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E L Ő S Z Ó . 

Hihetetlen, de való, hogy a zsinagógai 
szónoklat még ujabb időben, és pedig egy 
felvilágosult protestáns államban, rendőrsé-
gileg üldöztetett. Berlinben ugyanis, 1824-
ben, március 3-án, megjelent egy kormány-
rendelet, mely a reformpárti zsinagógában 
addig szokásos tiszta németségű papolást 
megszüntette. Az orthodox zsinagógákban 
a rabbik akkor még igen ritkán és nem 
az irodalmi, hanem a zsidós német n vei ven 
tanították a népet. 

A berlini kormánytól kibocsátott s végre 
is hajtott tilalom a zsidóság felvilágosult 
köreiben roppant ingerültséget és elkesere-
dést szült. A német sajtóviszonyok azonban 
nem engedék meg, hogy az uralkodó re-
actió rendszabályai a napi sajtóban részre-
haj lati an birálat alá bocsátassanak. De a 
tilalom közvetve alkalmat adott egy nagy-
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becsű mű megjelenésére. A mű szerzője, 
Zvnz, nem csak a zsidó, hanem a keresz-
tyén theologiai világban is bőtudományú, 
éles eszű és alapos Ítésznek ismertetett el. 
A kérdéses munka c i m e s o k a t igér ugyan; 
de tartalma mind dússágára, mind mélysé-
gére nézve túlhaladja a címlap igéretét. A 
komoly és beható búvárkodás eredményei 
mind a bibliai, mind a bibliai korszak utáni 
zsidó irodalomra uj világosságot vetettek. 

A különböző szempontok, melyekből a 
szerző kiindul, irodalomtörténelmi kérdések 
iránti előszeretete, az alaposság, melylyel 
ügyét tárgyalja, — mindez magával hozza, 
hogy a munkában száz meg száz iró léptet-
tetik föl. Ezek közt minden országnak, hol 
zsidók laknak vagy laktak, számos képvi-
selője van, kivéve Magyarországot. A magyar 
zsidó irók közül még a tudós Zunz 1832-
ben csak egyetlenegyet tudott nevezni • 
Ghorin Áront! 

Igazságtalan volt-e a német történész 
a magyar zsidók ellen ? 

Erre részrehajlatlanul csak nemmel le-
het felelni. 

Die gottesdienstlichen Vortrcige der Juden, historisch 
entwickelt. Ein 1 hitrag zur Alterthumskunde und biblischen 
Kritik, zur Literatur und Religionsgeschichte. Von Ur. Zunz. 
Berlin, 1832. A. Asher. 8. 483. 
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A zsidó theologia mezeje nálunk a kö-
zépkorban parlagon feküdt. Arra, hogy II. 
András korában még nem táláltatott rendes 
rabbi Magyarországban, világos és kétség-
bevonhatlan tanúbizonyság létezik.') Az 
első magyar-zsidó iró, Nagyszombati Izsák 
(Eizák), ki a tizenötödik század elején irt2), 
Ősztrák rabbik oktatásából mentette tudo-
mányát. Ki a zsinagógai rítusra vonatkozó 
munkáját, mely épen nem termékeny talen-
tumot árul el, figyelemmel olvassa, meg-
győződhetik arról, hogy csak némileg ne-
vezetes theologus még nem élt akkor a ma-
gyar zsidóság kebelében. 

Mátyás alatt szinte nem dicsekedhetett 
a magyar zsidóság tekintélyes rabikkal. In-
nét jön, hogy a nagyhírű Schwarz3) Péter, 
ki az akkor divatban lévő vallásbeli dispu-
tatiókat annyira kedvelte , s Németország-
ban tudós zsidókkal disputált i s , Magyar-

') Quaest et resp B. Melr bar Bamch ed. Babbinovits 
1860. 112. sz. I. Ben Chananja V. évfolyam 267. I. 

Izsák leányáról szóló regényes mese tudtomra magyar 
könyvben eddig még nem említtetett. L. niZ>J/£ 
c a n i s n bv- fOTE pr.íP ") j n W Königsberg, 1857. 

3) Niger, helyesebben Niyri. Ij. Wolf, Bibi. hebraea II. B. 
1073. I.: „ Videó auctorem tum a Bevchlino tum ab Eckio vocan 
Petrum Nigri, non Nigrum, quemadmodum fit in calve tractatus 
Latini quem laudavi, ubi haec legis: Explicit tractatus, ad Ju-
daeorum perfidiam exstirpandam confectus, per Fratrem Petrum. 
N igri.' A magyar történetírók azt nem vették tekintetbe 
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országban e tekintetben csendesen viselte 
magát. Nem talált senkit, kit a síkra hív-
hatott volna. Említésre méltó azonban, hogy 
némelyek szerint Schwarz maga , kit Má-
tyás a legfelsőbb tanintézet élére állított, 
zsidó származású vala. *) 

Nevezetesebb magyar rabbik csak a ti-
zenhatodik századtól fogva említtetnek ; de 
azok is kizárólag a Talmudot tanulmányoz-
ták, a népoktatásról kevés gondot viselvén. 
A zsinagógai oktatás csak az olasz és a 
Spanyolországból kiűzött zsidóknál Hollan-
diában és részben Törökországban talált 
menedékhelyet. 

Az első lendület a javulás felé miná-
lunk előbb történt mint Németországban. 
Chorin Áron már a mult század vége felé 

o 
oly beszédeket tartott, melyek mind a tar-
talom , mind a nyelv tisztaságára nézve 
nemes, dicséretre méltó törekvést tanúsí-
tottak. 

Példája azonban nem igen ébresztett 
utánzást. Schwab Oroszlán volt az első 
rabbi Magyarországban, ki mint valóságos 

') Wolf ugyanott: „ Eckius etiam inter Judaeos conversos 
eunilem numercire videtur.* A zsidók legújabb történet Írója, Graetz, 
Schivarzot határozottan kikeresztelkedett zsidónak nevezi (VIII. E-
274. I.) Stobbe (Die Juden in Deutschland 77. I.) ismétli ezen ál-
lítást, melynek hétforrását nem ismerem. 
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homiletikai művész tündökölt. Az első ma-
gyar zsinagógai beszéd Nagy-Kanizsán 1844-
ben tartatott. A nyájas olvasó kezében levő 
beszédgyüjtemény az első kisérlet, egy zsidó-
magyar homiletikai irodalom alapítására. 
Szívemből óhajtom, hogy ezen kisérlet fiatal 
és a hazában született kartársaim munká-
latai által minél előbb háttérbe szoríttassék. 

Szeged, 1869. september 2-án. 

A szerző. 







Ezen beszéd Nagy-Kanizsán tartatott 1845-ben. Ugyanakkor 
nyomtatásban is megjelenvén, a szerző Zalabéri Horvéitli János 
cs. kir. kamarásnak és Csányi Csány Lászlónak ajánlotta. A be-
széd elé nyomtatott ajánlat igy hangzott: 



Tekintetes IJrak! 
Tisztelt Kegyetek, múlt évben tartott első magyar 

zsinagógabeszédem alkalmával jelen lévén, vármegyénk 
több derék és jeles férfiai kíséretében méltóztattak engem 
látogatásukkal szerencséltetni, nemeskeblüséggel dicsérvén 
szent kötelességem teljesítését, szivreható szavakkal buz-
dítván a nemzetesedés pályáján további előmenetelre, fel-
szólítván községemet vezérletem követésére. 

Meglepetve a kitüntetéstől, melyre Zala lelkes fiai 
a törvényesen be nem vett vallásnak papját méltatni szí-
veskedtek, mélyeu érzett köszönetemet elegendő s oly 

férfiakhoz méltó módon kifejezni elmulasztottam. Enged-
jék tehát, tekintetes Urak, hogy háladatosságom von-
zalmát követvén s jelen beszédemet dicső neveikkel disze-
sítvén, nyilvánosan pótoljam ki, amit a meglepetés per-
cében tenni elhanyagoltam. 

Engedjék továbbá az olvasó közönség előtt azt is 
mondanom, miként Kegyetek becses látogatása, mely 
el felejthetetlen maradand községem közepében, és nyomós 
szavaik, melyek erősen hangzanak vissza lelkünk fenekén, 
igen jótékonyan hatának zsinagógai kerületemben a ma-
gyarság fejleményére. 

Engedjék megjegyeznem azt is, miként átalánosan 
a magyar zsidók között nem csekély többé azon férfiak 
száma, kik a zsinagógák és iskolák korszerű átalakulásá-

i g 
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nak szükséges voltát tökéletesen átlátják; kik időnk sür-
gető igényeinek valósítására teljes erejükkel ügyekeznek, 
s kik Deákunktól tanulni tudják, „hogy a sükert más 
nem biztosítja, mint a kitűrni-tudás, melynek minden 
bukásnál jelszava: csak újra és ismét újra!" 

Engedjék azt is hozzá csatolnom, hogy az izraeliták 
megmagyarosodása hazánk legtöbb vidékén napról-napra 
halad, ugy hogy az ujabbkori ellenkező irány dacára 
rendületlen bizodalommal reméljük Deákkal, „hogy idővel 
kedvezőbb körülmények s az izraeliták polgári s erkölcsi 
kifejlődése ki fogják azt lépcsőnkint eszközölni, mit most 
elérni nem lehetett." 

Magamat becses kegyeikbe ajánlva, mély tisztelettel 
maradok a tekintetes Urak alázatos szolgájuk 

Kelt Nagy-Kanizsán, április 25-én 1845. 

a szerző. 

Ezen ajánlatra az előszó következett, melyet szinte ide igta-
tunk, miután oly adatokat tartalmaz, melyek ma is érdekkel fog-
nak olvastatni. 
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E L Ó S Z O. 

Feltévén, — s kétségen kivül teljes joggal felté-
vén, — hogy magyar zsinagogabeszéd eddigi meg nem 
jelenése inkább kiván mentegetést, mint olyan beszéd mos-
tani kiadása; teljes joggal gondolván továbbá, hogy nincs 
örömünnep, mely szebb alkalmat nyújtana a magyar zsi-
nagógának zsengéjét ifjúi kegyelettel hordani a magyar 
nemzetiség oltárára, mint a haza atyjának örömünnep-
napja: o beszédemet minden bevezető nélkül közre 
bocsáthatnám s bocsátnára is, ha célszerűnek, sőt szük-
ségesnek nem tartanám, tisztelt olvasóim, s jelesen tudós 
hitsorsosim, s érdemes collegáimat figyelmeztetni, mikép 
az egynehány évi előkészület után, most már megérke-
zett az idő, hogy a honi hangokat a nyilvános isteni 
tiszteletnél s különösen az isteni sző hirdetésénél hasz-
nálni kezdjük, mi által a magyar nyelv, — a kor való-
ságos kivánataival összehangzólag s polgári törekvéseink-
kel megegyezőleg, — végtére azon helyet foglalandja el, 
melyet eddig a (tiszta vagy megromlott) német nyelv el-
foglalt. S említésre méltónak vélem, miszerint ebben a 
tekintetben a boldogult pápai főrabbi, tiszt, Hurvitz Pál, 
a magyar rabbiknak buzdító például s előképül szolgálhat, 
Mert ezen lelkész, ámbár egyébiránt a korszerű zsinagó-
gai javításoknak épen nem volt pártfogója, mégis a ma-
gyar szót bevezette a pápai zsinagógába, melynek követ-
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keztében közönsége azon tagjai is , kik rabbijuk tespedési 
rendszerével meg nem tudtak barátkozni, a magyarul pré-
dikáló lelkészszel szívesen kiengesztelődtek. Bátran tehát, 
barátim! honosítsa a zsinagóga a magyart, s reméljük, 
hogy a magyar honosítandja a zsinagógát! 

Jelen beszédemet illetőleg legyen szabad azt is érin-
tenem, miszerint remélem, hogy szent könyveink tarta-
lomdús mondatainak gyakoribb idézését a dologhoz értő 
nem fogja roszalni, tudván, miként a zsidó predikatio 
eredetileg s lényegesen nem egyéb, mint „derásá", azaz: 
a szent írás mélyebb buvárlása, megmagyarázása s az 
életre alkalmaztatása. De azt is remélem, hogy honi 
iróink jeles és velős mondásainak használatát a zsinagógá-
ban'sem fogja senki rosz néven venni, megismervén, hogy 
„csak az bölcs, ki minden embertől tanul." (Aboth 4. 1.) 

Befejezésül még meg kell őszintén vallanom, miként 
én, — ki nem vagyok született magyar, s csupán csak 
irodalmi uton jutottam a magyar nyelv használatához, — 
nem csüggedés nélkül lépek fel mint magyar szónok a 
tisztelt közönség elébe. S ámbár beszédeim jóakaratú figye-
lemre és engedékeny bírálatra találtak mivelt és tudós hall-
gatóknál is, mégis távol vagyok attól, hogy magyar szó-
noklat által ragyogni akarnék. Csak azt óhajtóm, s lel-
kem mélyéből óhajtóm, hogy az Isten, kinek nevében s 
szellemében szóltak a próféták, ne hagyja áldás nélkül 
profétája szavának hirdetését és viszonyainkra való alkal-
maztatását, melynek a következő lapok szentelvék. 

- -<xxx>— 



;m -mm 

KORUNK TANÍTÓJA. 

E L 0 I M A. 

Tégedet, ki vagy, valál és leendesz, Örökkévaló ós 
Megfoghatatlan, Tégedet keres könyörgő szemünk, utánad 
eseng imádó szivünk, Te feléd vonzanak keblünk sejdítósei. 

Mindenható Isten! Te hoztad e roppant világot a 
semmiségből; Te uralkodol a mindenségen bölcseséggel 
ós szentséggel; a Te szemeid vigyáznak Ádám minden 
fiára; Te vagy a népeknek Ura, s általad a királyok 
országolnak. 

Oltárod elébe összeseregeit ezen gyülekezet hódoló 
alázattal, hálaadó gyönyörűséggel, szívemelő reménység-
gel. Egyetlenegy Istenünk és Atyánk! hallgasd meg ke-
gyelmesen az alázatnak esedezését; atyailag tekints alá 
a gyönyörűség hálaáldozatára; hatályosan erősítsd meg 
gyermekeid reményét és bizodalmát. 

Mi atyánk, mi királyunk! hajtsd füledet imánkhoz, 
midőn előtted könyörgünk honunk atyjáért, forrón szere-
tett királyunkért, midőn könyörgünk drága hazánkért. 

Áld meg ezen órának ünnepélyét. Világosítsd meg 
lelkünket, hogy fogjuk fel kötelességünket, feladásunkat. 
Tisztítsd meg szivünket, hogy hűségesen ós állhatatosan 
szolgáljunk Tenéked. Taníts meg minket akaratod tel-
jesítésére, mert Istenünk vagy; jó szellemed vezérel-
jen minket egyenes pályán.') Ámen. 

j Zsolt. 143, 10. 

A 
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ALAPIGrE. 

„íme, az igazság szerint országol a király, s a 
nagyok a jog szerint kormányoznak. Es mindenik 
olyan, mint oltalom a szélvész ellen, mint menedék a 
zivatar ellen, mint vízforrások az aszúságban, mint 
roppant kőszálnak árnyéka szomjúhozó f öldön. 

Ne vakoskodjanak többé a látók szemei, a, hal-
lók fülei figyelmezzenek, a hamarkodók elméje ügyel-
jen, hogy megértsen, és a rebegök nyelve tisztán szó-
lani törekedjék. 

Az alávaló ne neveztessék deréknek s a fösvény 
ne mondassék nemeskeblünek. Mert az alávaló alá-
valóságot szól és szive gonoszságot forral. 

Képmutatást űzni, esztelenül szólani az Istenről, 
epeszteni az éhezőt, és italát elragadni a szomjazónak. 

A fösvény eszközei veszedelmesek: ravaszságot 
gondol, hogy hamis beszédével tönkre tegye a szegé-
nyeket, ha igazat szól is az ügyefogyott. 

A derék derekasan gondolkodik, és a derék mel-
lett állandóul megmarad.11 

Jesájás 32, 1—8. 

Az elolvasott szentírási versekben Ezekiás királynak 
országlása rajzoltatik. Ezekiás pedig dudának legigazabb, 
legjámborabb, legjelesebb királyaihoz tartozott. A szent 
történetírók dicsérik öt , hogy valamint atyja Dávid, ö 
is az Isten akarata szerint uralkodék, bálványokat és 
babonát kiirta, az egyetlenegy Isten tiszta tiszte-
letét helyre állítá, az Úrban bizék, hozzá ragaszkodók, 
és az Ő törvényeit, melyeket Mózes szolgája által nyil-
vánított vala, híven megtartá.') S e király országlási 

v Kir. II k. 18-20. Kron. II. Ic. 29-32. 
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korára irányozvák a prófétai igék is, melyek mostani el-
mélkedésünkben vezérül szolgálandnak. 

Jesájás, az isteni szónok, hazájának állapotját szem-
ügyre vévén, a trónra emeli fel pillantatát, melyen igaz-
ságos, jámbor és szende király ül; az országnak nagyjait 
szemléli, kik szent kötelességükkel öszhangzólag kormá-
nyoznak ; s lángoló szavakkal serkenti polgártársait, hogy 
kövessék a jó példát, utánozzák a dicséretes mintát, mely 
mint a tiszta verőfény sugárzik rájok a társadalom leg-
magasabb fokáról. 

S mit gondoltok, barátim, hiába szólt-e prófétánk 
polgártársaihoz? képzelhető-e, hogy sikertelenül haugoz-
tanak el szavai s nem találtak viszhangra hallgatói ke-
belében? Vélhetnétek-e, hogy a király és a nagyok épü-
letes példaadása nem hevíté az alattvalókat a példa hű 
követésére ? 

A gondolkodók közületek bizony ezt nem hihetik; 
mert tudják, miként az üdvös és jótékony benyomás az 
alattvalókra soha sem marad ki , midőn a magas elöljá-
rók, az álladalom elsői, a hatalommal felruházottak, he-
vesen buzognak a jog- és az erényért, az igazság- és 
vallásosságért. A felülről ragyogó példa világító, melegítő 
s élesztő befolyást gyakorol az alant állókra. A nagyok 
előlépése mindenütt és mindenkor terjedelmes követésre 
talál, s erre talált Ezekiás korában is. 

S adja Isten, hogy közöttünk és minálunk is bebi-
zonyuljon hatása a dicső példának, melyet mennyei atyánk 
állított szemeink elébe! 

Mindnyájan ugyanis, szeretett barátaim, mindnyájan 
tudjuk és érezzük, hogy miként Jesájás szólt az ő feje-
delméről, Ezekiás királyról, szinte ugy nekünk a tiszta 
valóság szerint szólanunk kell a mi fejedelmünkről, 



10 JESÁ.JÁS 

ÖTÖDIK FERDINÁND 
Ö Felségéről. S miként Jesájás szólt az ő hazájának nagy-
jairól , szinte ngy kell nekihik a tiszta valóság szerint 
a mi hazánk nagyjairól szólanunk. Egyhangúlag mond-
hatjuk Jesájással: 

íme az igazság szerint országol a király, s a 
nagyok a jog szerint kormányoznak. Mint oltalom a 
szélvész ellen, mint menedék a zivatar ellen, mint 
vízforrás az aszúságban, mint kőszálnak árnyéka 
szomjúhozó földön; ugy oltalmaznak, védnek , .élesz-
tenek s enyhítenek, — atyailag viselnek gondot mind 
az egyesnek, mind az egésznek biztosságáról s jó-
létéről ! 

