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A M E S T E R M Ű .
Szeretlek és csodállak szüntelen,
Minden látásod új eszmét terem,
Minden vonásod egy-egy költemény,
Mint oltárképet úgy imádlak é n !

Mester volt az, ki téged alkotott !
Szépet, teremtett, szépet és nagyot. 
Munkálkodott, Jievült sok éven át,
Hogy megteremtse a tökélyt magát.

Nem túlcsigázott elme készített,
Hl nem, kerülted a természetet,
Nem is sugallt elkábuU lázas agy,
Derült fenség, élő, nagy eszme vagy!

Csodálva bámul az egész világ.
S  el-elfog a titkos, a szörnyű vágy,
Hadd alkotunk mi is ilyen nagyot,
M it megcsodálnak késő századok.

Hisz érzünk, sejtünk és gondolkodunk, 
Hogy vágy ne űzne, nem múlik napunk. 
S  a túlhevült, ziháló liö kebel 
Forró, izzó, vad éneket lehel.

Fájdalmat, vágyat, vad gyönyört dalol, 
A legsötétebb zugba elhatol,
K itárja mind a szennyes vétkeket,
Hogy a kor önmagát ismerje meg.

Az őrült hangra felkel a világ,
S  mohó vágygyal hallgatja nagy szavát, 
Szomjan beszíja azt a szörnyű dalt,: 
Hogy minden szépség, minden jó  kihalt.

De csakhamar felkel egy kis csapat,
Fs bő tudással nyit új utakat.
A  szépet, nagyot, eszmét, szellemet,, 
Szabályba önti, — s a szabály hideg.

Rideg tudással megbírálja azt,
A  mit, az élet és a vágy fakaszt,
S  az élet, vágy, a lélék, szerelem,
Komor hutássá fagy meg hirtelen.

A  mit a mester csak odavetett,
Mikor a belső hévnek engedett:,
— Tudásnak abból szabályt alkotott,
S  szentségtörés, ha azt, lerombolod!

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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A  mit alkotnak —  az olyan silány,
— Kontár kezekkel, durva kaptafán 
Szabott minták után készítenek,
De a szabályt —- egyik se sérti meg!

S  míg így egymással lázas harczban áll 
A  túlcsigázott agy — s rideg szabály,
A mestermű gúnyosan mosolyog: 
„Hogyan kapkodnál’í itt a koldusok!“

Petrik Aladár.

Keresztyén társadalom.
Határtalan elfogultság kellene ahhoz, ha 

valaki tagadni akarná a keresztyén vallás 
óriási jótékony hatását erkölcsi és szellemi 
tekintetben az egyéni emberre, az egész tár
sadalomra egyaránt.

Igaz, hogy közel kétezer év óta élvezi az 
emberiség a keresztyén vallás áldásait s így 
volt idő jótékony, megváltó hatásának minél 
mélyebben s minél szélesebb körben érvénye
sülni. De ha meggondoljuk, mennyi üldözés
nek volt kitéve terjedésének első századaiban 
s midőn mindinkább elterjedt, mily vad, mű
veletlen népek fogadták keblökbe, hol csak 
igen lassan tudott magának mélyebb medret 
ásni, mi alatt tisztasága is sokat szenvedett a 
tudatlanság, babona s hatalomvágy iszapjától; 
ha mindezt meggondoljuk, valóban csodásnak 
kell tekintenünk a keresztyén vallásban rejlő 
isteni erőt, mely áldásos hatásaiban mindenütt 
észrevehető.

Mik ezek az áldásos hatások, melyek szint
úgy az egyes emberekben, mint az állami és 
társadalmi életben nyilvánulnak, arról régibb 
és újabb időben sokat írtak s hirdettek szó
székeken. Azért azok bővebb fejtegetésébe 
nem is akarok bocsátkozni; jelen föladatom 
annak kimutatása, hogy a keresztyén vallás 
e számtalan áldásos hatásának daczára még
sem mondhatjuk, hogy az teljesen áthatotta 
volna úgy az egyesek szivét, mint a keresz
tyén társadalmat, hogy midőn Üdvözítőnk 
szavaival így imádkozunk: „jöjjön el a Te 
országod", -— az nemcsak azokra a népekre 
vonatkozik, kikre még el nem hatott a keresz
tyén világosság, hanem önmagunkra s arra 
a társadalomra is, mely csekély kivétellel 
keresztyénekből áll.

Hogy a hitetlenség, babona s a velejáró 
bűnök minden neme napjainkban is mindenütt 
gazdagon burjánzik, úgy hogy közte az igazi

keresztyén hit és erény alig vehető észre, arra 
szomorú tanúbizonyságot szolgáltat a jelenkor 
botrányokban s megdöbbentő bűnesetekben 
gazdag krónikája.

Millióknak hirdetik napjainban Krisztus 
magasztos evangéliumát, milliók hallgatják 
áhítattal, szent elhatározással szivükben s mily 
kevés van köztük mégis, a ki a mit jónak, 
üdvösnek vall s a meghatottság egyes per- 
ezeiben fel is buzdul érette, tetteiben s egész 
életében azt híven követné is!

