliánsát, másik ke
zében a lantot tartá. Egyik szeme a klasszikus múlt
tudománykincsén, másik szeme a klasszikus jelen
műremekein nyugodott.
Az alig pelyhedző ifjú csakhamar magára vonta
tanárainak s az iskolához közel álló társadalomnak
figyelmét. 1830-ban a pozsonyi Gstettner-féle nevelőintézet vezetésével, egy évvel utóbb volt tanárának :
Grossnak helyettesítésével bízzák meg a lyceumban.
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A hitjelölti vizsgálatnak jó sikerrel való megállása
idején nevelőséget vállal Schercz Fülöp vagyonos
pozsonyi polgár házánál. 1834/35-ben Bécsben hall
gatja a theologiát.
Innét tágkörü ismereteinek, társadalmi művelt
ségének s párját ritkító zeneművészeti képzettségé
nek tökéletesbítése czéljábol nagy körútra indul.
Bejárja Európának összes nyugoti országait. Ez volt
mesteriskolája, a mennyiben alapos tudományos ké
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ből kimagaslott a nagyhírű német költőnek: (irillparzernek tiszteletreméltó alakja, kivel Király még
későbbi éveiben is baráti levelezést folytatott.
Király munkás férfikora a tanári pályától elválaszthatlan. Egy évtizeden át volt a selmeczi lyceumnak egyik büszkesége, mint a latin nyelv s a termé
szettudományok közkedveltségű tanára. Ugyanekkor
a selmeczi erdészeti és bányászati akadémia hallgatói
nak magánórákat adott a franczia és angol nyelvből.

JÓ Z SE E

szültségét, a szemtől szembe látás, a tapasztalat
kincseivel gyarapította. Hazájába visszatérve Forgách Károly grófné fia mellett nevelősködött, mely
állásában annyira tudta magát megkedvelteim, hogy
a kapocs, mely őt e főúri családhoz fűzte, soha
meg nem lazult. A hálás kegyelet bizonysága az a
néhány száz forintnyi életjáradék, melyet a jó em
lékezetben maradt egykori nevelő a grófi pénztár
ból életfogytiglan élvezett. De az anyagi előnynél
sokkal becsesebb volt azon érintkezésnek Király
egész lényére való üdvös hatása, melybe nyolcz évi
nevelősködésének Bécsben töltött idején az osztrák
császár-város egyes kitűnőségeivel lépett. Ezek sorá-

PÁ L.

Tanári működésének fénykora Sopronhoz fűző
dik. Az itt három század óta fennálló lyceumot a
soproni gyülekezet a Thún gróf-féle szervezeti sza
bályzatnak s a fejlett kor követelményeinek megfe
lelően kiegészíteni, anyagi erejének korlátoltsága
miatt nem bírván, e virágzó theologiai főiskolából
és főgimnáziumból álló intézet a dunántúli egyházkerületnek, mint fentartó testületnek rendelkezése
alá került. Az egyházkerület vezérférfiainak nem
csekély gondot okozott, az újjászervezés válságos
munkája folyamatában, az igazgatói állás betöltésé
nek kérdése. Ennek szerencsés megoldásától függött
a féltett főiskolának sorsa, jövője. Kivetettek háló
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jókat az egész országban, míg az a selmeczbányai
testvérintézeten akadt meg. Az alapos tudományos
ság s kitűnő paedagogiai ügyesség hírében álló
Királyban az egyházkerület emberére talált. Az in
tézet újjászervezése, a tanári állások betöltése, a
szakrendszer élebeléptetése az ő, nagyrészt döntő
közreműködésével megtörténvén, a főgymnasium
megkapta a nyilvánossági jogot. Király 1853-ban
foglalta el hivatalát s a főgymnasium az ő Igazga
tása és kitűnő fiatal tanárok vezetése alatt csakha
mar oly virágzásnak indult, hogy az ország minden
vidékéről özönlöttek ide a tanulók.