Ha pedig meggyőződésünk szerint Jesájás dicsérő 
szavait igy alkalmazhatjuk a mi királyunkra s a mi ha-
zánk nagyjaira; nem volna-e szent kötelességünk az ő 
serkentő szavait is mi reánk alkalmazni? — Én legalább 
gondolom, hogy ezt az ünnepélyes órát, — mely atyai 
királyunk születésnapjának ünneplésére összehívott minket, 
— legjobban használom, ha Jesájás nyomós intéseit ala-
posabban megmagyarázni s viszonyainkhoz képest alkal-
mazni törekedem. 

Öszpontosul pedig prófétánk oktatása abban, hogy 
a felsők dicső példája bizonyosan boldogító eredmények-
hez vezet, 

I. ha tiszta értelmiség felvilágosítja az alattvalók 
szellemét; és ha 

II. szent lelkiismeretesség szívüket inegnemesiti. 
Komolyan és gondos lélekkel fogjuk e fontos oktatást 

kisérni; Jesájás lesz tanítónk ebben az órában. Lépjetek 
fel velem, izraeliták, azon szent álláspontra, melyen 
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prófétánkat követve államink kell. Az Isten legyen velünk 
és áldja dús gyümölcsökkel szent szavának hirdetését. 

I. 

„A király országol az igazság szerint és a nagyok 
a jog szerint kormányoznak"; s ezen dicső példát kö-
vetvén mi is, szeressük az igazságot s teljesítsük tarto-
zásunkat ! 

Erre pedig prófétánk Ítélete szerint mindenekelőtt 
értelmiség, azaz: lelki tehetségeink kimivelése s a való 
felé irányzása kívántatik. S bizony, barátim, prófétánk-
nak igaza van. Mert ki kétli és kérdi, hogy csak mívelt 
ész által válunk képesekké az igazat felfogni s tartozá-
sunkat megismerni ? 

Ki kétli s kérd i , bogy csak a dicső ész 
Emel ki minket a barmok sorából? 
Ki kétli az t , hogy minden é rdemünk, 
Minden szerencsénk azzal nő és hanyat l ik? ' ) 

Ismerkedjünk meg tehát az eszközökkel, melyek 
prófétánk szerint értelmiséget hoznak létre. 

1. 

Első eszközül ajánlja Jesájás: 
„Hogy a látók szemei ne vakoskodjanak 
Tudjátok, atyámfiai, hogy a próféták, a hitszóno-

kok, a néptanítók azok, kik látóknak vagy látnokoknak 
neveztetnek szent könyveinkben. Tehát „a néptanítók 
szemei ne vakoskodjanak!" mondja Jesájás, az értel-
miség barátja; „a néptanítók szemei ne vakoskodjanak!" 
mondjuk mi is. Mert ha a látóknak szemei vakoskodnak, 
ha a néptanítók, a vallás hirdetői, előítéleteknek s bal-

') Berzsenyi. 
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véleményeknek hódolnak, hogyan világosuljon fel a nép, 
hogyan érjen el értelmiséget ? Ha a vezérlők csalútakon 
járnak, hogy ne térnének el a vezéreltek az igaz útról? 

A látóknak tehát mindenek előtt látniok kell: látni 
tisztán, nem homályosan; látni az Isten örökké tartó 
igéjére, nem az emberek változékony tetszésére; látni előre 
is, nemcsak hátra; látni a közjóra, nem saját érdekükre. 

A néptanítók mélyen lássák á t , mi való, mi szép 
és mi jó; lelkes szónoklatuk által édesgessék híveiket a 
valóhoz, a széphez, a jóhoz. 

A néptanítók értsék meg, mit kiván öntudatos ha-
ladási korunk minden társaitól; mennyi figyelmezést, 
mennyi tanulást, mennyi belátást; és ezt hirdessék vilá-
gosan. Fáradhatatlanul igyekezzenek, hogy egy részről 
a kor jelesebb törekvései ápoltassanak, s hogy másrész-
ről a kor tévedései enyészszenek. 

A néptanítók tudják, mit vár a haza minden gyer-
mekétől , minden magyartól: mennyi ragaszkodást, men-
nyi ön megtagadást, mennyi lelkesedést; és arra buzdítsák 
a hazafiakat, hogy mindent, a m i jó ós nagy van kebe-
lükben, édes anyjuknak, drága hazájuknak, szenteljék. 

A néptanítók szivében tiszta, türelmetlenséget nem 
ismerő emberszeretet honoljon, és Malakiás prófétával pré-
dikálják : Vájjon nem egy atyánk vagyon-e mindnyá-
junknak:' vájjon nem egy Isten teremtett-e minket f 
miért legyünk hütelenek egymás ellen, megszegvén 
őseink szövetségét!') 

S bizonyára barátim, nem csekély leend az értelmi-
ség elterjedése, ha a néptanítók annak szövétnekét nem 
utálván, ragyogó fényét terjesztendik el; nem csekély 

') Maiak. 2, 10. 



KORUNK TANÍTÓJA. 
' II 

leend az értelmiség haladása, ha a látok szemei nem 
fognak vakoskodni. 

Azonban mindent nem tehetnek a látnokok. A leg-
vitézebb hadvezér sem győzhet, ha serege végre nem 
hajtja az ő rendeléseit a viadal mezején; s a leglelkesebb 
szónok hiába harcol ékesszólása fegyverével, ha hallgatói 
bedugják füleiket, nem akarván figyelni az oktatás szavára. 

Igen természetesnek találandjátok tehát, hogy pró-
fétánk, az értelmiség s a felvilágosodás lelkes bajnoka, 

2. 
azt is kivánja: 

„Hogy a hallók fülei figyelmezzenek." 
Hogy a hallók lelkei tárvák legyenek a lelkes taní-

tásra, mi által az, mi tisztán foly a szónok szivéből, a 
hívek szivébe is tisztán ömöljön által; általömöljön buzgó 
hazafiság, tiszta erkölcsiség, nemes emberiség, mély val-
lásosság ! 

S hála Istennek! napjainkban bebizonyul régi böl-
cseink tapasztalása , miszerint szívből jövő szavak szívre 
hatnak is; napjainkban is mondauá Salamon király: 
az igaznak szája az élet forrása, ') s a bölcs meg-
nyeri a lelkeket. '1) 

Nem tagadhatni ugyan, hogy az igazság nem min-
den lélekre hat, nem minden hallgatóban tesz benyomást! 

Némelyek elzsibbadt tompultságuk miatt az igaz-
sággal egyátalában nem törődnek. Szirt gyanánt kemény 
az ő szivük, s abban a szép s a jónak magvai nem ver-
hetnek gyökeret. 

Némelyek értelmét az érzések hirtelen fellobbanásai 

l) Példabesz. 10, 11. 
V Ugyanott 11, 30. 
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homályba borítják, mint a forgó szelek a napot; úgy, 
hogy szenvedélyekkel töltött kebelükben a józan igazság-
nem talál helyre. 

Némelyek indulatlanok nem maradnak ugyan az igaz-
ság hallgatásakor; érezvén, hogy azt szivre venniük s 
követniük kellene. De alig térnek vissza megszokott tár-
sulataikba, elszóródásaikba, kéjhelyeikbe, — s oda van 
minden jó benyomás, oda minden nemes önelhatározat, 
oda minden dicső eltökélés. 

De mind e mellett nem minden szívből enyészett el 
az igazság iránti fogékonyság. Vannak emberek, kik öröm-
mel merítenek az üdv forrásából. Vannak hallgatók, kik 
alázatosan hajolnak az igazság magas szavára. Vannak 
lelkek, melyeket a valóság hirdetője ellenállhatlanul ragad 
magával. Vannak kedélyek, melyekben a szép s a jónak 
húrjai erősen pendülnek meg, valahányszor az élő szó 
hatálya által érintetnek. 

Igenis, atyámfiai, az emberiség minden korában vol-
tak, és korunkban is vannak emberek, kiken beteljesedik 
azon igéret, melyet az Isten Jesájás által hirdetett, mond-
ván: A mint leszáll az esö és a hó a főidre, 
és oda többé vissza nem tér; hanem áztatja, terméke-
nyíti és csiráztatja a, földet, hogy adjon magot a vető-
nek és kenyeret az evőnek: úgy leend az én igém, mely 
számból kimegyen; nem tér az vissza hozzám üresen, 
hanem teljesíti, a mit akartam, és létesíti, mire kikül-
döttem. ') 

Oh mily vigasztaló, mily szivemelő igéret! Mindenütt 
csepegjen tehát mint az esö az Istennek tanja; folyjon 
mint a harmat az 0 igéje! Mert ha imitt kősziklára esik 

') Jesájás őij, 10. 11. 
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is, amott termékenyítőleg hullaná le mint a zápor a 
fűre, mint a permetezés a pázsitra.') 

S minél tágasabb a mező, melyen az Isten igéjé-
nek magvai teljes virágzásra fejlenek, annál szélesebb leend 
a tér, melyen tiszta értelmiség felvilágosítja a lelkeket. 

3. 

A látók szeme ne vakoskodjék, a hallók füle figyel-
mezzen, és — a „hamarkodók elméje ügyeljen, hogy 
megértsen.11 Ez a harmadik eszköz, mely prófétánk sze-
rint az értelmiség elterjesztésére szolgál. A hamarkodók 
elméje tudniillik ügyeljen, hogy megértse, miként a valódi 
értelmiség nem a szél gyorsaságával, hanem lassan-lassan, 
nem hirtelenül, hanem apródonként terjed el az embe-
rek között. 

Hibáztok tehát ti; kik azért nem akartok munkálni 
az értelmiség előmozdítására, mivel e munkálás pillanat-
nyi sikere nem száll szemetekbe. Hibáztok ti , kik türel-
metlenségtekben meg nem akarjátok várni a miveltség 
fokonkénti fejleményét; ti, kik csüggedéstek szerint nem 
remélitek a jónak nevekedését; ti, kik keserűségtek sze-
rint szitokra fakadtok a hátramaradás miatt. 

Hibáztok, mondom, oh hamarkodók, mivel nem ér-
titek a nagy egyetemes törvényt, — mely nem csak az 
érzéki természetben, hanem a szellemek világában is ural-
kodik, — miszerint valamennyi változás, mely a mindeu-
ségben történik, nem ugrásként, hanem lépcsőnként lé-
tesül, ügy, hogy az egyik állapot a másikba soha sem 
indul röpülve. És valamint a csemete lassan fejledezvén 
válik fává s a gyermek lassan serdülvén válik férfiúvá; 
szinte úgy az embernek esze lassú kifejlődés által válik 

j Mózes V. k. 32, 2. 
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bölcs csé, s az embernek akaratja haladó gyakorlás utján 
válik erőssé és szilárddá. 

S ezt, szeretett barátim, vegyük szivünkre. Ne le-
gyünk hamarkodók. Ne vonuljunk vissza a rögtöni foga-
nat kimaradásaért. Hallgassunk inkább Salamon tanácsá-
ra : Reggel hintsd el magvadat, és estve ne nyugtasd 
kezedet; mert nem tudod, melyik sikerül, ez-e vagy 
amaz, vagy mind a kettő együtt jóvá válik-e?') 

S minél lassabb a jó s a hasznosnak felvergődése, 
annál szorgalmatosabban munkáljunk. Munkáljunk szaka-
datlanul. Munkáljunk szent érzelemmel, hő vágygyal, el-
szánt akarattal. Arra munkáljunk, izraeliták, hogy az, ki 
a magyar zsinagógának állapotját szemléli, kénytelennek 
ne érezze többé magát, a bölcs királylyal panaszkodni: 
Rest férfi mezejénél elmenék, oktalan ember szőlője 
mellett; s ime ! tövisek felnevekedtek az egészen, szirtét 
csalánok fedezték be, és kőkerítése elpusztult.'1) Mert 
bizony, izraeliták, számosak a hibák, melyeket javítni, 

\ 

nagyok a hézagok, melyeket pótlani, károsak a tévedé-
sek, melyeket kerülni, szörnyű a zavar, melyet renddé 
változtatnunk kell. Váltiglan munkáljunk tehát arra, hogy 
az, ki zsinagógáinkat s iskoláinkat tekinti, léteges rendet 
és bölcs intézkedést észre vévén, kénytelen legyen Bileám-
mal megvallani: Mily szépek sátoraid, Jákob, hajlé-
kaid Izrael! 3) 

De minden haladék nélkül és egy percet sem vesztve 
munkáljunk Jesájás 

4. 
igényeinek teljesítésére, hogy tudniillik 

„a rebegök nyelve tisztán szólani törekedjék!"' 
') Préd. Sal. 11, 9. 
V Példabesz. 24, 30. 31. 
s) Mózes IV. k. 24, 5. 
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Némelyek közületek, kedves hallgatóim, talán csodálni 
fognak, miként a régi próféta, ki ezelőtt harmadfél ezer 
évvel élt és szólt, mihozzánk és a mi körülményeinkhez 
képest szólani látszik. De szent könyveink ismerője ettől 
nem lesz meglepetve, tudván , hogy a szent irás forrá-
sából minden viszonyok alatt meríthetünk tanulást, felvi-
lágosodást, vigasztalást. 

,,A rebegök nyelve tisztán szólani törekedjék," 
azt kívánta Jesájás az értelmiség érdekében. „A rebegök 
tiszta magyar nyelven szólani törekedjenekazt kí-
vánjuk mi is az értelmiség érdekében, azon alapigazságból 
kiindulván, miszerint magyar értelmiség és magyar nyelv 
tudása két egymástól elválhatlan dolog. 

Igenis barátim, nem csak az anyagi haszon, hanem 
még inkább az értelmiség annyira kívánatos kifejlődése buz-
dít honi nyelvünk ápolására , mivelésére. Mert az elmék 
és az eszmék súrlódásai, a kedélyek gerjedelmei, a szivek 
óhajtásai, sóhajtásai s reményei, — a nemzet szárnyalása 
s lelkesedése a magyarságban gyökeredzik, a magyarságban 
tükröződik. A magyar élet legszentebb kinyilatkoztatása 
rejtve marad előttünk, mig a magyar hang varázsába 
nem vagyunk beavatva, Ellenben a magyar miveltség bir-
tokában s a magyar szellemi élet malasztiban részesülvén, 
afelől is tudunk vigasztalódni, hogy még mostoha gyer-
mekeknek tekint minket édes anyánk, drága hazánk! Mé-
lyen véssétek tehát kebletekbe Jesájás intését, hogy „a 
rebegök nyelve tisztán szólani törekedjék !u A tiszta 
szó, az élő, a hatályteljes, a magyar szó, — a szó, me-
lyen most már atyáskodó királyunk szól hü magyaraihoz 
— e szó zengjen mindenütt! Hol erényt ébreszteni, go-
noszságot dorgálni, szidalmazásra felelni, rágalmazást meg-
cáfolni kell, — ott emeld fel magyar szódat! Bátran 

2 
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szólj; szólj csüggedett énül! Szólj a magyarhoz az ő nyel-
vén, ha gyengén is, megért, és szavad viszhangzik ro-
konszenves kehelében! 

Egy pillanatig se felejtsd el , barátom, Jesájásnak 
isteni igéretét: Ha a látók szemei nem vakoskodnak 
a hallók fülei figyelmeznek, a hamarkodók mérsék-
letet és kitiírést tanulnak, és a rebegök nyelve tisz-
tán szólani iparkodik; ekkor felvilágosítja a lelkeket 
tiszta értelmiség, melynek szavára lehullanak az előítélet 
láncai, és készíttetik ut a szent lelkiösmeretességnek. 

II. 

„Szent lelkiösmeretesség megnemesítse a szi-
veket !u 

Ez prófétánk második főjavaslata. Az isteni szónok 
következő értelemben szólt honfitársaihoz: 

Atyámfiai! Hogy az igazság szerint országié) ki-
rálynak s a jog szerint kormányzó nagyoknak ,pél-
dája elömozdítólag hasson tökéletesüléstekre, szentel-
jétek meg lelketeket tiszta erkölcsiségre! 

Ne elégedjetek meg cselekvényeitek külső törvény-
szerűségével, hanem belső érzületetek tisztázására töre-
kedjetek; mert az alávaló, az önző, ha a társas életben 
törvényszerüleg viselné is magát, alávaló és önző 
marad, mig keble gonoszságot forral, mig szive és 
jelleme nincsenek tisztázva. A dereknek nevét csak 
az érdemli meg, ki derekasan érez s gondolkodik, és 
szüntelenül hü marad önmagához. Lelkiösmeretes em-
ber csak az, ki egész életét a láthatatlannak szava 
szerint intézi; ez soha sem tesz mást, mint amit ezen 
szó kiván, s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, 
indulat heve, vagy szenvedelem ereje másfelé ragadja. 
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így szól Jesájásunk mihozzánk is; értsük meg is-
teni szózatát! Nem szabad külső törvényszerűséggel meg-
elégedni, hanem szent lelkiösmeretességre kell törekednünk. 

1. Ezt kívánja az Istennek törvénye, 
2. Erre lievít az erénynek dicsősége, 
3. Ettől függ cselekvényeink érdeme, 
4. Ez által bebizonyul lelkesedésünk változat-

lansága. 
1. 

Ezt kívánja az Isten törvénye. Az Isten liirdeté 
tenéked, oh ember, mi jó; s mit kiván tőled az Örökké-
való egyebet mint a jog gyakorlását, az erény sze-
retetét , s az Isten előtti alázatos járást, j így szól 
Mikeás próféta. Uram — igy dallott Dávid király — 
Uram, ki mulatand sátorodban, ki lakandik szent he-
lyeden f Az, ki becsületesen jár, erényt gyakorol s 
igazat szól szivében; ki nyelvével nem rágalmaz, em-
bertársával rosszat nem tesz , s gyalázást nem emel 
barátja ellen; ki előtt utálatos a megvetendő, az Is-
tentisztelőket becsüli, s ki ha önkárára esküszik is, 
nem változtatja; ki pénzét nem adja uzsorára, s aján-
dék nélkül védi az ártatlant. Ki ezeket teszi, nem 
ingadozik soha.>l) A tisztakezü és ártatlan szivü 
— igy szól Dávid más helyen — a tisztakezü és ár-
tatlan szivü, kinek lelke nem sóvárog a hiu után, 
s álnokul nem esküszik, az áldást veszen az Úrtól} 

boldogságot üdvének Istenétől.3) S más alkalommal 
imádkozik a szent dalnok: Tiszta szivet teremts belém, 
Uram, és újíts bennem szilárd szellemet.11) Jerémiás 

1) Mikeás 6,8. 
2) Zsolt. 15, 1-5. 
3) Ugyanott 24, 4. 5. 
4) Ugyanott 51, 12. 