Általában nem is tévedünk tán, ha azt 
hiszsziik, hogy az erényes emberek olyan ér
telemben, hogy a mit jónak elismernek, azt 
teljes erőkkel teljesíteni is törekszenek, min
den időben csak csekély számban találhatók, 
a nagy többség a legkülönfélébb emberi gyen
geségek és gyarlóságok rabja marad s fog 
maradni mindvégig.

Az erkölcsiséget, a szivet, lelket átható 
és nemesítő tiszta keresztyén erényt ugyanis 
nem lehet oly könnyű szerrel elsajátítani s 
a nyert alapon tovább építeni, mint a hosszas 
és fáradságos tudományos kutatások eredmé
nyeit. Azt minden egyes embernek saját ere
jével, magából kell kifejtenie s szerencsés az, 
kit czéltudatos nevelés s a viszonyok, melyek 
közt él, e nehéz munkára nemcsak ösztönöz
nek, hanem benne hathatósan segítenek is.

Azért meg kell elégednünk azzal a hala
dással, melyek a keresztyén eszméknek min
dig tágabb körben való elterjedését s azoknak 
mindegyre több emberbaráti intézményekben 
való érvényesülését illetőleg tapasztalunk; s 
vigasztalhat az a tudat, hogy minél nevesebb 
és tisztább elvek uralkodnak, annál nemesebb 
és tisztább legalább azoknak a kevés kivá
lasztottaknak erkölcsi élete a durvább, míve- 
letlenebb korok kiválóbbjainak erkölcsi életével 
szemben.

Az emberi gyarlóság szülte bűnök és fo
gyatkozások minden körben való elterjedésé
nél még szomorúbb jelenség az, hogy a ke
resztyén egyház tagjai közt felekezeti különb
ség nélkül sokan egészen nyíltan vallanak s 
hirdetnek olyan elveket, melyek a keresztyén- 
ség szellemével homlokegyenest ellenkeznek.

Hányán tekintik a nemes keresztyéni tü
relmet s nagylelkű megbocsátást gyengeség
nek s gyávaságnak, a szerény tartózkodást 
s lelkiismeretes becsületességet pedig ostoba 
élhetetlenségnek ? Bizonyára nem kisebb a 
száma azoknak az apáknak, kik fiúkat arra
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tanítják, hogy üsse vissza, a ki öt megüti s 
a saját hasznát másnak érdekében föl ne ál
dozza, mint azoké, kik igazi Krisztusi szel
lemtől vezettetve gyermekeik előtt magasztal
ják a szelíd keresztyéni türelmet, mely meg 
tud bocsátani s rosszat jóval tizet vissza — 
s az önzetlen tiszta szeretetet, mely a leg
nagyobb áldozatokra kész felebarátainkért.

S mily nagy azoknak is a száma, kik a 
világ előtt, akár önérdekből, akár tetszelgő 
képmutatásból tiszta keresztyéni elveket valla
nak ugyan, de lelkűk annyira nincs áthatva 
tőlük, hogy nemcsak teljesen meghazudtolják 
élőtökkel, hanem még kicsinylőleg, szánakozva 
is tekintenek azokra, kik nem elégesznek meg 
a puszta keresztyén névvel, hanem szívvel, 
lélekkel keresztyének akarnak is lenni.

A keresztyén szellemmel ellenkező elvek 
és nézetek azonban nemcsak egyesek között 
vannak nagyon is elterjedve, egész néposztá
lyokban, s társadalmi körökben is uralkod
nak azok, még pedig leginkább azokban a 
körökben, melyek az egyházzal —  nem ugyan 
az igazival, hanem a hatalomra törő s ahhoz 
görcsösen ragaszkodó, kaszti érdekeket kö
vető egyházhoz — szorosabb baráti s mintegy 
szövetségi viszonyban állanak.

Ismeretes dolog, hogy ezekben a körök
ben meggyalázó, hallatlan bűnnek tekintik, 
ha valaki a kártyaasztal mellett elvesztett s 
rögtön ki nem fizethető ezreket a kitűzött 
(íráig pontosan le nem fizeti, de másnemű 
adósságokat derüre-borura csinálni, hitelezői
nek, bármily szegényes sorsú kisiparosnak is 
éveken át adósnak maradni, velők durván 
bánni, ha pénzüket követelik, sőt tetemesen 
meg is károsítani őket, az úri tempó, leg- 
fölebb könnyen megbocsátható könnyelműség.

A becsületről általában nagyon különös 
nézetek vannak elterjedve a nevezett körök
ben. Legfőbb bűnnek ott a gyávaságot tekin
tik, mely elnevezéssel ép oly mértékben meg
bélyegzik a keresztyén türelem és szeretet 
legnemesebb nyilatkozatait is, mint az állati 
bátorság hiányát s gyakran még inkább, mint 
a legszánajomraméltóbb erkölcsi gyávaságot.

Másokat sérteni, megalázni bármily csekély
ségért vagy puszta szeszélyből e felfogás sze
rint nem vétek, ha készek vagyunk az illető
nek érte elégtételt adn i; de sértést eltűrni 
bármily okból, bármily körülmények közt, érte 
elégtételt nem követelni, az megbélyegzésre 
méltó becstelenség.