Nehéz, kényes viszonyok közt lépett az intézet
élére. A bécsi absolut kormány s a magyarországi
helytartótanácsoknál alkalmazott közegei tannyel
vül a németet követelték, — a dunántúli egyházke
rület pedig mint fentartó testület szívósan ragasz
kodott a magyar nyelvhez, mely hívei legnagyobb
részének anyanyelve, egyházkormányzati téren pedig
e század kezdetétől fogva hivatalos nyelve is. Király
nak előzékeny, társadalmi műveltséggel párosult meg
nyerő modora mentő villámhárítónak bizonyult az
akadékoskodó császári iskolai felügyelők haragja s
a hatalmi önkény sújtó következményei ellen. Más
felől mint az egyházkerület megbízottja s a nemzeti
érdeket lelkesedéssel szolgáló tanférfiú, tanártársai
val együtt egész erejéből azon igyekezett, hogy az
uralkodó tanrendszerben kitűzött czélt, a magyar
tannyelv használata mellett, megvalósítsa. Ő akkor
igazán helyén volt. Neki köszönhető leginkább, hogy
az ötvenes években a soproni főgymnasium tan
nyelve a magyar volt, a nélkül, hogy az intézet
elvesztette volna nyilvánossági jellegét.
A hatvanas évek elején lemondva az igazgatói
állásról, kizárólag tanári hivatásának élt. Tanári
munkássága ez időtől fogva megoszlik a gymnasium
s az egyházkerület által 1858-ban önállósított tanító
képző-intézet között. 1869-ben Pálfi József halála
után ez intézet igazgatásával bízatván meg, legtöbb
idejét s legjobb erejét annak felvirágoztatására szentelé,
mindaddig, míg erejének hanyatlása miatt 1883-ban
nyugalomba vonult.
Az egyházkerületnek soproni tanítóképzője nem
csak egyik legrégibb,delegjelesebb intézete is az ország
nak. Körülbelül 1000-re rúg azon tanítók száma, kik
hazánk majdnem minden részében, mint a népnevelés
lelkes apostolai, áldásos működésükkel kegyeletes tisz
teletet s meleg rokonszenvet ébresztenek az «alma ma
ter* a jóságos nevelő anya iránt, kinek ölén magukba
szívták az evangéliumi szellemnek éltető tejét.
Ez intézet fundamentumának köveit a szeretetben munkás hit hordta össze. Három buzgó férfiú:
Fálfi József, Kolbenheyer Mór és a mi Királyunk
megragadva a vándorbotot, bejárta a külföld protes
táns országait, kopogtatva a szerencsésebb anyagi
viszonyoknak örvendő hitrokonok ajtaján. Sok ezerre
rúg a könyöradományok összege, melyet örvendező
szívvel raktak le az egyház oltárára Király József
Pál a «magyar Franké*, úgy is, mint a tanítóképző
megalapítóinak egyike, úgy is, mint annak fáradhatlan igazgatója, örök hálára kötelezte le egyházkerütetét. Fényes lap örökíti meg érdemeit az intézet
évkönyveiben.

Tanári s tudományos, valamint irodalmi mun
kásságának méltatása e lapok keretén túl esik. Csak
annak egyszerű megemlítésére szorítkozom, hogy
tanártársai s tanítványai szeretve tisztelték. Magyar,
német s latin nyelven számos, figyelmet ébresztő
munkát bocsátott közre s a hazai tudomány és
nemzeti irodalom egyes kitűnőségeivel élénk össze
köttetésben állott. Hátrahagyott iratainak egy részét
a Magyar Tudományos Akadémia szerezte meg,
bizonyságául annak, hogy azoknak maradandó érté
ket tulajdonít.