2* 
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pedig dorgál: Tisztítsd szivedet, Jerusalem, a rosztói, 
hogy boldogulj; meddig tartod, fen kebeledben go-
nosz gondolatidat f ' ) 

Mondjátok tehát, izraeliták! Szent vallásunk világos-
ságában járnak-e azok, kik külső törvényszerűséghez ra-
gaszkodván, érzületük megnemesítését elhanyagolják? Mózes 
tanítónk tanítványainak neveztetni megérdemlik-e azok, 
kik az Istennek szolgálhatni vélekednek, anélkül, hogy szi-
vüket az indulatok hozzá ragadt szenyjétől megtisztitnák? 

Bizony, nem érdemlik meg, inert Mózes a sziv tisztu-
lását sürgetőleg javasolta, sürgetőleg parancsolta, tanítván: 
Szentek legyetek, mert szent vagyok én az örökkévaló 
Istenetek. 2) Hallgasd meg Izrael, az Örökkévaló a mi Is-
tenünk, az Örökkévaló egyetlenegy. Es szeresd az örök-
kévaló Istenedet teljes sziveddel, teljes lelkeddel és tel-
jes erőddel.3) Szeresd, embertársadat mint tenmagadat.4) 
Ne vágyakodjál semmi után, ami a te embertársadé.5) 

így, oh izraelita, igy zengenek az Isten törvényei 
füledbe, lelkedbe; s te nem szeretnél engedelmeskedni, nem 
akarnád alávetni véges akaratodat az ő végtelen akaratjá-
nak ? Íme, ö a te atyád, ki teremtett, alkotott s meg-
állapított tégedet; 6) ki élettel s kegyelemmel aján-
dékozott meg s kinek gondviselése őrzi lelkedet."1) És 
0 a mindentudó is, ki veséket és sziveket vizsgál,8) s 
kinek szine elé nem jöhet képmutató.9) 

') Jeremiás 4, 14. 
») Mózes III. k. 19, 2. 
*) Móz. V. k. 6, 4. 5. 
*) Móz. III. k. 19, 18. 
SJ Móz. II. k. 20, 14 és V. k. 5,18. 
6) Móz. V. k. 32, 6. 
j Jób 10, 12. 
*) Jer. 11, 20. 
9) Jób 13, 16. 
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Szent lelkiösmeretességet kiván az Isten törvénye, s 
erre hevít 

_ f 
2 

az erény dicsősége is. 
Az erény dicsőségét el neui éri az ember az által, ha 

bámulatos tetteket visz véghez a külső és látható világ-
ban ; mert lehet, hogy aljas és nemtelen rúgók mozditák 
őt, midőn tevé, amit tőn: pedig nem a cselekvénynek 
szine, hanem az érzületnek mivolta, nem a külső tény, ha-
nem a belső lény, az indokok természete teszi az embernek 
jellemét. Az erény dicsősége csupán csak a lélek viadalma, 
s a lelkiösmeret diadalma által nyerhető meg. Vagy talán azt 
mondja valaki, hogy olyan intés elméletileg szépen hangzik 
ugyan, de a gyakorlati életnek nem érzeményekre, hanem pusz-
ta cselekvényekre van szüksége? Ki ugy szól, bizony nem tudja 
tekintetbe venni, miszerint csupán csak jól kimivelt belső 
életből eredhet igazán megnemesiilt külső élet: olyan külső 
élet, mely minden alakjaiban s mozgásaiban valódi er-
kölcsiséget mutat, s az ember méltóságával megegyező 
cselekvények által tünteti ki magát. Bizonyára, barátim! 
a belső élet az alap, melyre minden támaszkodik, a kúttő, 
melyből minden foly: tehát a belső jobbulásnak az első 
jobbulásnak kell lenni! 

S ebben az értelemben tanítja a bölcs király: Job-
ban mint mindent, ami őrizetve méltó, őrizd meg 
szivedet; mert abból ered az élet;1) mert a tiszta 
sziv mindig tiszta cselekvényekben nyilatkozik; az erényes 
érzület szükségképen üdvös törekvésekhez vezet; s lelki-
ösmereted sugahnát híven követvén, élted minden órájá-
ban tisztelettel és szeretettel fordítod a közjó felé tekin-

') Pcldab. í , 23. 
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tetedet, s egy alkalmat sem mulasztasz el, melyben jót 
tehetsz. 

Valóban, barátom, ha az egész világ látja is, hogy 
szolgálni, segítni, adni, áldozni kész vagy; mégis kétes, 
vájjon tiszta szeretet s valóságos jóakarat lelkesít-e tége-
det. Ha pedig lelkiösmeretes ember vagy, ha az isteni 
törvény szentségét mélyen érzed kebeledben: akkor nem 
kétkedhetni többé, hogy lelkiösmeretesen élendesz és az 
Isten akaratja szerint fogsz cselekedni. Mert csak gon-
dolni sem lehet, hogy az erény, ha szivedben honol, 
szavaid- s tetteidben nem tükröznék, s megnemesítőleg 
nem hatna be életed minden viszonyaira, — viszonyaidra 
házad és hazád iránt, az emberiség s a világ iránt. 

Tehát nem tetteid külső diszesítésére, hanem aka-
ratod megnemesítésére törekedjél, ha az erény dicsőségének 
birtokába jutni akarsz, és ha 

3. 

kivánod, hogg cselekvényeidnek valódi érdeme legyen; 
mert ezen érdem is függ tiszta akarattól, lelkiösmeretes-
ségtől. 

Saját tapasztalásunkból tudjuk ugyanis, szeretett 
hallgatóim, hogy különféle jót tehetünk anélkül, hogy 
bebizonyuljanak rajtunk a szent irás szavai, miszerint 
az igaznak öröme vagyon, ha jót cselekszik.') Sőt 
nem ritkán történik, hogy az emberek dicsérik törekvé-
seinket; s mégis csendes óráinkban saját kebelünk meg-
súgja a szemrehányást: Hiszen te meg nem érdemled, 
hogy dicsértessél! 

Azt is tudjátok, hogy e szemrehányás, ezen elné-
míthatlan szózat önismeretünkből, öntudatunkból, ezen 

jpéldabesz. 21, 15. 
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isteni bírótól jön, ki részrehajlatlanul itél tetteink fölött, 
s kinek birószéke előtt a legragyogóbb, a legfényesebb 
cselekmény érdemtelen, ha tiszta kútfőből nem veszi ere-
detét." 

„Én", igy szól e belső biró, „én nem dicsérhetem 
tetteidet, ha az emberektől dicsértetnek is, miglen nem az 
erény szeretete, nem a kötelesség érzése, nem az Isten 
iránti engedelmesség, hanem a hiúság, a dicsvágy, a 
haszonlesés indítják lelkedet." 

S ezen Ítélet valóságát mindenki érzi. Bizonyára, 
barátim, mindnyájan érezzük, hogy tettünk érdeme 
az akarat tisztaságától, a lelkiösmeretosségtől függ. De 
ez által 

4. 

végtére bebizonyul lelkesedésünk változatlansága is. 
Minden szeretet, ugy mondják régi bölcseink, mely 

külső dologtól függ, a külső dolog megszűnésével 
szintén megszűnik; minden szeretet pedig, mely 
külső dologtól nem függ, meg nem szűnik soha.') S 
bizony ugy is vagyon! Minden buzgalom, mely érzéki 
tekinteten alapul, változékony és mulandó. Oly buzgalom 
pedig, mely szilárd meggyőződésből ered, rendületlen és 
tartós. 

Lásd, barátom! ha valami ügyért csak azon okból 
lángolsz, mivel anyagi nyereséget remélsz, mivel hírvágy 
hevít tégedet, mivel a kéj kielégítést igér; e tüzed csak 
addig égend, mig a hamar felgyulladó s könnyen elham-
vadó tapló elégséges leend füzednek ápolására. Elhidegülsz 
azon órától fogva, mihelyt az érzéki izgatás eltűnik. 

Ellenben azon lelkesedés, melyet a lelkiösmeret, 
melyet az Istennek szava fellobbant, elolhatatlanul lángol 

') Aboth 5, 16. 



kebelünkben. Mi is volna képes, elfojtani ezen szikrát, 
eloltani ezen lángot, gyengíteni ezen lelkesedést ? — Vájjon 
az ő tárgya, melyért föllobog, csekély, szűk, változékony 
volna-e? Semmiképen sem! A valódi lelkesedés tárgya 
méltóságosabb mindennél, ami nagynak tekintetik a föl-
dön ; dúsabb mindennél, ami itt bőségnek neveztetik; 
tartósabb mindennél, ami itt századok- s évezredeken 
keresztül áll. A valódi lelkesedés tárgya a szent Isten 
maga, s azért olyan lelkesedés változatlan, mint maga a 
szent Isten! Az Isten végzetei, az 0 céljai, az Ö tör-
vényei, az 0 ígéretei örökké tartók; s azért a szent ih-
letés, melyet 0 ébreszt, melyet az 0 szava gyulaszt, 
örökkétartó és mindig áldásdus. E tüz szüntelenül ég a, 
szívnek oltárán és soha el nem alszik.') 

Izraeliták! higyjétek el : semmi elnyomás, semmi 
megszorítás nem háborgathatja az ember léleknyugalmát 
és belső békességét, mig hevülni tud kötelességeért. 

Semmit sem fé lek , 
Ha csak a lélek 
Vigasztaló; 
Ha csak a szív-
Istennek hív 
És nem csaló. 

így szól az ember, ki tiszta indulattal bir. 
Higyjétek el, izraeliták, az ember csak akkor füg-

getlenül boldog, ha a valóért, az erényért, a vallásért 
lelkesül. Ápolgassátok ezen lelkesedést, s függetlenül sze-
rencséseknek érzenditek magatokat! Célhoz vezessenek törek-
véseitek, vagy ne vezessenek célhoz; polgárosítson titeket a 
haza, vagy ne polgárosítson; boldogságtok minden esetre 

') Máz. IIL k. 6, 6. 
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rendületlenül áll, inig az Isten s az Ö akaratja hevíti 
kebleteket, s mennyei ihlet futja szivetek rejtekeit át. 

Ezen ihletés, e lelkesedés azon ország felé irányoz-
za tekintetét, hol a polgári jog nem függ gyarló ha-
landók kegyelmétől, s hol az igaz, ha gyűlölve és el-
nyomva volt is e földön, virágzik mint a pálma, nö-
vekszik mint a cédrus a Libanonon. ') Amen. 

Á L D Á S. 

Áldottak legyetek az Istentől, ki eget és földet al-
kotott: 2) 

Az Isten áldjon és őrizzen meg tégedet; 
Az Isten világosítsa feléd arcát, és legyen kegyel-

mes irántad; 
Az Isten fordítsa feléd arcát és adjon neked békét.3) 

Amen. 

I M A. 

Nagy és hatályos Isten, a mindenség Uralkodója! 
Te szerzettél rendet és békét megmérhet len világod min-
den részeiben. Atyai gondviselésed intézé, hogy lény lény-
hez kötve legyen, s hogy gyermekeid, az emberek, örök 
rendeltetésükhöz képest, bölcs végzeteid létesítésére össze1- • 
álljanak és polgári társadalomban éljenek. 

Te parancsolád, hogy a magas fölött magasabb őr-
ködjók. Te hivád meg az uralkodókat trónjaikra, hogy 
rendet és csendet fentartanának, közjót s boldogságot elő-
mozdítanának, kormányozván hü alattvalóikat joggal és 
igazsággal. 

Mi Istenünk, atyánk! örök trónod elébe öntjük ki 

j Zsolt. 92, 13. 
{ ) Zsolt. 115, 15. 
3) Máz. IV. k. 6, 21-26. 
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sziveink mélyen érzett háláját; színed előtt egy keseregei ve 
bocsátjuk fel dicsérő szavunkat hozzád, élet Ura , jósá-
god és irgalmadért, melylyel fentartád drága életét leg-
kegyelmesebb és atyáskodó királyunknak, 

V. F E R D I N Á N D 
ő felségének. 

Isten segíts, királyok Istene! vedd fölkentedet pai-
zsod szárnyai alá. Őrizd meg őt , valamint e napig meg-
őrizted drága személyét. A legkésőbb korig tartsd fen kirá-
lyunk életét a testnek egészségében s a léleknek vidám-
ságában. Bölcseséged világosítsa meg szellemét a valóság-
belátására. Szerelmed melegítse meg szivét nemes és bol-
dogító szándékokra. Hatályod erősítse karjait a törvény 
végrehajtására. 

Mennyei atyánk! ájtatos esedezésünk felszáll Te eléd 
Fejedelmünk fenséges Hitveseért is. Tartsd meg, jó Isten, 
kegyelmes Királynénkat, 

MÁRIA ANNÁT. 
Áldásiénak bőségét hintsed virágzó életére. 
Égi áldásiddal boldogítsd Nádorunkat, 

J Ó Z S E F 
főherceget, minden magyar szivnek kedveltjét. Örvendez-
tesd meg nagy lelkét; koronázd szerencsés foganattal 
bölcs rendel ményeit és nemes cselek vényeit. Hosszabbítsd 
meg drága életének napjait, s dúsan jutalmazd meg neki 
mindent, a mit félszázad óta mély bölcseséggel s nagy-
lelkűséggel tőn a királyért s a honért, mindent, a mit 
tőn háborúban, a mit tőn bókében. 

Bocsásd áldásodat Nádorunk jámbor hitvesére és 
egész családjára. 

Áraszd jótétidot királyunk házának minden tagjaira. 
Világosítsd és erősítsd királyunk tanácsnokait s szolgáit, 
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gyámolítsd őket magas hivatásukban, a polgári bátorság 
és jólét elterjesztésében Amen. 

Irgalmasságnak atyja! Áld meg Magyarországodat, 
szeretett hazánkat! a hegyeket s a völgyeket, a bérce-
ket s a síkokat, — áld meg esővel és napsütéssel annak 
idejében. Honunk minden tájékait, a kéklő szirtormoktól 
a tenger partjáig, áld meg bőséggel és gyönyörűséggel! 

Isten segíts, népeknek Istene! Add, hogy tiszta ér-
telmiség felvilágosítsa a lelkeket s szent lelkiösmeretesség 
megnemesítse a sziveket. Add, hogy miveltség és tudo-
mány, ipar és szorgalom, hazafiság és közszellem, erény 
és Istenfélelem egész hazánkat diszesítsék, boldogítsák. 
Add, hogy hűség lakjék minden szívben, rend és jólét 
minden házban. Áldj meg, oh Isten, minden magyart, ki-
nek szive magyarul dobog királyáért és hazájáért Amen. 

Tartsd fen, kegyelmes Isten, irgalmadat ezentúl is 
kedves Zalánkon. Vedd oltalmadba vármegyénk rendeit; 
ajándékozzál nekik üdvöt, áldást, egyszivűséget. Emberek 
atyja! áld meg különösen a jeles emberbarátokat, kik 
nagylelkűleg emelnek szót az elnyomott emberiségért. 

Tedd hathatóssá e férfiak dicső példáját. Isten se-
gíts , szabadság Istene! add hogy mi, Mózes szolgád tanít-
ványai is megszabaduljunk, s hogy az emberek és embe-
rek, hazafiak és hazafiak közti válaszfal mindenkorra le-
omoljon Amen. 

Gondod legyen városunkra, közhasznú intézeteire s 
minden lakosára. Hagyj eltűnni minden szeretetlenséget, 
minden szűkkeblű kizárást, 

Isten segíts, békesség Istene! Add hogy szüntelenül 
emlékezzünk meg arról, hogy egy a király, kit szeretünk, 
egy a törvény, melyet követünk, egy a föld, mely min-
ket ápol s eltakar, és egy az ég, melyre remélünk. 



Kegyelmes Isten! Áld meg különösen városunk min-
den tanodáit. Áld meg dús aratással a magokat, miket 
a hü tanítók szorgalommal és buzgalommal hintenek el. 
Áld meg az uj intézetet, melylyel atyai királyunk disze-
síté városunkat, és add, hogy derék tanítók vezérlete 
alatt a jó nevelők száma évről évre szaporodjék. 

Kegyelmed frigye legyen községünkkel s előjárói-
val. Világosságod ragyogjon e zsinagógában és minden 
zsinagógákban, hogy szent akaratod ismertessék és telje-
síttessék Izraelban, hogy szent tanod legyen és ma-
radjon életünk lelke, cselekvényeink szabálya, bizodal-
munk kútfeje, erkölcsünk isteni bélyege, házaink nyájas 
őrangyala; mert akkor Te leendesz és maradandasz is 
reményeink szirtje, üdvünk paizsa Anien. 

—OCÍX2X--
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Szerző 1847-ben ily cimü folyóiratot indított meg: ,,A ma-
gyar zsinagóga. Felvilágosodott vallásosság, tiszta erkölcsiség és 
buzgó hazafiság az izraeliták közti elterjesztésére kiadja Löw 
Lipót, főrabbi Pápán. Pápán, a ref. főiskola betűivel, 1847." E 
folyóiratból csak az első füzet jelent meg, mely füzetben ezen be-
széd is közölve volt. 
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A. Beszéd a talpkő letétele alkalmával. 
Méltóságos , tekintetes s nagy rab ecsiilt jelenlevők! 

A helybeli izraelita gyülekezet érzeményeit és indu-
latait e pillanatban liiven tolmácsolván, hálát adok az 
Istennek, kinek atyai gondviselése alatt, s kinek hatá-
lyos segedelme által elértük a vallásbeli türelem szép 
korát, hol nekünk, Mózes tanítványainak is, meg vagyon 
engedve, hogy Istenünket hitünk és régi szokásainkhoz 
képest nyilvánosan és háborgatlanul imádhassuk, s ezen 
ünnepélyes imádásra felszentelt helyeket alapíthassunk. 

Hálát adok továbbá Felséges Királyunknak, kinek 
atyai országlása alatt nekünk is hasad egy uj kor haj-
nala, azon reménynyel s kilátással kecsegtetvén minket, 
hogy a szép hajnalt egy szebb nap fogja követni. 

És forró hálát adok nagylelkű földesurunknak, nagy-
méltóságú gróf Eszterházy Károly ur ő excellentiá-
jának, ki páratlan nemeskeblűségéhez képest izraelita 
alattvalóit a mivelődés, a haladás, a neinzetesedés dicső 
pályájára utasítani, s e pályán erélyesen pártolni s gyá-
molítani kegyelmesen méltóztatott. 