Nem sokkal nemesebbek a női becsületre 
vonatkozó nézetek sem. A főbűn ezzel szem
ben az indiszkréczió; a női erényt veszélyez
tetni s 1 leszennyezni diszkréczióval, hogy a 
világ róla ne tudjon, kevésbbé kárhoztató. Sőt 
női csáboknak ellentállani s kerülni a kisér
tést sok tekintetben megbecstelenítőid), (mert 
gyávaságra mutat) a mint a legmeghittebb 
lovagias udvarlás.

S ilyen elvek és nézetek, melyeknek ellen
tétes volta a keresztyéni, főleg a fenséges 
hegyi beszédben kifejtett erkölcsi elvekkel sok
kal szémbettínőbb, hogy sem hosszasan ki kel
lene mutatni, nemcsak azokban a körökben 
vannak elterjedve, hol nyíltan vallják, sőt 
részben írott szabályok alá foglalják, útón- 
útfélen találkozunk velük, majdnem egész 
közéletünk megvan tőlük fertőztetve.

Avagy hallani, látni-e csak elvétve is, hogy 
nagyobb elismerésben részesül, a kinek bal 
keze nem tud ja, mit tesz a jobb, a jótékony
ságával csillogó bőkezűnél ? Hogy rejtekében 
fölkeresik a szerény érdemet s föléje helye
zik a nagyszavú tolakodó, kapaszkodóknak? 
Hisz az olyan testületek is, melyeknek mód
jukban van az érdemeket kitüntetni s meg
jutalmazni, többre becsülik azokat, a kik ér
demüket csillogtatják a szerényen tartózkodók
nál s egyenesen megkövetelik, hogy a kitün
tetésre vágyók érte korteskedjenek s magukat 
kinálgassák. Kik erre büszke szerénységből 
nem vállalkoznak, azokat nemcsak mellőzik, 
hanem érdemüket kicsinylőleg kétségbe is 
vonják.

Nevezhető-e a társadalom, melyben ilyen 
elvek és felfogások uralkodnak, keresztyéni
nek? Bizonyára nem s óriási föladat vár 
azokra, kik ez állapotok megváltoztatásán, az 
igazi keresztyén szellemnek minél mélyebb 
meggyökereztetésén fáradoznak.

Annál több ok arra, hogy nemes törekvé
sükben - a legnagyobb buzgósággal s lanka- 
kadatlan kitartással járjanak el. — 6.

Ve r e s  Pálné .
(Folytatás.)

Működésének s az általa létesített egyesületnek híre 
csakhamar eljutott külföldre is. 1.869-ben Veres Pálné 
háromfeló'l is kapott meghívást, úgymint: Casselben 
az „Allgemeiner deutscher Frauenverein“, valamint 
a németországi „Véréin für Volkserzielning und Ver- 
besserung des Frauenloses" czímű egyesület nagy
gyűlésére és a Frankfurtban tartott filozófok gyű
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lésére. Ó meg is jelent Casselben és Frankfurtban 
s a nőképző-egyesület működését ismertetve, oly 
elismerést szerzett neki, hogy a magyar tantervből 
némely tárgyat a németországi iskolák tantervébe 
fölvenni elhatározták, s az előadásokról, melyeket 
ott tartott, a külföldi közlönyök (köztük a berlini 
tekintélyes „Magazin“ is) teljes elismeréssel nyilat
koztak.

Nagyjelentőségű nap volt az 1869. év október 
17-ike, melyen hazánkban az első, magasabb ki
képzésre hivatott nőnevelő-intézet — bár egyelőre 
csak egy magasabb osztálylyal — valósággá vált.

Ez időtől fogva Veres Pálné élete egybeforott a 
nőképző-egyesülettel s annak intézetével. Vanyarcz- 
ról, hol férjhezmenetele óta élt, s Vácz-Hartyánról, 
hova őt szive mint anyát és nagyanyát vonzotta, 
számtalanszor rándult hosszabb-rövidebb tartózko
dásra a fővárosba, az egyesület vezetésének érde
kében. Rendszerint a váczi-utczai „Nádor“-fogadóba 
szállott, hol, míg az egyesület intézetének saját 
helyiségei nem voltak, a választmányi üléseket is 
tartani szokták. Az évi közgyűléseket a nádor-utezai 
„Tigris“-fogadó nagytermében tartották, vagy a 
vármegyeház gyűléstermében. A választmányi ülé
sek nem hasonlítottak a rendszeres tárgyalást foly
tató férfi-ülésekhez, inkább csak élénk társalgásnak 
voltak nevezhetők, de a közgyűléseken elejétől fogva 
gyakran hangzottak el hosszabb beszédek s a tárgya
lások mindig elnöki megnyitó beszéddel kezdődtek.

A megnyitó beszédeket Veres Pálné mindig fel
olvasta, az élőszóbeli előadásban nem lévén oly 
gyakorlott, hogy hibátlanul fejezhette volna ki gon
dolatait ; a mint beszédében is mindvégig észre 
lehetett venni, hogy nem a magyar nyelv volt az 
első, melyet mint gyermek ajkaira vett.