Sopron városa társadalmi s községi életében is
kiváló munkásságot fejtett ki. Minden nemes czélú
mozgalomhoz ifjúi lelkesedéssel csatlakozván, erejét
idejét, tudományát bocsátotta rendelkezésre, tekin
télyét s befolyását vetette latba, ha valamely, a
közművelődés érdekében felmerült eszme volt napi
renden. A városi törvényhatósági bizottságnak, szá
mos egyesületnek volt munkás tagja, illetőleg elnöke;
sok szép indítvány, több nemes intézmény fűződik
nevéhez.
Tiszteletreméltó egyéni jellemének értékét növelte
nemes szívjósága, lebilincselő társalgási modora,
közlékeny természete és társaihoz való baráti von
zódása. Ebben kell annak kulcsát keresnünk, hogy
Király a hozzá közelállókkal oly benső baráti vi
szonyban élt, — a tőle távolállókkal pedig hamar
megismerkedett s megbarátkozott, s hogy mindenki
tisztelte és szerette.
Nagyszámú családját az önmegtagadásig szerette;
neje s gyermekei pedig hűséges ragaszkodásukkal,
osztatlan szeretelökkel édesítették napjait. Két fia
közül az egyik Selmeczbányán, a másik Sopronban
ugyanazon intézetekben foglalnak el tiszteletreméltó
tanári állást, melyekben boldogult atyjuk emlékeze
tét hűségesen őrzik.
Közhasznú munkásságaközelismeréssel találkozott.
A királyi kegy fényében is ragyognak érdemei.
Nyugalomba vonulása alkalmával a fejedelem az
agg tanárt a Ferencz József-rend lovag keresztjének
adományozásával tüntette ki.
Csendes visszavonultságban töltötte utolsó éveit
Kis-Mártonban, szerettei körében. A nemes szív
1887 április hó 26-án szűnt meg dobogni. Tanítvá
nyai hálája, sok ezer tisztelőinek kegyelete övéinek
szeretete kisérte utolsó útjára. — Az igaznak emlé
kezete legyen áldott!
Foszvék Sándor.

Hazai és külföldi hirek.
Az eperjesi ev. gyám intézeti nőegyesüle
tet, Mayer Endre tanár nemes lelkének ezt az édes
gyermekét az a kitüntetés érte, hogy annak decz.
16-án a kollégium nagytermében, válogatott nagy
közönség előtt tartott estélyén Zelenka Pál püspök
úr tartott felolvasást a Szentföldről. A közönség
valóban sokat tanult és épült a lendületes felolvasás
ból, mely rövid időn önállóan is meg fog jelenni.
A zajos tetszéssel fogadott felolvasásért Kubinyi
Albert egyházfelügyelő mondott köszönetét a püspök
úrnak. A felolvasást megelőzőleg Szánik E. énekta
nító vezetése mellett a női és férfi vegyes kar a
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•Nabukadnézár* czímű karéneket adta elő, a melyre
azután Csengey Gusztáv theol. tanárnak «Gondolatok a Szentföldről* czímű alkalmi költeménye kö
vetkezett, melyet Joób Évi úrhölgy szavalt el. A theologusok karéneke fejezte be a tanulságos estét, a
melyre soká fognak visszaemlékezni Eperjesen.
Gyermekhalandóság. Sehol a világon nem hal
nak olyan nagy számban a gyermekek, mint nálunk.
A sok isténcsapáson kívül ez is egyik baja a mi
országunknak. Ennek csökkentése végett Taufer Vil
mos pesti egyetemi tanár kidolgozása alapján az
Országos Közegészségügyi Tanács nem régen javas
latot terjesztett a belügyminiszter elé, mely első
sorban a bába-ügy rendzésével akar segíteni ezen
a rettenetes bajon A javaslat ugyanis abból a tény
ből indul ki, hogy aránylag ott legnagyobb a gyer
mekhalandóság, a hol a lakosság kénytelen nélkülözni
a szülésznőket. Ezt a bajt hét bábaképző-intézet
felállításával akarja megszüntetni a javaslat. Nem
zetgazdaságiam és erkölcsi szempontból valósággal
rettenetes képet tár fel a javaslat megokolása. Eddig
évenkint650,163 gyermek született; ezek közül halva
jött világra 15,179; 144 902 az első életévben meg
halt. A veszteség tehát egy év alatt 160,081 gyer
mekélet. Ezen a bajon első sorban is úgy lehetne
segíteni, ha a bábaképzést szakközegek veszik ke
zükbe és a gyakorlati élet követeléseinek megfelelően
intézik. A javaslat szerint négyezer szülésznőre volna
még szükség.