Ő excellentiája pártfogása alatt sikerült a minden-
ható Isten segedelmével ezen zsinagógának építése, mely-
ben a község örömét, dicséretét, jövő kifejlődésének zá-
logát s biztosítását találja. 
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Igenis, tekintetes Praefactus ur! ') a mai nappal, 
ezen épület elkészültével, egy uj korszak, — s feljogo-
sítva vagyok mondani: egy jobb korszak, — "kezdődik a 
helybeli izraeliták életében. Bölcs rendeletei és intézke-
dései által ő excellentiája letevé ennek a jobb korszaknak 
talpkövét ; és hogy ezen épület talpkövét is letenni ke-
gyeskednék, ő excellentiáját hódoló tisztelettel meghivni 
bátorkodánk, és Tekintetességedet, mint szeretve tisztelt 
grófunk képviselőjét, alázatosan üdvözöljük. 

Hivatalos kötelességemnél fogva énnekem jutott a 
szerencse, tekintetes Praefectus urat teljes bizalommmal 
felszólítani, hogy az Isten tiszteletére, az imádó község-
javára és jövő nemzedékek emlékére ezen okleveleket nagy-
becsű nevével diszesíteni, és a talpkövet kegyelmesen le-
tenni méltóztassék. 

A talpkő letétele után. 
Áldott legyen Tekintetességed munkája az egyetlen-

egy Isten nevében, ki eget és földet alkotott. Az ő segé-
lyével vevé kezdetét e ház építése, s az ő segélyével 
ment is véghez; mert ha az Isten nem építi a házat, 
hiába fáradoznak rajta, kik azt építeni akarják. 2) 

Nagyra becsült jelenlevők! A szentírásban elbeszél-
tetik, miként Sámuel próféta egy örvendetes alkalommal 
Miczpa és Sén közé követ helyeztetett és ezt Eben-
Haezernek, azaz: a segedelem kövének nevezte, 
mondván: Eddig segített rajtunk az örökkévaló /3) Az 
isteni próféta eljárását utánozván, én is a letett követ 

1) Tekintetes, nemes s vitézlő Bezerédi Bezerédy Mihály tb. ur. I 
'3 Zsolt. 127, 1. 
3) Sám. I. le. 7, 12. 
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E B E N - H A E S E R N E K , 
azaz: a segedelem kövének nevezem, Sámuellel mondván: 
Eddig segített rajtunk az Örökkévaló! Az ő míve e szép és sziv-
emelő ünnepély, mely oly jeles, oly kitűnő, oly tiszteletre 
méltó férfiak jelenléte és részvéte által diszesíttetik. 

Hozzád tehát, Istenünk és Urunk, hozzád emelke-
dik fel szemünk és szivünk forró háládatossággal. Tőled 
jön minden siker s minden áldás, tőled, mindenható Is-
ten, ki kezeddel alakítád a világok épületét, s ki hatal-
mas ujjaiddal fen tartod az oszlopokat, melyeken az egek 
alapulnak. 

Legyen kedves előtted ezen óra ünnepélye. — Le-
gyen kedves előtted községünk törekvése. Legyen kedves 
előtted a tisztelt jelenlevők becses részvétele. Legyen ked-
ves előtted, határtalan kegyelmű Isten, szeretve tisztelt 
földesurunk nagylelkűsége, és engedd, hogy e tiszta aka-
ratú emberbarát Felséges Királyunk örömére, hazánk ja-
vára, városunk felvirágoztatására s gyülekezetünk további 
előmenetelére még sokáig éljen! Háborgatlan egészségben 
s felhőtlen vidámságban, általad, oh Isten, boldogan, és 
szent akaratod szerint boldogítva, éljen, éljen! 
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B. Felszentelési beszéd. 
E L ő IM A. 

Örökkévaló, végtelen! Felségedet hirdeti a roppant 
mindenség. Hatályodat, bölcseségedet és jóságodat ragyog-
tatják a teremtmények számtalan seregei, melyeket létre 
hivtál a semmiségből. 

Istenséged nyilatkozik ott , a természetnek kezeid al-
kották tágas templomában, hol a verőfény sugárzik, s az 
éjnek csillagai égve keringenek nagy neved dicsőítésére. 

Istenséged nyilatkozik itt, kegyelmed felszentelendő 
hajlékában, melyet emberi kezek alapítának, hogy trónol-
jál Izrael hálaénekei felett, hogy igéd hirdettessék szent 
akaratod megismertetésére, s hogy oltárod előtt egy gon-
dolat, egy sejtelem, egy vágyakodástól elragadva, a béke 
frigyére egyesüljenek az imádók lelkei. 

Istenséged nyilatkozik itt, az emberszivnek szűk és 
csendes szentségében is, midőn szellemed, — a bölcse-
ség és az értelem, a tanács és a bátorság, az ismeret s 
a vallásosság szelleme '), — eltölti e szentségnek titkos 
rejtekeit. 

És e szellemed, Istenünk és Urunk, fellobbantá ezen 
község akaratát házadnak építésére. Szellemednek köszön-
jük, hogy mai napon ünnepélyesen megnyíltak e tem-
plom ajtai , s hogy hálaérzelmekkel léptünk arcád elébe 

l ) Jesájás 11, 2. 
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ebben az órában, mely után e gyülekezet áhítozott, vala-
mint a szárvas ohajtozik vízforrás után. 

Irgalmas Isten! engedd , hogy ezen ünnepélyes óra 
ne múljék el hasztalanul; engedd, hogy égi malasztokat 
hintsen el leikeink mélyébe. Ajándékozzál meg minket 
éles hallással, éber figyelemmel, mély komolysággal és 
hajlékony akarattal, hogy e drága s nyomatékos pillana-
tok lefolytában a templom az imádó község számára s 
az imádó község a templom számára felszenteltessék, Araen. 

Á L A P I G E . 

„Minden szerint, a mit parancsolt vala az Isten 
Mózesnek, ugy készítették Izrael fiai az egész mun-
kát. És látá Mózes az egész mívet, s ime, elké-
szítették azt, a mint parancsolta vala az Isten Mó-
zesnek, és pedig tökéletesen ugy készítették el, és 
megáldd őket Mózes." 

Máz. II. II. 39, 42. 43. 

Nagyrabecsült gyülekezet! Tisztelt hallgatóim! 
Elkészült templomunkat örömmel üdvözlendők s ünne-

pélyesen felszentelendők, állunk az Isten előtt. Elkészült 
templomunkat üdvözlendők s felszentelendők figyelmezzünk 
az elolvasott szentírási alapszóra, mely mostani elmélke-
désünknek kalaúzul szolgál. 

Minekután a felszabadult izraelita népnek vallásbeli 
s polgári alkotványa az arab pusztán, Sinai hegyén, azon 
főelvre alapíttatott, hogy egyetlenegy Isten van, ki 
kizárólag imádandó; az Ur parancsolá, hogy az újonnan 
alakult község templomot építsen az újonnan nyilvánított 
alapigazság ápolására, az egyetlen Isten imádására. Szólj 
Izrael -fiaihoz, hogy vegyenek fel ajándékot tisztele-
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temre; mindenkitől, kit szíve hajt hozza, vegyétek fel 
ajándékomat. Es készítsenek nekem szentséget, hogy 
lakjam körükben. Egészen a szerint, a mint megmuta-
tom teneked a lakhely mintáját s minden edényei 
mintáját, ugy készítsétek azt '). így hangzik a parancs, 
mely az Istentől Mózesnek adatott. 

Es mint élesztő ital a szomjuzóra, ugy hatott az 
izraelitákra Mózes közleménye, miszerint a vallás meg-
engedi, sőt kivánja, hogy a test és lélekből álló ember 
testileg is nyilvánítsa az Isten iránti hódolatát, s hogy 
az által annál mélyebben gyökeresüljenek lelkének feneké-
ben kegyelmes gondviselője iránti szeretete és tisztelete, 
alázata és háladatossága, bizalma és engedelmessége. 
Élesztőleg, mondom, s vidámítólag hatott őseinkre Mózes 
ezen közleménye s az alakítandó szentség iránti isteni ren-
delete; mert a vallásos ember maga óhajtja, hogy szivé-
nek ájtatos gerjedelineit hallható és látható jelek, szavak 
és szertartások által nyilváníthassa. 

Alig jutott vala tehát köztudomásra az Isten aka-
rata , hogy templom építtessék, s ime: a község minden 
lelkes tagjai sietve törekvének, hogy minél előbb járhas-
son az ünneplő sokaság az Isten hajlékába. És eljött 
mindenki, igy van irva Mózes második könyvében, és 
eljött mindenki, kit szíve felemelt és lelke buzdított, és 
hozta ajándékát az Isten tiszteletére, az egyesülés haj-
lékának elkészítésére, minden munkájára s a szent 
ruhákra 2). Aranyt, ezüstöt, drágaköveket, fényes szőnye-
geket, ritkább fanemeket, szóval: a legkedvesebb szereket 
gyűjtötték össze a legkedvesebb szándék létesítésére. 

') Móz. II. k. 25, 1—9. 
v Móz. 11. k. 33, 21. 
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Igaz ugyan, hogy a szűkkeblűek s a fösvények nem 
segítették elő a szentség elkészítését; de minden vonako-
dásuk dacára már kilenc hőnap múlva készen állt a szent 
hajlék minden hozzávalóval, megjutalmazván a lelkesebbek 
fáradozását s önmegtagadását, s levervén a fösvényeket, 
kik a szép és dicső törekvés malasztiban nem részesültek. 

Mózes pedig, az elkészült hajlékot szemlélvén, és 
meggyőződvén, miként a község tökéletesen megfelelt az 
Isten parancsának elannyira, hogy az uj épület most már 
felszenteltethetnék jövő rendeltetésére; szívből fakadó gyö-
nyörrel megáldá a híveket, kik az Isten sátorát annyi sze-
retettel és lelkesedéssel felépítették s ékítették. 

Áldásra, a buzgó és munkás alapítók megáldására 
fellángolt Mózes, a dicséretesen bevégzett hajlékra tekint-
vén. És volna-e valaki, ki felszentelendő zsinagógánkat 
látván, nem lángolna fel hasonló áldásra, az ala-
pítók szívélyes megáldására? 

Bizonyára, kedves hallgatóim, az Isten legdúsabb 
áldása fog háramlani szeretve tisztelt földesurunkra, zsina-
gógánk alapitójára s oltalmazójára, ki e szentség által is 
tartós emlékét állította fel nagylelkűségének, buzgó érzel-
mének , vallásos türelmének. 

És ti, a pápai izraelita gyülekezet érdemes elöljárói 
s lelkes tagjai! ti is méltók vagytok az égnek dús áldá-
sára. Mert őseitek épületes példáját követvén, s kíván-
ván, hogy romlásnak indult régi zsinagógátok uj és kor-
szerű létre támadjon fel omladékaiból, minden tőletek ki-
telhető módon szorgalmazátok e szentség építését s el-
készítését. 

Négy évig tartott e ház építése ; számtalan akadá-
lyok gátolták a szent vállalat kivételét; balvélemény és 
visszavonás veszedelmes frigyre léptek a dicséretes munka 
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idomtalanítására; de lelkesüléstek lángja nem aluvék el, 
s tűrni tudástok nem ismert lankadást, 

Én teliát, oly szerencsés lévén, e zsinagógát felszen-
telhetni s az Isten kegyébe ajánlani, én ellenállhatlanul el-
ragadtatva érzem magamat Mózes példájának követésére, 
e templom alapítóinak forró megáldására. 

Áldott légy, szeretett községem, áldott légy az Isten 
nevében, ki eget és földet alkotott. 

És a község valóságos javára, korszerű fejleményére 
s örök boldogságára, áldott légy- te is, felszentelendő zsi-
gógánk! 

Valamint a sátor, melyet őseink Mózes korában ala-
pítának, szinte ugy te is légy és maradj mind örökké: 

I. Szentsége az Örökkévalónak, 
II. Lakhelye az Isten törvényének, 

III. Hajléka az egyesülésnek. 
Oh, drágalátos zsinagógánk! Nem hogy szép külsősé-

geden gyönyörködjünk, üljük a mostani ünnepélyt; 
hanem igazi rendeltetésed mély és alapos felfogására akar-
juk használni felszentelésed drága s elfelejthetetlen óráját. 
Az Isten, kit imádunk falaid között, kisérje lelkével 
elmélkedéseinket, és tegye gyümölcsözővé háromféle áldá-
sunk fejtegetését! 

I. 
Áldva legyen zsinagógánk az egyetlenegy Isten 

nevében, ki eget és földet alkotott. Ezen ünnepélyes 
órától fogva változatlanul maradjon Szentség e az 
Örökkévaló n a k! Ez felszentelési áldásunk első része; 
ismerkedjünk meg nagyfontosságú értelmével. 

Figyelmes hallgatóim! Mind őseink ingó sátora az 
arab pusztán, mind az állandó templom Jeruzsálemben, 
hajdani hazánk fővárosában, szentségeknek neveztetéuek; 
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és régi bölcseink a zsinagógáknak is a szentségek nevét 
tulajdoníták. 

Hogy pedig erre nézve fogalmainkat a babonának 
homályos köde el ne borítsa, mindenek előtt kérdeznünk 
kell: mi által érdemlik meg a templomok, hogy annyira 
kitüntessük, és szenteknek nevezzük? — Nem ala-
píttatnak-e gyarló emberek kezei által szinte ugy, mint 
minden más épületek? Nincsenek-e alávetve a mulandó-
ság törvényének s az elromlás hatalmának szinte ugy, 
mint az emberi szorgalom minden emléke? 

Az előbbi zsinagóga, mely 70 évig e helyen állt, 
nincsen többé. A jeruzsálemi templom, melyet királyok fel-
építének s megszépítének, már régen nem díszlik Mória 
hegyén. S maga a szentség, melyet Mózes, az Istennek 
követe, alapított, a dúló idő martalékává lett. 

Vagy talán a mindennapi szükség, a kényelmes mu-
latság az, min e helynek fontossága alapszik ? De ezekre 
nézve meg kell vallanunk, hogy e hely kevesebbet 
nyújt minden egyes ember lakjánál. Mert itt nem kere-
sünk oltalmat az eső, a fagy s a szélvész ellen; itt nem 
találunk nyughelyet az elfáradt testnek enyhítésére; itt 
nem lelünk alkalmat, — legalább nem kell lelnünk olyat 
— barátságos társalgásra. Itt néma csend és borzadály 
uralkodik az év nagy részében. 

Miben áll tehát az, a mi adja ennek a háznak dí-
szét s fontosságát, szentségét és méltóságát? Vagy vél-
hetjük-e, hogy a mindenütt jelenvaló Isten, kinek fölsé-
gétől telve vagyon a világ, házakra szorul, miket emberi 
kezek alapítának ? Képzelhető-e, hogy mennyei atyánk ir-
galma hideg falakhoz volna kötve ? Gondolható-e, hogy a 
a holt épület, a kő és fa varázserővel birna, mely az 
Isten kegyelmét számunkra kieszközölheti? 
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Hiszen Jesájás által tudjuk az Isten szavait: az 
ég az én székem, a föld lábaim zsámolya, hol volna 
a ház, melyet építnétek nekem, hol volna nyugalmam 
hely eV) S templomát felszentelvén, Salamon király igy 
imádkozott: Lehet-e, hogy az Isten lakozzék a földön? 
íme ha az egek és az egek egei be nem fogadhatnak 
tégedet, mennyivel kevésbé e ház, melyet építék / 2) 
Dávid atyja pedig már igy énekelt: Közel van az Isten 
minden hozzá esedezökhez, mindazokhoz, kik hűséggel 
esedeznek hozzá.3) 

De ezen bibliai mondatokat tudván, értvén és szivre 
vévén,annál inkább kérdezzük: Minek ezen ház, hol a vilá-
got eltöltő istenség nem lakozik? Minek a felszentelt imahely, 
ha Istenünk mindenütt hajtja füleit sziveink fohászkodásihoz ? 

Erre a kérdésre maga az Isten felel nekünk, Jesájás 
próféta által mondván: 

„Az én házam minden népek ájtatosságházának 
hivattassék."4) 

A közájtatosság háza volt hajdani nemzeti templo-
munk ; a közájtatosság házai a mi zsinagógáink is. A 
közájtatosságra szentelte fél Salamon az ő templomát; a 
közájtatosság helyeül szenteljük fel mi is zsinagógánkat. 

S épen a közájtatosság elmulhatlanul szükséges, hogy 
emberi rendeltetésünknek megfeleljünk, hogy életfelada-
tunkat teljesítsük, hogy tökéletesedésünk pályáján halad-
junk, hogy az örök boldogság édenében részesüljünk. 

ítéljetek magatok, kedves hallgatóim. Az Isten min-
denütt közel van hozzánk, azt tudjuk; de mi gyarlók ós 
korlátoltak, érezzük-e mindenütt szentesítő s boldogító 

•J Jesáj. 66, 1. 
*) Kir. / . k. 8, 27. 
3) Zsolt. 145, 18. 
') Jesáj. 56, 7. 
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közellétét? — Az Isten mindenütt hallja szavunkat, de 
mi, könnyelműek és elszórakodottak, halljuk-e mindenütt 
atyai szavát? — Az Isten sehol sem felejtkezik meg 
rólunk; de mi, énünkhez annyira ragaszkodók, mindenütt 
gondolunk-e az Istenre? — Legyünk őszinték, s fájda-
lommal fogjuk megvallani, hogy az ember nem mindenütt 
akarja észrevenni az Isten nyomait, nem mindenütt akar 
hallgatni az Isten szavára, nem mindenütt gondolni Isten 
szabta rendeltetésére. És az élet gondjai, örömei s fog-
lalatosságai mellett, mire volna az ember hajlandóbb, mint 
saját veszedelmére egészen elfeledkezni az Istenről, lelkéről, 
életcéljáról s halhatatlanságáról ? Hogy pedig az meg ne 
történjék, sőt inkább hatályosan emlékeztessék az ember 
az Istenre, az Istenneli hasonlatosságára,, az erkölcsi sza-
badságra, a kötelességre s az öröklétre, — ezért épít-
tetnek a templomok, ezért ékesíttetnek, szenteltetnek föl. 
Foszszátok meg az emberi nemet az istenség templomai-
tól, s ime egész emberiségétől megfosztjátok. 

Aldvák tehát, saját boldogságunkra áldvák legyenek 
az ájtatosságra felszentelt helyek, hol a buzgóság szár-
nyain hordoztatván, felemelkednek halhatatlan leikeink az 
ég felé, elfelejtvén mindent, a mi minket a földhöz vonz, 

i 
a jószerencsének báját, s a balszerencsének baját; s erő-
södvén mindenre, mivel az ember tartozik a földön, a 
rosz elleni küzdelemre, s a jónak kivivására. 

Aldvák legyenek a közbuzgóságra felszentelt helyek, 
hol hálánkkal, örömünkkel s fájdalmunkkal, hol egész 
lényünkkel te feléd szárnyalunk, alkotónk és gondvise-
lőnk, hozzád esedezünk, benned találjuk lelkünk nyugalmát! 