Elnöki tisztét a legnagyobb buzgósággal, lelki
ismeretességgel és tapintattal végezte. Szilárdul 
ragaszkodott ugyan elveihez, s mit az egyesületre 
és intézetére, általában a magyar nőnevelés ügyére 
nézve üdvösnek tartott, azt erős akarattal keresztül
vinni törekedett; de kevésbbé lényeges dolgokban 
szívesen engedett az ellenkező nézetűek- s törek- 
vésűeknek, és sohasem engedte, hogy az ellentétek 
kiélesedjenek.

Különösen ügyelt arra, hogy a felekezeti érdekek 
összeütközésbe ne jöjjenek egymással az egyesület 
kebelében. Buzgó protestáns létére nemcsak hogy 
nem volt ellene, sőt egyenesen kívánta, hogy az 
alelnökök közül egyik mindig katholikus legyen, 
s mindőn az intézet tanárai közül 1871-ben egy 
kegyesrendű, kinek a tanári karba való felvételé
nél épen a felekezeti érdekek nem kis mértékben 
működtek közre, a rendből kilépett s áttért a pro
testáns hitre, a katholikus szülők iránti tekintetből 
az új iskolai év kezdetén a továbbra is megtar
tandó tanárok sorából kihagyta.

Bár az egyesület dolgait illetőleg mindenben ő 
adta az irányt, az egyesület jövedelmeinek gyara
pítására czélzó hangversenyek, felolvasások, bazárok 
stb. rendezésénél, a kivitelt szívesen átengedte má
soknak, főleg fiatalabb egyesületi tagoknak. De a 
szellemiekben mindenütt előljárt, mindenben az ő 
intenczióit törekedett érvényre juttatni s féltékenyen

őrködött a fölött, hogy elveivel ellentétes törek
vések lábra ne kaphassanak.

Gondja volt rá, hogy az intézet tanárai (a leg
újabb időig kizárólag óraadók) a főváros különféle 
középiskoláinak legkiválóbb erői közül választas
sanak ; figyelt rá, hogy a növendékek czélszerű 
tankönyvekből nyerjenek oktatást (Torkos László
val megiratta „Az emberi nem művelődéstörténeté
nek vázlatá“-t), s az intézet növekvésével többször 
változó tantervek megállapításánál az utolsó, elha
tározó szót mindig magának tartotta fenn.

A mint a női kérdésben általában, úgy az egye
sület intézetének szervezésénél is kettős czél lebegett 
szemei előtt: alkalmat nyújtani a nőknek alaposabb 
műveltség elsajátítására, hogy mint feleség, házi
asszony és anya, hivatásuknak minél tökéletesebben 
megfelelhessenek, s az élet fentartására kereset
forrásokat nyitni meg számukra. E kettős czélt még 
akkor sem tévesztette el szem elől, mikor az intézet 
felsőbb osztályai tanítóképzővé alakíttattak át, tan
tervéből nem engedte eltávolítani a többi tanítónő
képzők tantervében fenn nem található, magasabb 
képzettségre czélzó tantárgyakat, s szóval-írásban 
buzdította az előkelőbb, vagyonosabb családokat, 
kik nem szorultak arra, hogy leányaik kenyér- 
kereseti pályára készüljenek, hogy művelődési szem
pontból végeztessék leányaikkal az intézet maga
sabb osztályait is.

Hogy maga e részben jó példával menjen elől, 
saját unokáival is nemcsak végeztette a tanítónő
képzői tanfolyamot, hanem tanítónői oklevél elnye
rése végett a képesítő vizsgálatot is letétette velük.

Ily buzgó, lelkes fáradozás mellett nem csoda, 
hogy az intézet évről-évre gyarapodott osztályok
ban, növendékekben és tanerőkben egyaránt. A ma
gasabb képzést czélzó egy, majd két osztályhoz 
csakhamar csatlakoztak előkészítő.osztályok, nem
sokára rá, hogy a magasabb osztályok számára 
maga az intézet képezhessen növendékeket, az inté
zet alapját tevő felsőbb osztályok teljes négyosztályú 
polgári és elemi iskolával hozattak kapcsolatba; 
végre a felsőbb osztályok olyan szervezetet nyer
tek, melynek alapján a tanítónői képesítő vizsgá
latot is letehették a növendékek. Nagyban emelte 
az intézet jelentőségét az is, hogy fennállásának 
már második évéhen a vidéki növendékek számára 
benne internátust szerveztek, mely a nemzet azon 
elemeinek, melyek addig magán-nevelőintézetekben 
drága pénzen nagyon felületes kiképeztetést nyertek, 
alkalmat nyújtott arra, hogy aránylag olcsón alapos 
tanításban részesüljenek.