Az országgyűlés a nagy karácsonyi ünnepek
miatt szünetelt. A politika terén nevezetesebb ese
ményt csak a szokásos újévi üdvözletek képeznek,
a mely alkalommal az egyes pártok testületileg üd
vözölték saját vezéreiket, nemkülönben a miniszterelnököt s a ház elnökét. Az üdvözlőbeszédekben s
az azokra adott válaszokban mindenik párt a
saját főelveit, álláspontját s jövendő magatartását igye
kezett körvonalozni, a mint az már régen szokás.
A népszám lálás, melyet az állam ez év elejére
tervezett, folyó év végére halasztatott el.
A kvóta. Minthogy a magyar korona országai
nak képvseletei között arra az arányra nézve, a
melyben azok a közösügyek költségeihez járulni tar
toznak, megegyezés nem jölt létre: Ő Felsége dön
tötte el a kvótakérdést egy félesztendőre szóló ér
vénynyel ; és pedig úgy, hogy a magyar korona
országai 333/4i) százalékot, Ausztria pedig 6640/49
százalékot tartozik fizetni. E szerint tehát ránk ki
sebb teher esnék, mint a bizottság javaslata szerint,
a hol tudni való népünkre 344 százalékos kvóta
van tervbe véve. Ez a döntése Ő Felségének múlt
év decz. 30-ról van keltezve s június végéig szól;
hogy aztán hogy lesz, azt még egyelőre nem tudjuk.
Az új ötkoronások. A bécsi pénzverdében már
elkészültek az első ötkoronások, a melyeknek kerü
lete nem sokkal nagyobb mint a mostani forintosé.
Ez ötkoronások, a mint írják, márczius végén kerül
nek forgalomba.
Új törvény. Újévtől kezdve életbe lépett az esküdtbiróságokról szóló törvény, a mely szerint egyes
bűnügyekben az esküdtszékek fognak mondani ítéle
tet. Egyesek véleménye szerint ugyanis a bírákat
nagyon kötik a törvény pontozatai, úgy hogy ha

szivük szerint fel is szeretnének menteni valakit, a
törvény §-ai szerint nem tehetik. Azért ezután
művelt honpolgárokból esküdtszéket állítanak a tör
vényszék m ellé; ez előtt folyik le a végtárgyalás
s ez dönti el, hogy a vádlóit bűnös-e vagy nem. Ha
bűntelennek mondja ki őt az esküdtszék, akkor a
törvényszéknek többé semmi köze hozzá; s csak ha
bűnösnek mondja ki a vádlottat az esküdtszék, ítél
nek felette a rendes bírák. Hasonló törvénykezési
eljárás a külföldön több helyütt van szokásban és
igen üdvösnek mondják.
Rablóbanda a felvidéken. A felvidéken — a
mint írják — már körülbelül 4 hónap óta szerve
zett rablóbanda garázdálkodik, mely állandó rette
gésben tartja Trencsén, Nyitra és Pozsony vár
megyék egyrészének lakosságát. A banda 3 hónap
alatt 53 betörést követett el, valamennyit akkora
vakmerőséggel és ügyességgel, hogy a csendőrség
minden erőlködése hiábavalónak bizonyult. Ez a
nagy ügyesség arra enged következtetni, hogy a
tettesek mesterségükben nem járatlanok s épen nem
csodálkozhatunk azon, hogy a rettegő lakosság már
valóságos legendákat tud mesélni a bandáról, mely
ről azt mondják, hogy 35 tagból áll, kik között az
a 11 fegyencz játsza a vezérszerepet, kiket a nyá
ron bocsátottak szabadon Illaváról.