Lássátok, izraeliták, nem azért imádjuk itt az Is-
tent, mivel e hely magában szent; hanem e hely azért 
szent, mivel itt az Istent imádjuk. Mert a bibliábau 
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szélesb értelemben mind az, mi által az Isten valóságos 
.tisztelése és igazi imádása előmozdíttatik, szentnek hivatik. 
S épen azért nem szentesíttetik az imaház azok által, kik 
szájukkal imádják az Istent, s ajkaikon hordják dicsére-
tét , lelkükben pedig nem hódolnak neki, hanem 
a haszonlesésnek, az előítéletnek, a babonaságnak. 
Olyanokra irányozvák a szavak, melyeket az Isten szólt 
Jesájás által, mondván : 

Mivel e nép szájával közelgőt hozzám, s ajkival 
dicsér engem, szive pedig távol vagyon tőlem, s irán-
tam való tisztelete puszta megtanidt emberi parancs; 
azért csudálatosan jogok bánni evvel a néppel, hogy 
okosai okossága elenyészszék, és elmései elméssége 
meghomályosodjék.') 

Mert ha sikerül is a képmutatóknak, hogy elámít-
sák embertársaikat; ha sikerül is a gyenge eszüeknek, 
hogy saját lelkiismeretüket elaltassák és eláltassák: de 
még sem sikerül soha, elámíthatni a Mindentudót, ki 
látja és vizsgálja az emberi szivet minden gerjedelmivel, 
minden indulataival, minden vágyaival. 

Szentesíttetik pedig az imaház olyan imádók által, 
kik szivük mélyéből fohászkodnak Dáviddal: TJram! 
hozzád emelem fel lelkemet, Istenem ! benned bízom, 
ne piruljak, ne vigadjanak ellenségeim.2) Ártatlan-
ságban megmosom kezemet, s körüljárom oltárod, oh 
Örökkévaló ! hallatván a hála szarát, elbeszélvén min-
dem csudatetteidet. Így, óh Örökkévaló, szeretem házad 
szállását, igy a helyet, hol dicsőséged lakik A) 

S az Isten ilyen imádására szentellek fel, drága-
látos zsinagógánk! 

V Jesáj. 29, 13. 14. 
. j Zsolt. 25, 1. 2. 

sj Zsolt. 26, 6-8. 
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Légy és maradj mindörökké szentsége az Örökké-
valónak, lakja a benső ájtatosságnak, műhelye a forró 
buzgóságnak! 

Ki elszórakodva jön ide, felépülve távozzék; ki törő-
dött lélekkel jelenik meg, felemelkedve térjen vissza; ki 
mélyen érzett bánattal megvallja vétkeit, találjon kegyel-
met az Isten előtt, engesztelődjék ki saját lelkiösmereté-
vel, s a szemrehányás dúló viharjai elhallgassanak ke-
belében ; ki drága személyek halálát siratja, annak kényei-
ben tükrözzék a mennyország az ő reménységével, viszon-
látásával! 

Ti pedig, drága hiveim, kik ohajtjátok, hogy zsi-
nagógátok legyen és maradjon szentsége az Örökkévaló-
nak, járuljatok szentesítéséhez forró buzgóság és ártat-
lan élet által! 

Ne imádjátok az Istent üres szóval, hanem teljes 
szivvel; nem hamis nyelvek mozdítása, hanem igaz 
elvek követése által! Valahányszor ezen házba léptek, 
vegyétek sziveitekre a felirat tartalmát, mely ezen abla-
kon díszlik: Tudd meg, ki előtt állsz! 

Es éltetek vezércsillaga legyen a felirat második része : 
Az Istent tartom szemeim előtt szüntelenül! 
S az Istent szemeitek előtt tartván szüntelenül, ár-

tatlanul és tiszta öntudattal járjatok az élet pályáján: 
akkor, kedveseim, öntudatotok tisztaságában s éltetek ár-
tatlansága által nyilatkozandik zsinagógátok szentesítő 
hatása, nyilatkozandik, hogy zsinagógánk szentsége az 
Örökkévalónak. 

II. 

Áldva legyen zsinagógánk az egyetlenegy Isten 
nevében, ki eget és földet alkotott. Ezen kegyelemtel-
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jes órától fogva háborgatlanul álljon fenn mint lak-
helye az Isten törvényének. Ez felszentelési áldásunk 
második része; lássuk közelebb, hogyan kell értenünk 
belső tartalmát. 

Tisztelt hallgatóim! Belrésze a hajdani sátornak egy 
négyszög fedetlen tornáctól volt körülvéve, és két sza-
kaszra , tudniillik: a szentre s a szentek szentére osz-
tatott fel. 

A tornácban állt az égő áldozatok oltára és a medence. 
A szentben állt a szemléleti kenyér asztala, az 

örök lámpa és az arany oltár a füstölgő szerek 
égetésére. 

A szentek szentében pedig a törvény ládája állít-
tatott fel, magában foglalván a két kőtáblát, melyekben 
az Isten tiz parancsa fel vala irva, hogy tudniillik 
imádja az ember az Istent (első parancs), hogy óvja meg 
magát minden bálványozástól, földi lények s testi szen-
vedélyek aljas rabszolgálatjától (második parancs); hogy 
hamisra ne esküdjék s az Isten nevével ne éljen vissza 
(harmadik parancs); hogy a nyugnapot szentesítse (negye-
dik parancs); atyját és anyját tisztelje (ötödik parancs); 
az emberi életet szentnek tartsa (hatodik parancs); a 
szemérmesség törvényeit meg ne sértse (hetedik parancs); 
felebarátjának birtokát ne veszedelmeztesse (nyolcadik pa-
rancs); embertársa jó hirét ne csorbítsa (kilencedik parancs); 
és másnak javai után ne vágyakodjék (tizedik parancs). 

Ez tartalma a tiz parancsnak, melyeknek kezdet-
szavai itt a szent szekrény fölött olvashatók. E tiz pa-
rancs alapja a Thórának, az isteni törvénynek, melyet 
Dávid szavaival dicsérnek e négy oszlopon való feliratok . 
Az Isten törvénye tökéletes, felvidámítja a lelket; az 
Isten tanúsága biztos, okossá teszi az együgyűt; az 
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Isten rendeletei egyenesek, megörvendeztetik a szívet; 
az Isten parancsa tiszta, felvilágosítja a szemet.') 

A szent sátor tehát három négyszögből volt alakúl-
va, s ezeknek legbelsejében, melyet csak a másokon át-
menvén érhetének el, fényesen, tiszta arany födéllel fe-
dezve s a Cherubim szárnyai által oltalmaztatva díszlék 
a törvény ládája, már helyeztetése által jelentvén, mi-
szerint a nemzet legdrágább kincsét, Istenének törvényét 
rejti magában. S ennél fogva a törvény ládájának helye 
az épület legszentebb pontjának tartatott, s az egész sátor 
a törvény lakhelyének neveztetett. 

De ezen tulajdonságnál fogva zsinagógánkat is ós 
általánosan minden zsinagógát mint az isteni tör-
vény lakhelyét kell üdvözölnünk. Mert bölcseink rendeletei 
nyomán zsinagógáinkban is az a legszentebb hely, hol a 
Thórát, tudniillik: Mózes öt könyvét őrizzük, melyek a 
nyilvános istentisztelet használatára, azaz: az ünnepélyes 
felolvasásra régi szokáshoz képest s fenálló szabályoknak 
megfelelőleg, pergamenre másoltatnak. S ebben az érte-
lemben mondja ezen felirat Mózes szavaival: E kárpit 
válaszsza el nektek a szentet a szentek szentétől.'1) 

És ezen körülményt mélyebben tekintvén s a zsinagógai 
istentisztelet fejlemenyét figyelemmel kisérvén, azon tény-
ről győződünk meg, hogy az első zsinagógák, melyek 
még a jeruzsálemi templom fenállásakor alakultak, nem 
alakultak más célokra, mint az isteni törvény felolvasá-
sára, hirdetésére és értelmezésére; szóval: a nép felvilá-
gosítására s útbaigazítására. 

Igen helyesen cselekvék tehát a nép, zsinagógáit 
oskoláknak nevezvén, s ezen név által kifejezvén, hogy 

j Zsolt. 19, 8. 9. 
j Máz. II. k. 26, 33. 



46 2SINAGÓGÁ NK HIVAT A SA. 

nem azon oknál fogva válik a zsinagóga a törvény lak-
helyévé , mivel a Thora a szent szekrényben áll; — hiszen 
ezen puszta állás által értelmünk nem mivelődik, szivünk 
nem nemesül, vallásosságunk s erkölcsiségünk nem neve-
kednek , — hanem azon oknál fogva, mivel a zsinagóga 
nem csak imahelyül, hanem egyszersmind oskolául szol-
gál, hol a szent ige taníttatik és tanultatik. 

Azonban — azt vélitek-e, hallgatóim, hogy minden 
tanítás által válik a zsinagóga a törvény lakhelyévé, s 
még akkor is, midőn az Isten szava emberi ábrándok s 
fonákságok által idomtalanítva taníttatik, s* e tanítás belső 
tartalmának a külső alak is, az elromlott nyelv s a za-
varos előadás tökéletesen megfelelnek ? 

Meg kell vallanunk, hogy magyar hittársaink között 
nem kevesen vannak, kik épen olyan zűrzavaros tanítás-
hoz t estestül - lol kest ül ragaszkodnak, konokul állítván, mi-
szerint a zsinagógai beszéd világos érthetősége veszedel-
mes újítás volna, melynek követőit gyűlölni, üldözni, rá-
galmazni Isten parancsolta kötelesség. 

De ezek, kik ugy vélekednek, nem tudják, vagy 
nem akarják átlátni, hogy a zsinagóga csupán csak ak-
kor lehet lakhelye az Isten törvényének, midőn e törvény 
érthetőséggel s világossággal, élő nyelven s élő szóval 
fejtegethetik s a mindennapi életre alkalmaztatik; midőn 
e törvény tanítója az ész és a lelkiösméret, az élet és a 
tapasztalásból merített okok által nyomatékot tud adni 
előadásának; midőn oly érthetőséggel és hatással szól, 
hogy minden hallgató, ki szándékosan be nem zárja szivét 
a valóság elől, azon vallomással lépjen ki a zsinagógá-
ból: Valóban! ennek a szónoknak csakugyan igaza volt. 

És az Isten szavának olyan hirdetésére szentellek 
fel drágalatos zsinagógánk! 
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Légy és maradj mind örökké lakja az Isten törvé-
nyének, nem a gyarló ember véleményének, műhelye a 
felvilágosodásnak, nem a meghomályosodásnak! Számta-
lan nemzedékek lelkesüljenek falaid között a vallásért, az 
erényért, a mivelődésért, a hazafiságért! S a legmesz-
szebb időkben járulj te is beteljesítésóhez annak, a mit 
az Isten megigért Jesájás próféta által, mondván: Ez 
az én szövetségem velők, ugy szól az Örökkévaló: Szel-
lemein, mely rajtad vagyon és igéim, melyeket szádba 
tettem, ne essenek ki szádból, se maradékid szájá-
ból, se maradékid maradékinak szájából, ugy szól 
az Örökkévaló.') 

Az Isten szavának olyan hirdetésére szentellek fel 
tégedet is, tanszéke zsinagógánknak! 

Légy és maradj háborgatlanul elterjesztési helye a 
valóságnak, az erkölcsiségnek, az istenfélelemnek. Kép-
mutatás és szín vallásosság, részrehajlás és személyeske-
dés, hizelkedés és gyávaság soha se szentelenítsenek. 
Egyedül az, mi az értelmet felvilágosítja, a jellemet meg-
szilárdítja, s az akaratot megszentesíti, az taníttassák 
itten hévvel és lelkesedéssel, hogy beteljesüljenek rajtad 
Jesájás szavai, melyek itt felírásul szolgálnak: Szemeid 
látandják tanítódat, és füleid hallani fogják a szó-
nak igéjét: Ez az út, ezen járjatok, ne hajoljatok 
se jobbra, se balra.1) 

En pedig, az első azok sorában, kik e helyen fog-
ják hirdetni az Isten szavát, én ünnepélyesen megígérem 
a mindenható Isten és e nagyrabecsült gyülekezet előtt, 
hogy gyenge tehetségeimhez képest lelkiisméretesen és 
tántorithatlanul fogom tanítani Mózes igazi vallását, meg-

1) Jesáj. 59, 21. 
2) Jesáj. 30, 20. 21. 
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tisztítva minden bal vélemény tol, minden félreértéstől, min-
den babonától. 

Községem szeretett tagjai! fáradhatlanul iparkodan-
dom, hogy becsepegtessek fogékony leikeitekbe Istenünk 
iránti tiszteletet, királyunk iránti hűséget és hazánk 
iránti szeretetet. 

Mindenkor késznek találandatok engem a tudatlanok 
oktatására, a kételkedők felvilágosítására, a gyengék meg-
erősítésére, a szomorúak vigasztalására. 

Ingatagságot nem ismervén, váltig törekedendem, 
hogy tanításom tartalmán és hivatalom viselésén betelje-
süljön, a mit az Isten szólt Ahronról Malakiás próféta 
által, mondván: A valóság tanja volt szájában, s ál-
nokság nem találtat ék ajkain. Békében és hűségben 
járt előttem, és sokakai megtérített vétekből. Bizonyára 
a pap ajkinak meg kell őrizniük a tudományt, hogy 
oktatást hallgassanak szájából; mert akkor ő a sere-
gek urának követe,') 

Es ti, drága hiveim, azon legyetek, hogy szíveitek 
mindig nyitvák legyenek a vallás oktatása és intése, fel-
világosítása és vigasztalásának, mi által beteljesednék 
rajtatok, a mit az Isten igért Jesájás próféta által, mond-
ván : Bizonyára, a mint leszáll az eső és a hó 
a földre és oda többé vissza nem tér, hanem áztatja, 
termékenyíti és csiráztatja a földet, hogy adjon magot a 
vetőnek és kenyeret az evőnek: ugy leend ez én igém, 
mely számból kimegyen. Nem tér az vissza hozzám üre-
sen, hanem teljesiti, a mit akartam, és létesíti, mire 
kiküldöttem.7) Ezen Ígéret teljesítése által nemcsak zsina-

Mai 2, 6. 7. 
*) Jesáj. 55, 10. 11. 



49 2SINAGÓGÁ NK HIVAT A SA. 

gógátok, hanem szivetek is az Isten törvényének, az Is-
ten tanának lakhelyévé fog válni. 

III . 
Áldva legyen zsinagógánk az egyetlenegy Isten 

nevében, ki eget és földet alkotott. Ezen gyönyöradó 
órától fogva elhervadhatlanul virágozzék mint hajléka 
az egyesülésnek. Ez felszentelési áldásunk harmadik ré-
sze; fejtegetésére még egynehány percig fordítsuk szaka-
datlan figyelmünket. 

Figyelmes hallgatóim! A szivek és a tehetségek egye-
sítése egyik főcélja volt a szent sátornak Mózes korában. 
A polgárok összeolvadását s a közszellem felébredését elő-
mozdíták a nagy ünnepek, melyek megülésére egybegyűl-
tek Izrael nemzetségei az Isten pitvaraiban. 

Es e szent és dicséretes cél zsinagógáinkban is elő-
mozdíttatik. A megbékiilés, a kiengesztelés, az egyetér-
tés magvait hinti el kebleinkbe minden ima, mely lebeg 
ajkainkon, minden zsoltár, mely felemeli szivünket a béke 
Istenéhez, minden oktatás, mely által mélyebben megis-
merkedünk az Isten tanával, melynek útai — Salamon 
király szerint — a szelídség útai, melynek ösvényei 
békesség.') 

Es valóban, hol volna alkalmasabb hely a bókesze-
retet ápolására, mint itt, a zsinagógában ? 

A zsinagógán kivül elválnak egymástól az élet ös-
vényei; itt a zsinagógában mindnyájan ugyanazon pá-
lyára léptek. A zsinagógán kivül elszélednek sziveitek 
vágyakodásai; itt a zsinagógában egyesülnek az ájtatos 
imádók ugyanazon gerjedelemben. A zsinagógán kivül a 
körülmények s a szenvedélyek hatása nem ritkán eltávo-

V Példab. 3, 
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lítja s elidegeníti az egyiket a másiktól; itt a zsinagó-
gában közelgettek egymáshoz mint egy atyának gyerme-
kei, egy vallásnak hivei, egy szövetségnek fiai, egy köz-
ség tagjai. S nem erősülnének az által a kölcsönös bizo-
dalom láncai? 

Itt mindennapi imában mondjátok: Bocsáss meg, 
atyánk, mert vétkeztünk, engedj meg, királyunk, mert 
bűnt cselekedtünk !') Es ti magatok engesztelhetlenek 
akarnátok lenni, megtagadván a bocsánatot azoktól, kik 
által megsértetteknek vélitek magatokat? 

Itt valamennyi istentisztelet alkalmával, a rendes 
könyörgést berekesztvén, mondjátok: Az, ki békét sze-
rez égi magasságában, szerezze azt nekünk is és egész 
Izraelnek, Ámen!7) Es ti magatok hazugsággá tehetné-
tek ajkaitok imáját, nem tartván fenn a békét, hanem 
rút meghasonlás csiráit vetvén gyülekezetetekbe, melynek 
békessége magatok s gyermekeitek boldogságának alap-
jául szolgál? 

Igenis, drága atyámfiai, alapjául. Mert a megha-
sonlás mindig gyűlöletes féltékenységet és szűkkeblű pár-
toskodást szülvén, meggyöngíti és széthasogatja az erő-
ket, s elkerülhetetlenül rendetlenséget, zavart, megkese-
redést és forrongást okoz. 

A meghasonlás táplálja az önzést; háborgatja a 
rendet; felgyulasztja az irigységet s a boszuvágyat; meg-
veti a tapasztalás bölcs intéseit; aláássa a jólét alapjait, 
és borzasztó munkáját szerencsétlenséggel és nyomorult-
sággal végzi be. 

Az egyetértés ellenben, az elvek és a kivánatok, a 
törekvések és a célok egyessége összeköti s összetartja, 

') Mindennapi könyörgés. 
V Ugyanott. 
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szaporítja és szilárdítja az erőket, hogy hatályosokká és 
legyőzhetetlenekké váljanak. S azért az egyetértés azon 
rendithetlen középpont, melyben az iparkodások összepon-
tosulnak, s melyből világosság és lelkesedés, rend és jó-
lét, javulás és boldogság árasztják égi malasztjaikat, égi 
áldásaikat. Igen helyesen mondja tehát a szent zsoltár-
nok: Az Isten ad eröt népének, áldván az ö népét 
békességgel.!) 

S olyan békesség lakhelyévé szentellek fel, drága-
látos zsinagógánk! Légy és maradj mindörökké haj-
léka az egyesülésnek, a megbékülésnek! 

Adja Isten, hogy az épületes buzgóság, melyre te 
hivsz minket, egészen elnémítsa a babonát s a tulbuz-
galmat, az önzést és a fejességet, a haszonlesést és. a 
fukarságot. 