S a mint az intézet bensőleg nőtt és gyarapo
dott, úgy emelkedett az egyre külső megjelenésére 
nézve is. A kétszobás helyiséget, hol 12 tanítvány
nyal kezdte működését, mindig tágabb és tágabb 
követte, míg végre saját épületébe költözhetett, 
mely háromszorosan tizenkét ablakkal a Zöldfa- 
utczára néz. Egy renaissance stílban, színes tégla- 
burkolattal és majolikával díszített kétemeletes 
palota ez, mely az intézet különféle czéljainak szol
gáló 70 helyiséget foglal magában, hol már számos 
évek óta háromszáznál több növendék részesül ok
tatásban 25—30 tanár által.
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Büszke is volt Veres Pálné az alkotásra, mely 
első sorban neki köszöni léteiét; meg volt róla győ
ződve, hogy a Nőképző-egyesület intézetével az 
ország egy nőnevelő-intézete sem mérkó'zhetik, s e 
meggyőződésében meg nem ingott még akkor sem, 
midőn a kormány előbb Budapesten, később több 
vidéki városban is felsőbb leányiskolákat állított fel.

Mily örömmel s büszkeséggel telt el nemes szive, 
ha időnként előkelő vendég a sajtó vagy kormány 
részéről vagy épen (j felsége a királyné az inté-

tudna erre határozott feleletet adni ? Abban alig 
lehet kételkedni, hogy szivét nagy öröm töltené el, 
látván, hogy az egyesület iskolájának az egyetem 
orvosi és bölcseleti fakultásának látogatására képe
sítő teljes gimnáziuma van; hisz több nyilatkozatából 
látható, hogy a nőorvosi és tanári pályát olyannak 
tekintette, melyre a nők is igényt tarthatnak, s a 
s a leány-gimnázium eszméjével (a férfi-gimná
ziumoktól némileg eltérő szellemben ugyan) a moz
galom megindítása óta gyakran foglalkozott.

zetet látogatásával megtisztelte; mily csodálatra
méltó kitartással hallgatta végig, sőt vezette az 
évzáró vizsgálatokat naponkint délelőtt és délután 
még hajlottabb korában is, midőn az intézet fejlett
ségénél fogva a vizsgálatok közel két hétig is eltar
tottak! Valóban csak az ragaszkodhatik valamihez 
ilyen szeretettel és lelkesedéssel, a ki azt magáé
nak ismerheti el, ki benne lényének jobb részét 
megtestesítve látja.

Az intézet szervezetének legújabb módosítására 
Veres Pálnénak már nem volt befolyása; legnagyobb 
részben halála után lépett életbe.

Vájjon ez átalakulás nála minden tekintetben 
helyeslésre találna-e, ha még életben volna ? — ki

Az intézet osztályai közül az elemiek és polgá
riak mihelyt életbe léptek, elnyerték a nyilvánossági 
jogot, csak a három-, majd négyosztályú tanítónő
képző késett majdnem a legújabb időkig. Ennek 
magyarázata abban rejlik, hogy Veres Pálné, kinek 
törekvéseit oly fényes siker koronázta s ki bizony
nyal a nyilvánossági jog elnyeréséért nem fárado
zott volna hasztalan, ez ügyet épen nem szorgal
mazta; mert sok tekintetben kételyei voltak a felől, 
valóban javára válnék-e a nyilvánossági jog elnye
rése az illető magasbb tanfolyamnak.

Tudta jól, hogy a nyilvánossági joggal felruhá
zott intézetek a tanfelügyelők és királyi biztosok 
szigorú felügyelete alatt mennyire korlátozva van
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nak a szabad rendelkezésben, s ő, ki élete végéig 
küzdött az idegen, főleg férfi-befolyás ellen (ezért 
ellenezte a „Magyar gazdasszonyok egyesülete azon 
ajánlatának elfogadását is, bogy a Nőképző-egyesület 
vele fuzionáljon), legalább ezen felsőbb osztályokra, 
legsajátosabb alkotására nézve, a meddig csak lehet, 
fenn szerette volna tartani a szabad kezet. A nyil
vánossági jog megadása továbbá feltételül szabja, 
hogy az intézetnek, ha nem is kizárólag, legalább 
kiválólag állandó tanárai legyenek, s Veres Pálné 
e gondolattal is csak nehezen tudott megbarátkozni. 
Úgy vélekedett, hogy mint óraadó tanárokat alkal
mazva, a fővárosi tanárság szine-javából válogathat 
az egyesület, míg állandó tanárokul csak nagy 
anyagi áldozatok árán lehetne hasonló értékű tan
erőket megnyerni. Azután nem is akarta, hogy a 
felsőbb osztályokat pusztán tanítónőképző-intézetnek 
tekintsék, nehogy belőlük az előkelőbb szülők gyer
mekei lassankint elmaradozzanak, a tért egészen 
új elemeknek engedve á t ; a mi pedig azokat a 
nehézségeket illeti, mely a képesítő vizsgálatnak 
idegen intézetben, ismeretlen tanárok előtt való 
letevésében a növendékekre háramlóit, az intézetre 
nézve ezt sem tekintette károsnak, sőt örült, bogy 
az intézet növendékeinek alkalmuk nyílik alapos 
képzettségükről az intézeten kívül is bizonyságot 
tehetni.

De munkássága nem szorítkozott kizárólag a 
nők művelődésének előmozdítására, semmi sem 
kerülte el éber figyelmét, a mi a nőkérdés köré
hez tartozik, s vagy tettleg részt vett benne, vagy 
legalább véleményét fejezte ki róla.

Jb, ÍJ •

(Vége köv.)

Józsefet eladják testvérei.
(Képíinkköz.)