A «Kék kereszt egylet*. A budapesti «kék
kereszt mértékletességi egylet*, melyet az itt működő
német ref. egyház honosított meg s a mely az iszákosság ellen küzd, mull hó 16-án egy kávécsarno
kot nyitott Budapesten, a Bajnok-utcza 26. számú
házban. E csarnoknak az a czélja, hogy a munkás
embereknek pihenő s nemesebb értelemben vett
szórakozási helyül szolgáljon; ki vannak azonban
küszöbölve belőle a szeszes italok, a kártya s más
e nemű játékok s a helyett ének, imádság s Isten
igéje erejével igyekszik őket erkölcsileg felvértezni.
Az ilyen csarnokok a külföldön már nagy számban
állanak fenn a kék kereszt egyletek áldozatkész
ségéből, a melyeknek néhol milliókra menő tagjaik
vannak s szép eredményeket mutatnak fel az iszá
kosok megmentése körül. Tiszteletreméltó ezen egy
letnek az a buzgalma, a mikor felkeresve a korcs
mákat s az iszákos embereket, az isten igéjének fegy
verével jó útra téríteni igyekszik őket. Nálunk sem
fölösleges az ilyen munka, mert hiszen az iszákosság nálunk is sok embert visz az erkölcsi és anyagi
tönkrejutás szélére s évente sokakat visz a börtö
nökbe. A belmissziónak nem csekély jelentőségű
tere e z ; s azért áldást kivánunk a szép, de nehéz
s felette szükséges munkára!
Az iszákosság széruma. A franczia orvosi
akadémián egy újabb szert mutattak be, a mely
állítólag arra jó, hogy az iszákos ember, ha beveszi,
örökre undort kap a szeszes italok iránt. De jó is
volna egyik-másik embernek belőle vagy egy hor
dóval beszerezni! Az orvosok ezt a szérumnak neve
zett anyagot — a mint írják — (alkoholizált) agyon
itatott lovakból veszik.
M esterséges dobhártya. Nem sokára talán arra
a mintára, hogy: «nincs többé kopasz fej! nincs
többé fogfájás!* — .olyan haszonhirlelést is fogunk
olvasni, hogy: «nincs többé siketség!* Azt írják
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ugyanis, hogy újabban egy olyan kis készüléket
sikerült az orvosoknak felfedezni, a mely a nagyot
hallónak azt a szolgálatot teszi, a mit a szemüveg
a rövidlátónak. Az egész készülék egy rendkívül
finom hártyából áll, mely egy kis gyürücskébe van
foglalva, a melyben aztán a fülbe illeszthető. S
ennek a mesterséges dobhártyának a segítségével a
dobhártya rendellenességei és serülései folytán kelet
kezett nagyot hallás megszüntethető. Adja Isten!
A délafrikai háborúról nagyobb fordulatot
jelentő hír nem érkezik. E hó elején írták a lapok,
hogy az új év az angolok diadalával kezdődött, a
mennyiben French tábornok a vele szemben álló
búrokat teljesen leverte és Colesberg várost meg
szállotta. A búrok serege különben a hozzájok csat
lakozó délafrikai felkelőkkel folyton szaporodik, úgy
hogy most már 75 ezer harczosuk van. Legutóbb,
a mint olvassuk, az Északamerikai Egyesült-Államok
szenátusában egy szenátor olyan határozati javas
latot adott be, a mely szerint arra hatalmaztassék
fel a kormány, hogy az Anglia és a transváli köz
társaság között folyó háborúra nézve ajánlja fel
békéltető közbenjárását.