A béke szelleme lengjen téreden át, oh zsinagó-
gánk, hogy csendes falaid közé belépve s Istenét imádva 
lecsillapuljon a szenvedélyes, megszelídüljön a boszuálló, 
megbéküljön a viszálkodó, mi által rajtad be fogna tel-
jesedni, a mit Chaggai próféta szólt a hajdani templom-
ról, mondván: Nagyobb leend ennek a második ház-
nak dicsősége, mint az elsőé; mert e helyen békét 
adandók. Ez Ígérete a seregek Urának.1) 

S igy, kedves atyámfiai, felszentelve vagyon zsina-
gógátok: felszentelve vagyon szentségévé az Örökkéva-
lónak, lakhelyévé az Isten törvényeinek, hajlékává az 
egyesülésnek ! 

Becsüljétek, tiszteljétek és szeressétek tehát a zsi-
nagógát, és keressetek itten ájtatosságot s épületességet, 
oktatást és felvilágosodást, egyesülést és összetartást! 

l) Zsolt 29, 11. 
j Chag. 2, 9. 

4 * 
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Tiszteljétek a zsinagógát ti, e gyülekezet vidámai 
és szerencsései, kiknek életpályáján rózsák virágoznak és 
csillagok fénylenek. Jöjjetek gyakran e liázba. Tanulja-
tok itten hálát adni az Istennek minden ajándékaért, 
hogy sziveitek vidorsága szeplőtlen legyen, és boldogság-
tok erény által szentesíttessék! 

Tiszteljétek a zsinagógát ti, e gyülekezethez tar-
tozó szenvedők és levert lelkűek. Jöjjetek gyakran ebbe 
a házba, hogy az Istenben bizni, segélyére várakozni, a 
balsors csapásait bátran eltűrni és nyugalmat adó re-
ménynyel feltekinteni tanuljatok azon ország felé, hol 
minden jó ember könnyei eltöröltetnek. 

Tiszteljétek a zsinagógát ti, e gyülekezetnek vagyo-
nosai és gazdagai. Jöjjetek gyakran és szívesen ebbe a 
házba. Alázzátok meg magatokat az Isten előtt, ki 
szegényít és gazdagít, lealázza az embert és felma-

gasztalja. ') Itt emelkedjetek fel azon meggyőződésre, 
miszerint belső békesség s a lélek nyugalma nélkül min-
den földi birtok nem egyéb fényes nyomornál. Es e vi-
lág mulandó javainak becsét megismervén, azon legye-
tek, hogy általuk tartós és múlhatatlan kincseket szerezni 
törekedjetek. 

Tiszteljétek a zsinagógát t i , e gyülekezetnek szegé-
nyei és szűkölködők Örüljetek, hogy nektek is hivatástok 
vagyon a tökéletesedésre, az erkölcsiségre, az örök bol-
dogságra. Örüljetek, hogy az ember legdrágább kincseit, 
a vallás és az erény javait, szintén ugy tudjátok elérni, 
mint leggazdagabb felebarátitok. Jöjjetek gyakran az Isten 
házába. Itt gazdaguljon lelketek a földi szűkölködésben; 
itt vidámuljon fel szivetek az élet bajai alatt; itt szilár-
duljon jellemetek a becsületességben. 

x) Sam I k. 2, 7. 
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Mindnyájunknak, izraeliták, megbecsülhetlenül drága 
legyen felszentelt zsinagógánk, és a zsinagógában drágák 
legyenek ós maradjanak sziveinknek az ájtatosság örömei! 

Ezen örömök megtisztítják a vidámságot, enyhítik az 
aggodalmat, megnemesítik az élvezetet, megkönnyebbítik a 
nélkülözést, és nem hagynak magok után semmi bánatot, 
semmi szánakodást. 

Az ájtatosság örömei óvnak meg könnyelműségtől jó 
szerencsében, csüggedéstől balszerencsében; szent ihletük 
megnemesíti az ifjú lelkesedését, s felderíti homlokát az 
őszült férfinak, ki redős arccal és hószin fürtökkel tán-
torog a sir felé. 

A buzgóság örömei kimeríthetlenek. Minél többet 
merítünk belőlük, annál többet csordítanak. Minél szorgal-
matosabban gyönyörködik szivünk azoknak élvezetén, annál 
hevesebbé válik irántuk való szeretetünk, hozzájuk való 
ragaszkodásunk. Minél honosabbaknak érezzük magunkat 
az Isten házában, annál elevenebben vonzanak keblünk 
sejtelmei azon Istenház felé, hol, régi bölcseink mon-
dása szerint, minden jámbornak adják szállását, érde-
me s méltósága szerint'), s hol Cherubim és Szerafim 
felmagasztalják a világok Uralkodóját, kiáltván az egyik 
a másikhoz: Szent, szent, szent a seregek Ura, az 
egész világ telve vagyon fólségétöl, Ámen.2) 

j Sabb. 152, a. 
Ö Jesáj. 6, 3. 
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U T Ó I M A. 

Hálánk és imánk szálljon fel őr öm - lelkesítette szi-
veinkből örök trónod elé, Örökkévaló, Istenünk s őseink 
Istene! Segedelmed és kegyelmed által felszenteltük zsina-
gógánkat, hogy mától fogva legyen és maradjon ez fölsé-
ged szentsége, törvényed lakhelye, békédnek hajléka. 

Irgalmad bőségéből megajándékoztál minket mind 
azon segélyekkel, mikre gyarlóságunknak szüksége vagyon, 
hogy a poron túl felemelkedhessünk hozzád, oh végtelen, 
és hogy megnevezhetlen tökéletességed gondolatjára nem 
lealacsonyulva, hanem felmagasztalva, nem bátortalanítva, 
hanem buzdítva érezzük magunkat, hogy hozzád való ha-
sonl atosságra i parkodn án k. 

S azért háládatossággal megismerjük, hogy atyai 
szereteted által elkészült ez a ház, hol sziveink buzgó 
imában szólanak hozzád, hol Te szent törvényed által szólsz 
szíveinkhez, s hol a békesség angyala lengi át kebleinket. 

Irgalmas Isten, mennyi atyánk! legyenek nyitvák a 
Te szemeid erre a házra éjjel és nappal! Őrizd meg min-
den veszélytől, minden szentségtelenítéstől. Engedd, hogy 
legkésőbb időkig álljon , jövő nemzedékek javára is ápol-
ván a vallás szilárdítását, az erény gyakorlását, a haza-
fiság lelkesedését, a község egyességét és az egyesek be-
csületességét. Ameu. 

Hajolj le hozzánk, irgalmasságnak atyja, és hall-
gasd meg első könyörgésünket, mely szivünk fenekéből 
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felszáll hozzád felszentelt zsinagógánkban a királyért és 
a hazáért. 

Mindenható Isten, királyok királya és urak ura! 
Boldogítsd atyáskodó királyunkat, 

V. F E R D I N Á N D 
ő felségét, egednek legdúsabb áldásival, és sikeríts min-
dent , a mit akaratod szerint cselekszik és véghezhajt ma-
gas hivatásában. 

Tudva van előtted, mindentudó Isten, hogy jobb-
ágyinak szive töltve vagyon iránta hű szeretettel; hadd 
találja mindenütt annak a szeretetnek nyilatkozásait és be-
bizonyításait , és jutalmazd meg Ot az által mindenért, a 
mit tőn, és a mit tesz a közbátorság szilárdítására és a 
közboldogság előmozdítására. 

Tartsd meg, őrizd meg, áld meg, oh Isten ki-
rálynénkat , 

MÁRIA ANNÁT, 
minden női erények példáját s mintáját. Boldogítsd meg 
Őt a testnek egészségével, a léleknek vidámságával, há-
borgatlan öröm malasztival. 

Szent gondviselésed, oh Istenünk, oltalmazza és erő-
sítse fenséges nádorunkat, 

J Ó Z S E F 

főherceget, minden magyar szivnek kedveltjét. 
Kegyelmes Isten! Te teljesítetted a nagylelkű nádo-

ron Dávid szolgád szavait: Az igazságos virágzik mint 
a pálma, növekszik mint a cédrus a Líbánonon, még 
őskorában is sarjad, ép és erélyes marad. ') Mert 
félszázados erőlködés után is működik még az őszkoru fő-
herceg lankadatlan erővel s mély bölcseséggel hazánk fel-

') Zsolt. 92, 13-15. 
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virágoztatására. Legyen kedves előtted a hálaadás, mely 
a jótéteményért eltölti szivünket. 

Áld meg nádorunk jámbor hitvesét s egész család-
ját. Yedd oltalmad paizsa alá a királyi ház minden tagjait. 

Világosítsd fel és szilárdítsd meg felséges királyunk 
tanácsnokait és szolgáit. Nagy és fontos a hivatás, me-
lyet a fejedelem bizott rájok; add, oh Isten, hogy meg-
feleljenek királyunk bizalmának. 

Add, oh Isten, hogy szemeik nyitvák maradjanak 
az igaznak belátására, hogy sziveik lelkesüljenek a jog-
ért és a honért, és erősítsd meg karjaikat, hogy végre-
hajtsák , a mit a törvény kiván, a mit a király parancsol, 
a mi Tenéked tetszik, az igazság Istene. Amen. 

Mennyei atyánk, minden jónak kútfője! Áraszd ál-
dásidat forrón szeretett hazánkra, Magyarországodra! 

Bocsásd meg az önzést, az emberi büszkeséget, mely-
lyel e szép hon, — ha bár nem polgárinak, de mégis, — 
lakosinak és gyermekinek nevezzük magunkat. 

Virágoztasd fel a szép hazát! A hegyeket és a völ-
gyeket , a bérceket és a síkokat, áld meg esővel és nap-
sütéssel annak idejében. Honunk minden tájékait, a kéklő 
szirtormoktól a tengerpartig, áld meg bőséggel és gyö-
nyörűséggel. 

Engedd, oh népek Istene, hogy éljen hazánkban ki-
rályért hevülő, a törvénynek engedő, a szabadságot sze-
rető, a javulás zászlóját követő, egyesült és lelkesült ma-
gyar nép. Engedd, hogy a négy folyam közt egy össze-
olvadott, munkára s tettre kész s eged boldogságára méltó 
magyar nép lakjék. Amen. 

Határtalan kegyelmű Isten! Áld meg városunkat, 
tanácsát s polgárságát, tauodáit lelkes tanítóival és szor-
galmatos tanítványaival. 
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Áld meg községünket, elöljáróságát és tagjait s min-
den jótékony társulatait. 

Áld meg minden jelenlévőket, kik irántad való tisz-
teletből járultak szép ünnepélyünk diszesítéséhez. 

Világok Uralkodója! Áld meg az emberiséget. En-
gedd , hogy széles e világon egy sziv se verjen, mely Té-
ged nem keresne, s egy se keressen, mely nem találna. 
Engedd, hogy mindenki tapasztalja, mi boldogok azok, 
kik szavadra hallgatnak és parancsidat megtartják. Amen! 

—<xx)o— 
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Örvendetesen dobog szivem e nagy és tisztelt gyüle-
kezet láttára, mely felséges királyunk születésnapjának 
ünneplésére megjelent zsinagógánkban. 

Ugy tetszik, mintha ezen országos ünnepély fénye 
előtt a polgári társaság annyi meg annyi színezetei e lhal-
ványulnának. Mert ime! a legkülönfélébb jellemű és szel-
lemű , állású és vallású hazafiak egy gerjedelemben , egy 
óhajban, egy fohászban érintkeznek egymással. 

Tartsd meg Isten Ferdinándot, áld meg Magyaror-
szágodat ! Ezen ima száll fel az ég felé minden jelenvaló 
buzgó szivéből. 

Ugy tetszik, mintha ilyen gyülekezet élő előképe 
volna a boldog jövőnek, mely beteljesítendi a nagy költő 
ama szózatát: 

Nemzeti fény a cél, hogy elérő,: forrj egybe ma-
gyar nép!') Mert egybeforrnak a kedélyek az örömteljes 
öntudatban, hogy mindnyájan egy fejedelemnek alattvalói, 
egy polgári testületnek tagjai, egy hazának fiai vagyunk, 
melyen kivül nincsen számunkra hely. 

Községem szeretett tagjai! atyáskodó királyunk szü-
letésnapja az idén hivott meg legelőször titeket is az Isten 
oltárának elébe. Adjatok azért hálát az Istennek, izraeli-
ták! adjatok hálát az Istennek, hogy zsidó templomban 
van hely nemzeti ünnep megülésére, s hogy zsidó szívben 
van hely nemzeti öröm lelkes érzésére. Es hálát adván az 

Kölcsey. 
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Istennek figyeljetek szent szavára, mely a valódi hazafi-
ság kellékeire tanítaná minket ebben az órában. 

Előtted pedig, könyörűlet atyja, ájtatos lélekkel ese-
dezünk: Legyen kedves előtted hálánk és imánk; Áld meg 
elmélkedésünket! Vonj, hevítsd, ragadj el minket haza-
fiúi lelkesedésre! Segíts, oh atyánk! hogy becsületes 
hivatásnak élvén, a jó erkölcsöt fentartván, a közjót elő-
segítvén , és Tenéked a bizalom imádó indulatjával áldoz-
ván , méltók legyünk oltalmad dús áldására, Amen. 

A L A P I G E. 

így szól a seregek JJra, Izrael Istene, az elvitet-
tekliez, kiket Jerusalemböl Babilonba vittem: 

Építsetek házakat és lakjatok bennók, ültessetek 
kerteket, és egyétek gyümölcseiket! 

Vegyetek feleségeket és nemzzetek fiakat és leá-
nyokat; vegyetek fiaitoknak leányokat, és leányitokat 
adjátok férjekhez, hogy fiakat és leányokat szüljenek, 
hogy megszaporodjatok ott és ne kevesbüljetek! 

Keressétek a város jólétét, melybe vittelek titeket! 
És könyörögjetek érte az Istenhez, mert annak 

jólétében lesz a ti jólétetek is ! 
Mert igy szól a seregek Ura, Izrael Istene: ne 

ámítsanak el titeket prófétáitok, kik köztetek vannak, 
és jóslóitok; és ne figyeljetek álmaitokra, miket ál-
modoztok: mert hazugságot híresztelnek nektek nevem-
ben ; én nem küldöttem őket, igy szól az Örökkévaló. 

Jcrem. XXIX. 4—9. 

A velős szavak, melyeket elolvastam, ama neveze-
tes levélből vannak véve, melyet Jeremiás próféta az izrae-
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lita polgároknak Babilonba küldött. A levél tartalma világos. 
Az isteni tanító felszólítja ugyanis keleti hittársait, hogy 
ábrándos kecsegtetésekre nem ügyelvén, uj hazájokhoz 
őszintén ragaszkodjanak, és jólétének előmozdítására tes-
testül lelkestül iparkodjanak. És e fontos levél értelmébe 
mélyebben merülvén, nem lehet észre nem vennünk, mi-
ként a próféta négy szabályt köt a babiloni izraeliták szi-
vére. E négy szabályt pedig kevés szavakkal következő-
képen fejezhetni ki: 

I. Becsületes hivatást válaszszatoh! 
II. Házi erényeket ápoljatok! 

III. Közhasznú intézeteket gyámolítsátok! és 
IV. A honért az Istenhez könyörögjetek ! 
Ezek Jeremiás prófétának arany szabályai a valódi 

hazafiságról. Fordítsuk figyelmünket e szabályok fejte-
getésére. 

I. 

Becsületes hivatást válaszszatok! ez volt a hazafi-
ság első szabálya Jeremiás korában: ez a hazafiság első 
szabálya korunkban is. 

Mit kiván ugyanis a haza mindenekelőtt? — Minde-
nekelőtt azt kivánja, hogy Isten ajándékai okosan használ-
tassanak, s a nép javára fordíttassanak; és ezen cél el-
érésére minden fiai munkásságát igénybe veszi. Igénybe ve-
szi a földmivelő és a mesterember, az iparos és a kereskedő, 
a tudós és a művész, a biró és a tanító hű és szorgalmas mun-
kásságát. E munkássághoz járulni mindenki köteles, és senki 
sem szabadíthatja fel magát e kötelesség alól, mig dol-
gozni tud, mig munkára képes. S ennél fogva, kedves 
atyámfia, hazafiságodról mind addig nem lehet szó, mig 
a törvényszabta határokon belől olyan hivatásra nem adod 
magadat, mely által a közjó előmozdításában részt vehetsz. 
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Milyen hivatásra? olyanra, mely tehetséged-, hajlan-
dóságod- és viszonyaidnak leginkább megfelel, s az er-
kölcstörvénynyel, a becsülettel tökéletesen megegyezik. Az 
utak különfélék; a cél egyetlenegy: hazánk java. S azért: 
Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény.1) 
Azaz: Miuden hivatás becsületre méltó, mihelyest általa a 
közjó gyarapodik. 

És most már a főkérdés, melyet el nem kerülhe-
tünk , az: vájjon mi izraeliták — általában véve — a ha-
zafiság ezen első szabályát teljesítjük-e, vagy pedig nem ? 

E kérdésre feleljetek magatok, atyámfiai; nékem csak 
némely felvilágosító észrevételeim volnának. 

Népünk ugyanis különféle időkben különféle hivatá-
sokra volt hajlandó. 

1. Őseink, Ábrahámtól fogva Josuáig, öt századon 
át , pásztorkodás által keresték élelmi s kényelmi szük-
ségleteiket. 

2. Josuától fogva a babiloni fogságig, kilencedfél 
századon keresztül a pásztori élethez a földmivelés is járult; 
és pedig ugy, hogy a jordántuli lakosok inkább a pásztor-
kodáshoz ragaszkodának, mig a jordáninneni kerületben a 
földmivelés virágzék. 

3. A babiloni fogság alatt, a földmivelés mellett a 
kereskedés is divatba jön. Mert ezen időszaktól fogva nem 
laktak többé atyáink egyesülve Kánaánban; hanem Nebu-
kadnezar óta Középázsiában, nagy Sándor óta Éjszakafri-
kában, Pompejus óta Olaszországban, számosan leteleped-
tek. És a kapcsolat, melyben távoliétök dacára a jeruzsá-
lemi templom és a patriarchatus által egymáshoz álltak, 
kölcsönös és folytonos közlekedésre kecsegteté őket. 

l) Kölesei. 
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4. A nemzeti szentség Jeruzsálemban Titus által le-
rontatott. A patriarchatus méltósága Theodosius alatt meg-
szűnt. De épen akkor vevé kezdetét atyáink viharos szen-
vedése. Mint hontalanok bolygának egyik néptől a, 
másikhoz, egy országból a másikba*), s igy — mos-
toha századok elnyomása alatt — az erőteljes nép el-
gyengült kalmárnéppé vált, 

Elmondottam kedves hallgatóim, történetünk rövid 
kivonatát. De nagyon sajnálnám, ha szavaim értelmét 
félre akarnátok magyarázni. Távol legyen tőlem állítani, 
hogy a kereskedés nem becsületes hivatás. Hiszen ko-
runkban csaknem általános a meggyőződés, hogy a ke-
reskedelem szinte ugy mint a földmivelés és az ipar, a 
nemzetgazdaságnak alapjául szolgál, és a becsülettel szinte 
ugy összefér, mint bármely hivatás. Azonban meg kell 
vallanunk, hogy van egy neme a kereskedésnek, mely 
a becsülettel meg nem egyezik, mely az embert lealacso-
nyítja, és könnyen hozza magával az Isten törvényének 
megsértését. 