Hány ezer lélek épült és indult már meg 
József és testvéreinek történetén! Aligha van 
tanulságos elbeszélés gyermekek és felnőttek 
számára írottak közt egyaránt, mely annyi 
tanulságot rejtene magában s egyszerűségé
ben is oly megható volna, mint e soha el 
nem évülhető történet a mesés ősi időkből. 
Intő példa az szintúgy a szülőknek, mint a 
gyermekeknek s mindenek fölött fényes tanú
bizonysága a Gondviselés csodás működésének.

Mily átkos következményei vannak a szülő 
részrehajló szeretetének, mennyi fájdalmat hoz 
a szülő fejére a testvérek közötti versengés 
és gyűlölködés s az emberi bűn okozta bajo
kat és szenvedéseket mégis mily csodálatos 
módon fordítja jóra s használja czéljainak 
kivitelére az atyáskodó Gondviselés!

Képünk azt a jelenetet tünteti fel, midőn 
Józsefet testvérei az Egyptómba vonuló izmaeli
táknak eladják.

Barátném emlékkönyvébe.
Mit várhatok a világtól ?
Mit adhatna még nekem ?
Tartsa meg a haliért, úgv se 
Viselném a fejemen,
Elég, ha te megértettél,
Tekinteted ha kisér,
Tőled egv-egv kézszorítás 
Baliérnkl is töhhet ér,

Dulmadíj tígíízö.

Magyar theologusok külföldi egyetemen.
IV. Hallei tanárok.

A hallei egyetemet régi idő óta sok magya 
evang. theologus látogatta, főleg mióta a reformáczió 
történetében nagy szerepet játszó wittenbergi egye
temmel egyesítették.

Egyeseket ugyan főleg a Pold-féle stipendium 
vonzott és vonz tán még most is a Saale mellett 
fekvő város egyeteméhez, mely stipendium az én 
időmben, mikor még a tallérok járták, kétszáz tal
lérnál többet tett k i; de tanárai között is mindig 
voltak olyanok, kiknek híre is elég volt arra, hogy 
hazánkból is odacsalogassa a tanulni vágyó ifjakat. 
A hatvanas évek elején, mikor én is polgára vol
tam a halle-wittenbergi egyetemnek, a theologia 
tanárai közül a legkiválóbbak s leghíresebbek egyike 
kétségkívül Tholuck volt. Főleg bibliamagyarázatot 
s hit- és erkölcstant adott elő, inkább az érzelemre 
és képzeletre, mint az értelemre ható módon s a 
tanuló ifjúság előtt nagy népszerűségnek örvendett.

Hallgatóival nemcsak az egyetemi előadásokon 
érintkezett, lakására is gyakran meghívta őket, hol 
főleg a hitben való felbuzdulásnak, felvilágosodás
nak, az úgynevezett „Enveekung‘’-nak, nevezetesebb 
példáit beszélte el, sőt egyszer-másszor vacsorára 
is meghitt egyeseket magához a legszorosabb csa
ládi körben, melyhez — gyermekei nem lévén — 
kívüle még csak neje tartozott.

Leggyakoriabbak voltak érintkezései hallgatói
val délelőtti sétái alkalmával, melyekre mindig 
meghitt kettőt tanítványai közül. Rendszerint a 
várost környező fasoros utakon haladt kíséretével, 
elég gyors, de kissé ingadozó léptekkel s előre- 
hajló testtel, kísérőihez különféle kérdéseket intézve. 
Esős időben a házi kertjében levő födött folyosón 
sétált föl s alá a meghívott tanulókkal; nem ha
gyott ki egy napot sem, s egy óráig legalább is 
mindig kihúzta a sétát.

Nekem is többször volt alkalmam résztvenni e 
sétákban. Jól emlékszem még egyes kérdéseire, 
melyeket — mint előadásainál is az egyes megkez
déseket — halk dünnyögő orrhang előzött meg.
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— Mit tart jobbnak, szebbnek — kérdé egy ízben 
tőlem, — szeretni-e, vagy szerettetni ?

Nem tudom már, mit feleltem rá, de hogy ő 
hogyan fejtette meg a kérdést, azt nem feledtem el.

— Szerettetni — így szólt — édesebb, szeretni 
nemesebb.

Ez persze nem volt egyenes felelet a kérdésre, 
de ezt az észrevételt vele szemben, természetesen, 
nem koczkáztattam.

Ez alkalommal azt is megkérdezte, mit jelent 
magyarul: „Liebe“ és „lieben" ? A „szeretet" és 
„szerelem" szavak nem igen tetszettek neki; egy
hangúaknak, nem elég gyengédeknek tűntek föl. 
Jobb hangzásúaknak, lágyabbaknak tartotta a tót 
nyelvnek megfelelő szavait, melyekkel magyar- 
országi tótajkú diákok ismertették meg.

Élénk érdeklődéssel kérdezősködött a magyar 
protestáns egyházak ügyei felől is. Épen akkor 
folytak a küzdelmek az 1859-iki szeptemberi pátens 
ellen, melylyel a Bach-korszakbeli bécsi kormány 
egy új szervezetet akart a magyar protestáns egy
házakra erőszakolni. Sehogy sem bírta felfogni, 
miért szegülnek ellene a magyar protestánsok a 
szerinte nagyon is szabad szervezetnek; ők örül
nének, ha az állami hatalommal szemben olyan 
egyházi önkormányzatuk volna.