Magyar isten tisztelet Szerajevóban. Tavaly,
a mint megírtuk, ev. templomot kezdtek építeni a
Szerajevóban lakó evangélikusok, most meg azt
olvassuk, hogy karácsony másodnapján tartották az
első magyar istentisztetetet. Az ottani ev. lelkész
Schafer Lajos végezte azt előkelő közönség előtt.
Nemcsak Szerajevóban, hanem egész Boszniában ez
volt az első magyar prégikáczió. S a mi még örvendetesebb, Szerajevóban ezentúl minden hónapban
lesz magyar istentisztelet.
A gyermekek téli veszedelm ei. Megható ese
tet jelentenek Csehországból. Münnichschlag község
közelében az iskolából haza térő 13 gyermeket hó
vihar lepte meg; a szegény gyermekek a hóvihar
ban kimerülve, egy hódombra telepedtek, s hogy
egymást kölcsönösen melegítsék, szorosan átölelték
agymást. A hideg aztán elvette eszméletüket s eleludtak, hogy soha se ébredjenek fel többé. Mikor
rájuk akadtak, már meg voltak fagyva. — Ugyan
csak ilyen szomorú eset a következő : Bezdán, bácsmegyei községben tíz iskolás fiú összebeszélt, hogy
a község alatt levő szigeten, mely a Duna egy el
ágazásán terül el, korcsolyázni fognak, nem szá
mítva arra, hogy a jég erősen meglazult. Egy da
rabig csak vígan korcsolyáztak a laza jégen, midőn
az egyszerre nagy roppanással beszakadt alattuk s
valamennyit maga alá temette. Jajgatásukra oda
siettek a jeget vágó munkások s nagynehezen hetet
kimentettek még élve, de háromnak már csak a
holttestét húzták ki a jégtáblák alól. S hány ilyen
szerencsétlenség történt már szanaszét! Kell-e még
mondanunk, hogy a szülők szemmel tartsák gyer
mekeiket?
Kötelező polgári házasság Olaszországban.
Az olasz kormány elirigyelte tőlünk a polgári házaságot s most kötelezővé akarja tenni az eddigi tet
szés szerinti (fakultatív) polgári házasságkötést. A
parlament elé nem rég terjesztett javaslat legnevetesebb intézkedése az, hogy súlyos büntetés éri azt
a papot, a ki nem minden házasságkötést jelent

be a polgári hatóságnak s hogy az egyházi házas
ság semmivé válik, ha a házasfelek az egyházi esküvő
után bizonyos meghatározott időn belül polgári
házasságot is nem kötnek.
Naptár a ném etajkú evangélikusok szá
mára. Már évek óta igen jó és olcsó német nyelvű
naptárt ad ki Scholtz Ödön ágfalvi ev. lelkész (Sop
ron m.), a melyet nagyon ajánlhatunk a németajkú
ev. híveknek. A naptár a szükséges naptári részen
felül sok, igen szép s evangyélmi szellemű olvasni
valót is tartalmaz. Ara 60 fillér. A lelkész uraknak
bizományba is küld a fent megnevezett, lelkész úr.
Keresztyén im ádságos könyv. Újabban egy
új imádságos könyv jelent meg a könyvpiaczon. Az
evangyéliom népe számára régi jeles szerzők mü
veiből szerkesztette Kovács Sándor pozsonyi theol.
tanár s kiadta a ‘ Balassa-Gyarmati könyvnyomda
rész vény társaság». A munkát mély és erőteljes ke
gyesség jellemzi s az egyszerű kenetteljes, ódon s
bibliás zamatú nyelvezet. Minden alkalomra vannak
benne imádságok. Bárkinek is a legmelegebben
ajánlhatjuk. A hozzánk beküldött kétféle példány
csinos kiállítású s olcsó is eléggé. Kemény kötésben
1 korona; finom papíron aranymetszéssel 3 korona;
s a mint kiadója jelzi, lesz egy díszes 5 koronás
kiadása is. Kapható a kiadónál.

Biblia-olvasási kalauz.
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