Tudjátok pedig, izraeliták, hogy épen e kereskedés-
sel vádolnak minket. Továbbá azt is tudjátok, hogy 
Istenben boldogult nádorunk még tavaly2) felszólítá kép-
viselőinket, hogy e nemű kereskedés elhárítására váltiglan 
(igyekezzenek. De nem kevésbé tudjátok, hogy felséges 
királyunk dicső országlása alatt megnyittatott az ut, 
mely az izraelitát is becsületes foglalatossághoz vezetheti. 
Fordítsátok tehát hasznotokra az emberségesebb kornak 
emberségesebb törvényeit ! Ébredjetek fel, izraeliták, és 
lépjetek a becsületes hivatásnemek dicső pályájára! Azt 

') Zsolt. 105, 13. 
l) 1846. március 10-dikén. 
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kívánja tőletek Jeremiás prófétának első aranyszabálya a 
valódi hazafiságról. 

II . 

Házi erényeket ápoljatok! ez prófétánk második 
szabálya. 

Az isteni szónok azt tartja, hogy az összes polgárzat 
erkölcsi ereje és valódisága, az egyes polgárok erkölcsi 
erejére s valódiságára támaszkodik. S ez kétségen kívül 
ugy is vagyon. Mert az összes polgárzat egy test , az 
egyes polgárok e testnek tagjai. Valamint tehát az 
egész test egészséges volta az egyes tagok egészséges 
voltából ered; szinte ugy az egész polgárzat épsége az 
egyes tagok épségéből veszi eredetét. S valamint a test 
gyógyulásáról nem lehet szó, inig az egyes tagok nya-
valyognak ; szinte ugy az egész polgárzatnak roszul kell 
lennie, ha az egyes polgárok romlásnak indultak. Oh, 
kedves hallgatóim, ezerféle tapasztalások által bebizonyult 
a költő ama ismeretes szava: 

Nézd, a kevély tölgy, melyet az éjszaki 
Szélvész le nem dönt, benne termő 

Férgek erös gyökereit megörlik, 
S egy gyenge széltől földre teríttetik, 

így minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Róma ledől és rabigába görbed. 

Mit kiván tehát tőletek a haza, atyák és anyák ? — 
Kívánja, hogy házi éltetek a tiszta erkölcs törvényeinek 
megfeleljen, s hogy egy szempillanatig se feledjétek el, 
miként a hazának fiai és leányai gondviseléstekre 
vannak bizva. Magatoké leginkább az érdem, ha jó és 
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derék emberekké nevelkednek, az Istent tisztelvén, paran-
csait tartván, országát elterjesztvén. De magatoké legin-
kább a bűn is, ha gyermekeitek elfajulnak, nem a tiszta 
erkölcs intéseinek engedvén, hanem majd a fösvénység, 
majd a zabolátlanság, majd az irigység, majd a gyávaság 
csábításait vakul követvén. 

Gondoskodjatok tehát gyermekeitek jó neveléséről, és 
óvakodjatok saját lelketekért, hogy ne teljesüljön hibáitok 
által a hajdani közmondás: Az atyák éretlen szölöt et-
tek, és a fiak fogai vásnak elx). 

Tegyetek fogadást az Istennek, atyák és anyák, 
szólván szívetekben : Mától, Felséges Királyunk ünnep-
napjától fogva, minden tőlünk kitelhető módon törekeden-
dünk, hogy a tiszta erkölcs lakjék leikeinkben, lakjék 
hajlékainkban. 

Megszilárdítani akarjuk házainkban a buzgó isten-
félelmet ; mert meg van irva: Ila az Isten nem építi 
a liázat, hiába fáradoznak a,z építők2). 

Őrizni akarjuk a tiszta szemérmet; mert meg van 
irva : Jóságos az Isten Izrael iránt, azok iránt, kik 
tiszta lelkűek3). 

Gyakorolni akarjuk a szorgalmas foglalatosságot ; 
mert meg van irva : Ha kezeid munkásságát élvezed, 
boldog vagy és jól van dolgod"). 

Ápolni akarjuk a szerény megelégedést, mert meg 
van irva: Ha hajlékodat békesség oltalmazza, gondját 
viselted házadnak, nem hibáztál5). 

') Jerem. 31,29. 
V Zsolt. 127, 1. 
3) Zsolt 73, 1. 
j Zsolt. 128, 2. 
5j Jób. 5, 24. 
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De tegyetek fogadást az Istennek ti is, fiak és 
leányok, hogy tisztelettel és engedelmességgel, háladattal és 
bizodalommal akartok viseltetni szülőitek iránt. Azt a val-
lás törvénye és szívetek sugalma, de egyszersmind a ha-
zának szava és java kívánja tőletek. Mert fiúi erények 
gyakorlása által előkészül a fiatal hazafi a polgári eré-
nyek gyakorlására. Ki családjának szűk körében szeretni 
és lelkesülni tanult, az hazájának tágasb körében is 
szeretni és lelkesedni tudand. Ki az atyai háznál enge-
delmességhez, szerénységhez, békességhez szokott, az jö-
vőre mint engedelmes, szerény, békés polgár fogja magát 
kitüntetni. Ki atyjának és anyjának tekintélyét becsülni 
és tisztelni tudá, az felsőinek tekintélyét is becsülni és 
tisztelni fogja. Szóval: a jó gyermekből jó hazafi is le-
szen. S azért mondja a thora: Tiszteld atyádat és 
anyádat, hogy meghosszabbúljanak napjaid a földön, 
melyet az Örökkévaló, a te Istened ad tenéked*). 

Tegyetek fogadást az Istennek valamennyien, izrae-
liták, hogy a tiszta erkölcsöt, a házi erényt, a családi 
boldogságot ápolni akarjátok. Azt kívánja tőletek Jere-
miás prófétának második aranyszabálya a valódi ha-
zafiságról. 

III . 

Közhasznú intézeteket gyámolítsátok ! ez prófé-
tánk harmadik szabálya, 

A hazának különféle intézetekre van szüksége, me-
lyek által a közbátorság és rend fenntartatik, a felvilá-
gosodás s a mivelődés terjesztetik, a szabadság és nem-
zetiség kifejlesztetik. És ezen intézetek létrehozásában, gyá-

<) Máz. II. k. 20,12. 
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molításában és felvirágoztatásában találja a lelkes hazafi 
édes örömét, szívemelő boldogságát. Valahányszor felszó-
líttatik a hazának nevében, mindannyiszor tettre kész 
szeretettel Ábrahámként felel: Itt vagyok')! Itt vagyok 
a szorgalom felébresztésére, itt vagyok az érdem megju-
talmazására, itt vagyok a tudomány elősegítésére, itt va-
gyok a művészet pártolására, itt vagyok az erkölcsök 
megnemesítésére, itt vagyok a nevelés javítására. Teljes 
tehetségeimnél fogva és minden alkalommal és életem 
szakadtáig itt vagyok a gátra állani, hibákat javítani, 
hasznot kelteni. Soha sem akarok hátra maradni, mi-
helyest hazámnak szolgálni tudnék; mert 

Romlott szív és romlott elme, 
Kit hazája hö szerelme 
Szép tettekre nem hevít. 

És szép tettre hevíté sziveteket a hazafiság, közsé-
gem lelkesebb tagjai, midőn felépítendő oskolánkért bu-
zogván, példás bőkezűséggel hoztatok ajándékokat '), kiki 
tehetségéhez képest, az áldás szerint, melyet adott 
neki az Örökkévaló3). 

Jól és dicséretesen cselek vétek, drága atyámfiai, 
mert oskolákra, cél- és korszerű oskolákra mindenekelőtt 
van szükségünk. Szükségünk van tanintézetekre, hol fel-
világosodott vallásosságot, tiszta erkölcsiséget és buzgó ha-
zafiságot csepegtetnek a felvirágzó ifjúság fogékony szi-
vébe. Szükségünk vagyon észszerű oktatásra, hogy köz-
ségünk serdülő fiai között a durvaság és a fonákság, az 
előítéletek és a balvélemények szűnjenek meg, és belőlük 
értelmes, becsületes és vállásos emberek váljanak. 

') Móz. I. lc. 22, 1. 
j A községben 4600 pengő forint gyűlt az iskola építésére. 
3) Móz. V. k. 16, 17. 
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Jól ós dicséretesen cselekvétek, kedveseim, hogy a 
nevelés javítását célul tűzvén ki, egymással versenyezve 
léptetek föl a szent szándék valósítására. Fizesse meg 
az Örökkévaló e jótéteményeket és legyen teljes jutal-
matok Izrael Istenétől'). 

Csak vigyázzatok, kedveseim, hogy e jóra való haj-
landóság, e lelkes jótékonyság soha meg ne szűnjék szi-
vetekben, gyakran nyilatkozzék cselek vényeitekben. Ne 
engedjétek meg soha, hogy az elfogultság gúnyja és ko-
holmánya megzavarhassa szemetek világos látását, lel-
ketek tiszta meggyőződését, kezeitek szorgalmas munkás-
ságát. Mi csak erőtöktől kitelik, szenteljétek fel közhasznú 
intézetek alapítására s fenntartására; erre buzdít titeket 
Jeremiás prófétának harmadik aranyszabálya a valódi 
hazafiságról. 

IV. 

Azonban mit használ minden hazafiak legbuzgóbb 
törekvése és munkássága, ha az égnek áldása nem há-
ramlik rá ? -- Ila az Isten nem őrzi a várost, hiába 
vigyáz az őr7). Nem teszünk tehát eleget hazafiúi kö-
telességünknek, mig nem követjük prófétánk negyedik sza-
bályát : Könyörögjetek a honért az Istenhez! 

Legyetek figyelmesek, hallgatóim, e szabály értel-
mére. Jeremiás próféta levelének Írásakor Palaestinában 
élt, és az Isten parancsára Babilonban élő hitsorsosainak 
mégis szigorúan meghagyja, hogy mostani hazájuk bol-
dogságaért az Istenhez esedezzenek. Most már mondjátok 
magatok, figyelmes hallgatóim, mi következik ebből ? — 
Világosan az, hogy a vallásos izraelita nem csak Kana-

Ruth 2, 12. 
*) Zsolt. 127, 1. 
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anért, hanem minden országért, hol hónát találta , az 
Istenséghez imádkozni tartozik. 

Csodáljátok talán, izraeliták, hogy vallásunk e nyil-
vános rendelete nem mindig s nem mindenütt teljesít-
tetett ? — Közelebbről tekintve nincs itt min cso-
dálkozni. 

Babilonban ugyanis, hova Jeremiás levele irányozva 
volt. nem keserítették meg a zsidó polgárok életét; és 
a zsidó, otthonosnak érezvén magát, teljes szivből és igazi 
indulattal folyamodott hazájáért a Mindenhatóhoz. 

Egészen változott az izraelitának állapota a közép-
kori Ei.ropában. Itt 

Bújt az üldözött, s felé 
Kard nyúlt barlangjában, 
Szerte nézett, nem leié 
Hónát a hazában. 

Csodáhatni-e tehát, hogy a kínzott szív fenekéből 
inkább a kétségbeesés jajgatása, mint a szeretet áldása 
fakadt az ég felé? 

De hála legyen az Örökkévalónak, ki atyai gondvi-
selése szerint i gyűlölség szomorú napjait az emberséges 
türelem szép kcrává változtatta; mert valamint a föld 
kihajtja növényit és a kert kicsiráztatja magvát, 
ugy csiráztat ki az Isten igazságot s méltánylást 
minden népek között'). 

Hála legyen mondva atyáskodó Királyunknak, ki 
megszüntette a tiirdmi adót, óhajtván, hogy a haza va-
lóságos fiainak éreztük magunkat. Valóban! a király 
nyájas tekintetében élet vagyon, kegyelme mint a 
tavaszi eső2). 

') Jesaj. 61, 11. 
V Példab. 16, 15. 
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Hála legyen mondva továbbá a magyar nemzetnek, 
mely nemeskeblűséggel pártolja szellemi ki fejlésünket, er-
kölcsi felemelkedésünket, polgári felszabadításunkat, 

És olyan üdvös változások alatt csoda-e, hogy u; 
érzelmek ébrednek fel sziveinkben , miket atyáink nem 
ismertek, nem ismerhettek ? — Csoda-e, hogy mi sze-
retni akarunk, hol atyáink gyűlöltek, hogy mi simulni 
akarunk, hol atyáink félrevonultak, hogy mi haladni 
akarunk, hol atyáink sínlődő tespedésben pangottak í 

Igaz ugyan, hogy vannak köztünk olyanok, kik, 
szent hitünk elveit félreértvén, felébredésünkben meg-
botránykoznak. Kerlek tehát titeket, kedves atyámfiai, 
ha a tudatlanság, az elfogultság vagy a hálacatlanság 
benneteket is tévutakra csábítani iparkodik: emlékezzetek 
meg arról, mit az Isten hirdetett Jeremiás próféta által, 
mondván : Ne ámítsanak el titeket a hamv próféták, 
kik köztetek vannak, és ne hallgassatok álmaikra, 
miket álmodoznak ; mert hazugságot hmsztelnek ne-
vemben , én nem küldöttem őket, igy szól az Örök-
kévaló '). 

Hallgassatok inkább, izraeliták, az Jsten csalhatat-
lan szavára, és becsületes hivatásnak élvéi, házi erénye-
ket ápolván, közhasznú intézeteket gyáuolítván, és a 
honért az Istenhez esedezvén, teljesítséte! lelkiesméretesen 
Jeremiás prófétának négy aranyszabályát a valódi haza-
fiságról. Ámen. 

«; Jer. 14, 14. 

—<xx»-
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U T o I M A. 

Istenünk és Urunk! minden uraknak Ura s minden 
királyoknak Királya! Hatalom és uralkodás nálad va-
gyon, te rendet és békét szerzesz magasságidban. Atyai 
gondviselésed intézé, hogy lény lényhez kötve legyen , s 
hogy gyermekeid, az emberek, általad szabta rendelteté-
sűkhez képest, bölcs végzeteid létesítésére összeolvadjanak, 
s polgári társadalomban éljenek. 

Te akarod, hogy a magas fölött magasabb őrködjék. 
Te hivtál királyokat trónjaikra, hogy bölcseséggel, igaz-
sággal és szelídséggel országoljanak, rendet és csendet 
ótalmazzanak, és hű alattvalóikat jóléttel és megelége-
déssel megajándékozzák. 

Hozzád esedezünk atyáskodó királyunkért, 
Y. F E R D I N Á N D 

Ő Felségeért. 

Királyok Istene! vedd fölkentedet paizsod szárnyai 
alá s a legkésőbb korig tartsd fen drága személyét a 
test egészségében s a lélek vidámságában. Bölcseséged 
világosítsa meg szemét a valóság belátására. Szerelmed 
hevítse keblét üdvös és boldogító szándékokra. Hatályod 
erősítse karjait a törvény végrehajtására. 

Irgalmas atyánk! ájtatos könyörgésünk felszáll Te 
eléd Fejedelmünk felséges Hitveseért , kegyelmes Ki-
rálynénk 
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M Á R I A A N N Á É R T , 
a királyi ház minden tagjaiért , s fenséges nádo-
runkért. Tartsd meg, áld meg , örvendeztesd meg a 
nagylelkű főherceget ; engedd, hogy létesüljenek 110-
meskehlű szándékai királyunk örömére, hazánk felvirá-
goztatására, Amen. 

Istenünk és Urunk, mennyei gondviselőnk ! Áld meg 
forrón szeretett hazánkat ós minden gyermekeit. Honunk 
javára világosítsd és erősítsd a tisztviselőket s Felséges 
Királyunk minden tanácsnokait és szolgáit, hogy álta-
luk a közjó gyarapodjék , hogy művészet és tudomány, 
szorgalom és munkásság, erény és vallásosság a haza 
minden részeiben elterjedjenek, hogy hűség lakjék min-
den szívben, rend és jólét minden házban. 

Sziveinkben pedig, Istenünk és Urunk, sziveink-
ben szilárdítsd meg a parancsaid iránti tiszteletet, 
a Királyunk iránti hűséget s a hazánk iránti szere-
tetet , hogy a hon törvényét tisztelvén, földét mi-
vel vén , iparát ápolván , s nemzetiségéhez ragaszkod-
ván, jobb jövőnk csiráit magunk hintsük el belá-
tással , buzgalommal s kegyelmedben való bizodalom-
mal Amen. 

Áld meg, óh Isten , városunkat minden polgá-
raival s közhasznú intézeteivel. Áld meg községün-
ket, elöljáróit ós tagjait , s engedd, hogy közszellem 
és egyetértés vezessenek minket a javulás és haladás 
pályáján. 

Világosságod sugarai ragyogjanak zsinagógánkban 
és minden zsinagógában ! Szent akaratod ismertes-
sék és teljesíttessék Izrael minden gyülekezeteiben ! Is-
teni tanod legyen és maradjon életünk lelke, cselek-
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vényeink szabálya, erkölcseink vezére , házaink szelid 
őrangyala ! Te pedig Istenünk , Ábrahám, Izsák s 
Jákob Istene, Te légy és maradj mindörökké remé-
nyeink szirtje, üdvünk paizsa, bizalmunk kútfeje, imáink 
kegyelmes meghallgatója. 

Amen. 

—O<X-O-
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E L Ő I M A. 

Légy áldott az Isten nevében, imádó gyülekezet. 
A világ mozgalmai között szived csendes helyet ke-

res; az Istennek háza a hely, hol csend és béke leng 
feletted. 

Az emberek visszautasítása alatt kebled vigasztalás 
után sovárog; az Isten Ígérete a vigasztalás, mely erőt 
lehel a szenvedők lágy szivébe. 

A titkos jövendő felé biztos vezért szeretnél lelni; 
az Istennek szava a csalhatatlan vezér, ki tévútra nem 
vezet soha. 

Igenis, Istenünk és Urunk, szavad, az igazság örök-
kévaló szava, lelkünk legdrágább kincse. Benne találunk 
felvilágosodást, szentesítést, megnyugtatást. Belőle meg-
ismerjük bölcseségedet, kegyelmedet, kötelességeinket és 
rendeltetésünket. Általa tanulunk felemelkedni az élet 
zivatarai s a sors csapásai felett. 

Oh kegyelmes Istenünk! Tartsd meg nekünk to-
vábbá is szent szavadat. Engedd, hogy e szónak értel-
mében felfogjuk az uj kor szellemét, szorgalmazván ja-
vulásunkat, elősegítvén felemelkedésünket, s bebizonyítván 
gondviselésed iránti rendületlen bizodalmunkat. Ámen. 
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A L A P I G E . 

így szól az Örökkévaló . . . : Ne emlékezzetek 
meg az előbbiekről, és a régiekre ne figyelmezzetek. 
Mert ime ! ujat teremtek, most fejlődik ki ; s azt 
nem értenétek f Hiszen utakat készítek a pusztában, 
folyókat a kietlenségben ! 