Tőlem telhetőleg törekedtem megmagyarázni, 
hogy az új szervezet elfogadása által a törvényes 
alapot elvesztenők lábaink alól s folyton ki volnánk 
téve a hatalom változékony önkényének; de alig 
hiszem, hogy magyarázatommal véleményét meg
változtattam volna.

Tholuckon kívül még kiválóbb theologiai tanárok 
voltak: Müller, Gucricke és Dixhne.

Miiller, kit a vétekről írt több kötés munkája 
után „Sünden-Müller“-nek neveztek el, főleg erkölcs
tant adott elő. Előadásait a diákság nagy számmal 
ugyan, de nem a legnagyobb figyelemmel hallgatta, 
sokszor zajongott alatta. Népszerűbb volt két szép 
leánya, kiknek karcsú alakját nem egy más fakultás- 
beli diák is vágyó tekintettel kisérte.

Gucricke az ó-lutheránus iránynak buzgó híve 
volt, azért a hivatalos egyesült egyházi és világi 
körökben nem is igen kedvelték. Nagy tűzzel védte 
álláspontját, babár előadásában nagyon gátolta őt 
szájgörcse, mely minduntalan meglepte. Ilyenkor 
az alsó állkapocs rángatódzásai következtében (mit 
egyik tenyerével eltakarni igyekezett) egy-egy szó
tagot néha 10—12-szer is ismételt, míg beszédét 
folytathatta, akkor azonban annál inkább nekieredt 
szava, mintha az elmulasztott időt ki akarná pótolni.

Hogy hallgatói előtt tiszteletben állott, leginkább 
bizonyítja, hogy egynek sem jutott eszébe alatta

könnyen komikus hatást szülhető baja miatt ren
detlenkedni, vagy őt épen gúny tárgyává tenni.

Dixhne-tői egyháztörténetet hallgattam. Mindig 
néhány sort diktált s aztán, egyszer úgy, mint más
szor, kijelentette, hogy még egyet-mást hozzá kell 
csatolnia, s rövid magyarázat után folytatta a diktá- 
lást. A magyar egyháztörténeti részből főleg az 
maradt róla emlékezetemben, hogy Dévai/ Bíró 
Mátyásról folyton mint MaíhiasDcvé-rol szólt, mintha 
Dévay franczia név volna.

A filozófia tanárai közül kettőnek egyéniségére 
s előadására emlékszem legélénkebben: az Erd- 
mann-éra és Heim-éra.

Erdmann a filozófia történetét s logikát és 
lélektant adott elő. Állva beszélt, szabad előadás
ban, csak egy kis lap papirost tartva kezében, 
melyre néha egy-egy tekintetet vetett. Mint Hegel 
szigorú követője, finom dialektikával fejtegette 
tanait és szeretett szójátékkal élni. Érdekes elő
adásait rendesen nagyszámú hallgatóság előtt tar
totta.

Nem kevésbbé kedvelt volt Hcim is, kivált 
előttünk magyarok előtt, főleg eleven, érdekes elő
adása miatt. Tiszteletünk jeléül meg is ajándékoz
tuk őt egy Magyarországról szóló képes díszmíível, 
melyet látható örömmel fogadott s azzal viszonzott, 
hogy legközelebb mindnyájunkat meghitt ebédre.

Az említett tanárok közül ő az egyedüli, kiről 
föltehető, hogy még életben van, mert negyven 
évvel ezelőtt még csak magántanár volt s a har- 
mincz éven is még alig lehetett túl.

Vájjon szemei elé kerül-e néha a magyar diákok 
ajándéka, s emlékszik-e még a szokatlan öltözetű, 
sarkantyús csizmájú alakokra, kik neki átnyúj
tották? Torkos László.

Vegyes közlemények.
Egyházlátogatás. Dr. Boltik Frigyes, a dunán- 

inneni kerület fáradhatatlan buzgalmú főpásztora, 
ápril 9-én indult egyházlátogató kőrútjára. Leg
először a pozsonyi egyházhoz tartozó Fiirév és Liget
fa lu  leányegyházakat látogatta meg. Április 20-tól 
ápril végéig a pozsonymegyei egyházmegye egy
házait, május havában pedig a trencséni egyház
megye gyülekezeteit fogja meglátogatni.

A győri ág. hitv. ev. egyházközség köz
gyűlése. A győri ág. hitv. ev. egyházközség f. év 
márczius hó 25-én tartotta évi rendes számadó köz
gyűlését az egyházközség tanácstermében, melyet 
a szokatlan szép számban megjelent egyháztagok 
ez alkalommal teljesen megtöltöttek. A közgyűlést 
Perlaky Elek, kir. tanácsos, felügyelő és l ’só Vincze, 
lelkész, egyházi elnök vezették. Az új században 
először tartott közgyűlést az elnök áldást kérő 
imája nyitotta meg, jegyzőül Benedek Vincze egy-
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házközségi jegyző kéretvén fel. Az évi jelentés 
felolvasása után az elnöki előterjesztések s a zár
számadások kerültek sorra, mire a tisztújítás kö
vetkezett. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 
újra felügyelővé Perlaky Elek kir. tanácsost, másod
felügyelővé Lates Jakabot, gondnokká Cziegler 
Jakabot, szabadhegyi gondnokká Bolla Sándort, 
pénztárossá Sax Ferenczet, ellenőrré Gróf Endrét, 
egyházközségi jegyzővé Benedek Vinczét, iigyészszé 
Szendrői Sándort. Perlaky Elek nagyszabású, ke
resztyéni szellemtől áthatott beszéddel nyitotta meg 
az új cyklust. Egy megindító momentuma is volt 
a közgyűlésnek. Perlaky Elek az egyházközségnek 
egy régi, az egyházi élet terén mindig előkelő sze
repet viselő férfiút, a gyülekezet egykori felügyelő
jét, legutóbbi pénzügyi bizottságának elnökét, Peregi 
Mihályt búcsúztatta el érzékeny szavakban, a ki az 
egyházközség szolgálatában, annak javára eltöltött 
hosszú idő után, most az aktív szereplés teréről 
lelépett. Az egyházközség közgyűlése Peregi Mihály 
eléviilhetlen érdemeit jegyzőkönyvébe iktatta s 
arczképét az egyházközség volt jeleseinek pan- 
theonja, a közgyűlési díszterem számára lefestetni 
határozta. Hasonlóképen meleg szavakban méltatta 
a felügyelő az alapítványi bizottság elnöki széké
ből távozott dr. Fischer Sándor érdemeit, kinek 
nyomot hagyó, mindenkor ügybuzgóan teljesitett 
működéséért a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte 
ki elismerését és köszönetét. Az újonnan választott 
képviselőtestületi tagok eskütétele után a közgyűlés 
véget ért. Gy.

A szepesbélai ág. hitv. evang. egyházközség 
az 1900. évről szóló jelentéséből megtudjuk, hogy 
január 6-án, vízkereszt napján, missziói istentiszte
letet rendeztek, mely alkalommal a pogányok közt 
folytatandó térítés munkájára 4 kor. 46 fillért gyűj
töttek. A gyülekezetekben a nyári hónapok alatt 
megtartják vasárnap délutánonként a katekizácziót. 
melyben a felnőtt leányok, a tanonczok és az elemi 
iskola növendékei részt vesznek. A gyülekezet va
gyona, ide értve a különféle alapokat, 53,599 kor. 
88 fillért tesznek ki. A lefolyt eszendőnek legfon
tosabb momentuma az ifjúsági egyletnek megalakí
tása, mely igen szép jövendőnek néz elébe. Lélek- 
szám a legutóbbi népszámlálás szerint: 1093.

Evang. tankönyvvállalat. Örömmel értesül
tünk, hogy az evang. tankönyvvállat eszméje 
mindinkább terjed s a gyülekezetek már oly nagy 
számmal jelentkeztek, hogy megvalósulása biztosra 
vehető. Majba Vilmos, az eszmének lelkes harczosa, 
már az egyes nyomdászokkal is tárgyal, hogy minél 
kedvezőbb ajánlattal léphessen fel a szervező gyű
lés előtt.

Ev. temetkezési csarnok. Temetkezési csarnok 
építését tervezi a soproni ág. evang. egyházközség. 
A csarnok, melynek terveit Boór Nándor jóhírnevű 
soproni építőmester készítette, az evang. temető 
főbejáratánál fog elhelyeztetni. Kivitele olyan lesz, 
hogy architektonikus szempontból is díszére fog 
válni a temetőnek. A temetkezési csarnok létesíté
sével a halottaknak a csarnokban való fölravata- 
lozása kötelezővé fog tétetni; az épületet épen ezért

oly méretekkel tervezik, hogy benne 400 ember 
elférjen s így a legtöbb temetés szertartásai a csar
nokban lesznek megtarthatók. Az épület 36,000 
koronába kerülne. A tervek után Seiffert szobrász 
már el is készítette a csarnok modelljét.

A trónörökös a katholikus iskolaegyesüle
tek  protektora. Ferencz Ferdinánd császári és 
királyi főherczeg ő fensége elvállalta Ausztria ka
tholikus iskolaegyesületek protektorátusát. Az elnök
ség megjelent ő fenségénél, hogy köszönetét fejezze 
ki a protektorátus elvállalásáért. Az egyesület elnö
kének beszédére ő fensége tíz perczig tartó beszéd
del válaszolt és azt mondta a többi közt, hogy már 
régóta nagy tetszéssel kiséri a katholikus iskola
egyesület tevékenységét és hogy elismeri és helyesli 
az egyesület hazafias és vallásos tevékenységét. 
Különösen most, a Rómától való elszakadásra irá
nyuló mozgalom korszakában, a mely egyúttal az 
Ausztriától való elszakadást is czéljául tűzte ki, a 
mozgalom ellen a legnagyobb energiával kell küz
deni. A trónörökösnek e beszéde a bécsi Reiclis- 
rath ápril 18-iki ülésén nagy vihart idézett elő.
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