Jesáj. 43, 18. 19. 

Ezen szavakkal rajzolta Jesájás próféta Izrael újjá-
születését. Ne szóljatok, úgymond, a hajdankorról, ne 
magasztaljátok a régi időt; mert ujat és nagyobbat 
teremt az Isten, ujat és nagyobbat virraszt fel a Min-
denható szava. Azt fogjátok fel, azt értsétek meg, azért 
adjatok hálát az Istennek. 

És ezen prófétai szózatot alkalmazom én édes ha-
zánk újjászületésére. Ne szóljatok, úgy hangzik hozzánk 
Jesájás szava, ne szóljatok többé a magyarnak hajdani 
dicsőségéről, ne magasztaljátok régi győzedelmeit; mert 
ujat és nagyobbat teremtett az Isten a magyar nemzet 
által, ujat és nagyot alkotott, melynek ragyogó fénye a 
régi dicsőséget elhomályosítja. 

Igenis, kedves-hallgatóim! ujat és nagyot hívott 
létre a mindenható Isten szemünk láttára. Ujat: mert 
vérontás nélkül lépett a magyar nép az alkotmányos 
szabadság boldog édenébe, mihez példa nincsen a nemze-
tek történetének lapjain. De nagyot is: mert e haza, mely 
a mívelt világ legszélső határán fekszik, s eddig félcivi-
lizált gyarmatnak tekintetett, rövid és békés forrada-
lom által Európának legalkotmányosabb királyságává 
lett. 
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Valóban, atyámfiai, ujat és nagyot alkotott az Isten 
a magyar hazában, s ennek szemléletéi' e csudálva kér-
dezzük Jesájással: Ki hallott valaha olyasmit, ki látott 
éhez hasonlót f Vájjon egy napon alkottatik-e egy 
ország, egyszerre születik-e egy nép 9 mert igy szülte 
Zion gyermekeit, igy szülte Magyarország szabad fiait. 

És azért általános az öröm, általános a lelkesedés. 
Örül atyáskodó királyunk, kinek paizsa alatt a 

valódi magyar alkotmányosság jött napvilágra; s épen 
mai napon jön a felséges fejedelem a honatyák körébe, 
azon országgyűlés berekesztésére, melyen ujat teremtett 
az Isten a trón megszilárdítására, s a nemzet boldo-
gítására. 

Örül fenséges nádorunk, kit a jó Isten őrangyalul 
küldött a hazának. 

Örülnek, szivemelő öntudatukban örülnek azok, kik 
áldozatuk által a népet felszabadították; és hálával örül 
a né]), melynek ujjászületési kora megjelent, szabadságot, 
egyenlőséget s emberbaráti szeretetet hirdetvén. 

Sőt mi is, izraeliták, őszintén veszünk részt azon 
örömben, mely a haza minden fiait felvidámítja. Mert 
ha nem titkolhatjuk is, hogy polgártalanságunkat most 
még fájdalmasabban érezzük, mint ezelőtt; mégis abban 
találunk vigasztalást, hogy épen ezen polgártalanság csak-
nem egyetlenegy emléke a régi rendszernek, melynek 
megbukása után sokáig fen nem tarthatja magát. 

Adjatok tehát ti is hálát az Istennek, ki ujat te-
remtett, mely most kifejlődik. Adjatok hálát az Istennek, 
ki utakat készít a pusztában, folyókat a Időtlenségben. 

Üdvözöljétek, izraeliták, hálás örömmel üdvözöljétek 
az uj kor szellemét. Mert ha igaz is, hogy jogilag még 

') Jesaj. 66, 8'. 
6 
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nem értünk el általa semmit; mégis tagadliatlan, hogy 
erkölcsileg elértünk kimondhatlanul sokat. Az új kor 
szelleme ugyanis : 

1. Felbuzdít minket, hogy átalakulásunkat lel-
kesedéssel szorgalmazzuk. 

2. Feljogosít minket, hogy polgárosodásunk mel-
lett alaposan szélhassunk ; 

3. Lecsillapít minket, hogy az Isten iránt határ-
talan bizalommal viseltessünk. 

E három pontra fordítsuk figyelmünket a mostani 
órában. 

1. 

Az újJcor szelleme felbuzdít minket, hogy átala-
kulásunkat lelkesedéssel szorgalmazzuk. 

Ha őszinték akarunk lenni, kedves hallgatóim, mint 
lennünk kellene, nem tagadhatjuk, miként jelen korunk 
irányában szembetünőleg hátramaradtunk. 

Zsinagógáink nagyobbára el vannak hanyagolva, 
nélkülözvén azon rendet s méltóságot, melylyel a nyilvá-
nos istenitiszteletnek járnia kell. 

Oskoláink némely helyeken megfelelnek ugyan ren-
deltetésüknek , de más helyeken az ifjúság nevelése szo-
morú állapotban sínlődik. 

Papjaink között vannak csekélyszámu egyének, kik 
néptanítói kötelességüket lelkiisméretesen teljesíteni töre-
kednek ; de túlnyomó többségük nem képes a tanításra, 
mert elmulasztotta a tanulást. 

Ezen állapotok si'irgetőleg kívánnak javulást, kíván-
nak átalakulást. Azt sokan közöttünk mai napig is érez-
ték , s a szükséges átalakulás keresztülvitelére különféle 



lépéseket tettek. De fájdalom! törekvésük nem volt eléggé 
foganatos, mivel a konokul ellenszegülő, tespedő mivelet-
lenség oltalmat és védelmet talált azon rendszer szár-
nyai alat t , melyhez képest mindennek a réginél kell 
maradnia. 

Ez változott, izraeliták! 
Elmúlt az idő, hol vakbuzgó vezérek viszályos per-

lekedéssel kínozák azon lelkes férfiakat, kik jó elemi ta-
nodát felállítani iparkodának. 

Elmúlt az idő, hol egy korszerű papnevelő intézet 
felállítása ugyanazon vezérek koholmányai által hátraszo-
rítfatott. 

Elmúlt az idő, hol százan meg százan seregeltek 
össze a sötétség oskoláiban, hogy a fonák casuistica szőr-
szálhasogatásai által az élettől s a polgári társadalomtól 
elidegenüljenek. 

Ehnult az idő, hol tudatlan és babonás emberek 
balútakra vezeték a népet, veszedelmes újítónak rágal-
mazván mindenkit, ki a vallást casuistikai kinövésektől 
tisztítván , s a szentírás zászlóját felemelvén, Jesájással 
tanítá : Jákob háza ! jertek, hogy járjunk az Isten 
világosságában') / 

E szomorú idő lejárt. Ne emlékezzetek meg róla, 
izraeliták, s a régiekre ne gondoljatok. Hiszen újat alko-
tott az Isten, áldásának sugarai alatt uj élet fejlődik ki. 
Kétféle tavaszszal ajándékozza meg az Isten hazánkat ezek-
ben a napokban. Valamint a természetben megifjodott élet 
és varázs tenyészet árad el minden határon, minden tal-
palatnyi földön, még a meredek szikla tunya kövén is ; 
szintúgy a polgári társaságban minden megifjodik: a 
jog, az egyenlőség, a szabadság, az anyagi és szellemi 

') Jesáj. 2. 5. 
6* 
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előmenetel ! És mi, izraeliták, ily mozgalom láttára tes-
pedni, hátramaradni akarhatnánk ? 

Nem, atyámfiai, mi nem tartozunk az elfogultak 
közé, kik az t , mit a mult századok alapítának, s mi 
akkor hasznos és szükséges volt, változatlan épségben fen 
akarnók tartani oly időben, melynek jelleme ós szelleme, 
gondolkodása és mivelődése egészen megváltozának. Tud-
juk, hogy, a mint már Salamon király tanítá, a bölcs 
tekintetbe veszi az időt és a körülményeket'); mert 
más időknek más igényeik vannak , s a bölcs nem vo-
nakodik ezeknek teljesítésétől. Ezt vegyük szivünkre, 
izraeliták! Nem tartván többé kémek és rágalmazóktól, 
haladjunk a javulás ösvényén. Nem tehetjük fel, hogy 
erkölcsileg és politikailag mivelt magyarok minket gű-
nyolandanak, üldözendenek, a polgári kötelességek becsü-
letes teljesítésében gátolandanak; sőt reméljük, hogy pár-
tolni fogják haladásunkat, nemzetesedésünket, honfitár-
sinkhoz való simulásunkat. És igy örömteljes kebellel 
üdvözöljük az uj kor szellemét, mely felbuzdít minket, 
hogy átalakulásunkat lelkesedéssel, elszántsággal s türni-
tudással szorgalmazzuk. 

2. 

Az új kor szelleme feljogosít minket, hogy pol-
gárosodásunk mellett alaposan felszólalhassunk. 

Tudjátok , kedves hallgatóira, hogy polgárosodási 
követelésünk főképen azon elvre támaszkodik, miszerint 
az igazság kívánja, hogy a teljes teherviselésnek teljes 
jogélvezés feleljen meg. 

') Préd. 8, 5. 
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Okoskodásunk igen egyszerű : Mi, ugy mondjuk, a 
polgári terheket egész terjedelmükben viseljük, az álla-
dalom fentartásához kötelességünk szerint járulunk; mél-
tán igényelhetjük tehát, hogy az állam is minket minden 
áldásiban részesítsen. 

Azonban hazánk eddigi viszonyainál fogva ezen 
okoskodás a gyakorlati élet által megcáfoltatott; mert 
azon osztály, mely eddig legtöbb jogokkal birt, a köz-
teherviselésben alig vett részt, mig azon osztály, mely 
legtöbb terheket viselt, csak kevés jogokkal volt fel-
ruházva. 

De egészen máskép áll a dolog mostantól fogva. 
Ama szent elv: Egyenlő jogok és egyenlő terhek ! ün-
nepélyesen kihirdettetett, s nem lehet hinnünk, hogy e 
szent elv reánk nézve nem fog alkalmaztatni azon oknál 
fogva, mivel zsinagógáinkban az egyetlen egy Istent 
imádjuk, és zsinagógáinkban megismerkedünk szent sza-
vának tartalmával. 

Egyenlő jogok és egyenlő terhek! ezen igazsá-
gon alapulnak hazafiúi óhajtásaink: s míg ezen sarka-
latos elvnek valósága nem vonathatik kétségbe, jövendőnk 
felől nem kell aggódnunk. Sőt teljes béketűréssel bizha-
tunk a magyarnak igazságszeretetében, minél fogva nem 
fogja engedni, hogy a mózesvallásu magyar magyar 
törvény által megsértessék, lealacsonyíttassék. Bizhatunk 
a magyarnak belátásában, minél fogva nem fogja en-
gedni , hogy csak egy honfinak is megtiltassák azon ver-
senyzés, mely a közjó gyarapításához vezet. Bizhatunk 
a magyarnak nemeskeblüségében, minél fogva nem telen-
dik kedve gyengébb honfitársinak elnyomásában. Bizha-
tunk a közvélemény méltányosságában, mely az em-
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berben az embert becsüli, s irtózik az üldözéstől, 
a türelmetlenség aljas kifakadását ól. 

Abban bízzunk, izraeliták! Hiszen a szellem „ki-
szabadult rozsdás békáiból." A sajtó korlátai nem gá-
tolják többé az emberi észnek szabad nyilatkozatát; és a 
szabad sajtó, a polgári szabadságnak ezen védangyala, 
nem ismer semmi valláskülönbséget. A szabad-sajtó ha-
sonlít Mózes ama csudálatos pálcájához ; megütik vele a 
sziklát, ós ime! kiömlik a viz nagy bőséggel, hogy igyék 
minden szomjazó. 

Ne emlékezzetek tehát, izraeliták, az előbbiekre, és 
a multakra ne hivatkozzatok. Újat teremtett az Isten, 
újat alkot, újat fejleszt ki. Türelmetlenségnek ne enged-
jetek köztetek helyt, mert ime az újnak csak fejlődését 
ünnepeljük. Üdvözöljétek inkább az új kor szellemét, 
mert ez feljogosít minket, hogy polgárosodásunk mellett 
alaposan felszólalhassunk. 

3. 

Az új kor szelleme lecsillapít minket, hogy az 
Isten iránt határtalan bizalommal viseltessünk. 

Kedves hallgatóim! Háladatlanság volna, ha ezen 
órában ama jeles férfiakról hallgatnánk, kik mély belá-
tással, lángoló hazaszeretettel, szilárd bátorsággal és er-
nyedetlen tevékenységgel kivívták a haza alkotmányos 
szabadságát. Diadalmaik elfelejthetlenek maradnak a ma-
gyar nemzet emlékezetében. Neveik hálával és dicsérettel 
fognak neveztetni nemzedékről nemzedékre. 

De mind o mellett valamennyien átlátjátok, hogy 
azok, mik egy hónap óta történtek a hazában, túl-
haladnak minden emberi erőt, s kényszerítenek minket 
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megvallani Jesajás szavaival: Ez az Istentől jött, a 
világnak Urától! az ö tanácsa csodálatos, és nagy 
ciz ö bölcsesége ')! 

0 megszilárdítá akaratjának követőit, hogy a haza 
fájdalmas sebeit gyökeresen meggyógyítsák. 

0 áldá meg atyáskodó királyunkat azon belátással, 
hogy a trón szilárdsága s a haza boldogsága nem a 
szellem ós a szabadság elnyomása, hanem mind a ket-
tőnek felmentése által eszközölhető. 

Csak az ő gondviselésének köszönhetjük, hogy míg a 
szabadság kivívása máshol haláláldozatokba került, nálunk 
a sikerdús küzdelem lejárt, a rend, a béke s a törvé-
nyesség utján. Ezt szívre vévén háladatosau kell szólnia 
a hazának a szent zsoltárnokkal : Diadalmam és dicsé-
retem az Isten, ö az üdvösségem. Az öröm és sza-
badság szava hangzik az igazak sátorában: Az Is-
tennek jobbja vivja ki a győzedelmet, az Istennek 

jobbja magasztosan fel van emelve, az Istennek jobbja 
vivta ki a szabadság gyözedelmét.2) 

Bízzatok tehát az Istenben szüntelenül, mert ö 
benne örökkévaló oltalom vagyon.3) 

ö meghallja az elnyomottak fohászkodását, Jel-
emeli szivüket, s hajtja hozzájuk fülét; hogy igazsá-
got szolgáltasson az árváknak és a szegényeknek, 
hogy ne zsarnokoskodjék többé a gyarló ember, a 
földnek fia.4) 

Igenis szeretett atyámfiai , az Istenhez emeljétek 
szemeiteket, ő benne helyezzétek lelketek reményét és nyu-
galmát. Hiszen áldásdús kegyelme már abban nyilatkozik, 

') Jesaj. 28, 29. 
j Zsolt. 118, 14-16. 
3) Jesaj. 26, 4. 
j Zsolt. 10, 17. 18. 
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hogy azon köztiszteletü férfiak , kik az átalakulás élén 
álltak, s most a kormány élén állanak, elveikhez képest 
polgárosodásunk mellett nyilatkozának; ezen elvek győ-
zelmével ügyünk is győzni fog. 

És azért ne szóljatok többé a multakról s a régi-
ekre ne hivatkozzatok. Újat teremtett az Isten, újat 
alkot, ujat fejleszt ki; azt vegyétek szivetekre. Az Isten 
utakat készít a pusztában, folyókat a kietlenségben. És 
ti is, izraeliták, egykor örömmel merítendetek vizet a 
szabadság forrásából. Magasztaljátok tehát az Istent, 
dicsérjétek szent nevét! hirdessétek a népek között 
cselekvényeit; adjatok hálát, mert felséges az ö neve. 
Énekeljetek az Istennek, mert nagyot cselekedett; ez 
tudva vagyon az egész földön, ürülj és örvendezz 
Zion lakosa, mert nagy kebeledben Izraelnek szentje.') 
Aliién. v 

') Jesa j. 12, 3. 6. 

—c<XX>— 
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U T 0 I M A. 

Dicsérve legyen neved, Istenünk és Urunk, öröktől 
lógva örökké; mert tiéd a bölcseség és tiéd a hatalom. 
Te változtatod az időket és a korokat. Kezedben vannak 
a királyok. Te adsz bölcseséget a bölcseknek és tudományt 
nz értelmeseknek. Te nyilatkoztatod ki a mélyeket s az 
el rejtetteket. Te tudod, mi a sötétben vagyon, mert ná-
lad van a világosság. Téged, mindenható Isten, dicsérünk 
ős magasztalunk, hogy bölcseséggel és bátorsággal meg-
ajándékoztad népedet, hogy atyáskodó királyát áltanács-
n ok októl felszabadíthassa. 

Istenünk és Urunk ! légy továbbá is felséges kirá-
lyunkkal. Áld meg őt kegyelmeddel, hogy atyai szive 
örüljön hű magyarjainak szabadságán és boldogságán. 

Áld meg fenséges nádorunkat s helytartónkat. Ju-
talmazd meg neki az állandóságot, melylyel megvédte a 
nemzet jogát és szabadságát. Áld meg a nemzet képvi-
selőit és nagyszerű munkájukat, melyet neved dicséretére 
és hazánk boldogítására végeztek. 

Áld meg független és felelős kormányunk tagjait, 
hogy akaratod szerint és az igazsághoz képest járjanak 
el magas hivatásukban. 

Mennyei gondviselőnk, áld meg Magyarországot, új-
jászületett hazánkat s minden lakosait. Áld meg a szent 
helyeket, hol a jövő nemzedék a jóra neveltetik, és a 



90 a z i s t e n ú j a t t e r e m t e t t . 90 

törvényszékeket, hol az igazság kiszolgáltatik. Áld meg a 
földinivelést, az ipart és a kereskedést. Áraszd jótétemé-
nyeidet városunkra, a városi tanácsra, a polgárokra; áld 
meg városunk minden lakosait a felvilágosodott vallásos-
ság békés türelmével, hogy háborgatlan egyetértésben él-
jenek egymással. Mennyei atyánk, engedd , hogy rend és 
békesség hintse el boldogító magvait a haza miuden vidé-
keiben, s hogy a testvériség szent köteléke egyesítse a 
haza minden fiait. 

Irgalmas Isten! Áldásod legyen rajtunk. Maradj a 
világosság, melyben járunk, a támasz, melylyel haladunk, 
a cél, mely után küzdünk, a szikla, melyben bizuuk. Légy 
és maradj életünk szirtje és üdvünk pajzsa. 

Amen ! 

--0OO0--





Ezen beszéd julius hóban tartatván, azonnal megjelent nyom-
tatásban. A szerző ,,a pápai ne m z e t ő rö Jenek, nagy rab e-
csült vitéz társaina lé' ajánlotta volt. Nyomatott Pápán, a 
ref. iskola betűivel, 1848. 
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E L Ő I M A. 

Örökkévaló, mindenható Isten! Te vagy az uraknak 
ura, s a királyoknak királya. Hozzád hasonló senki sin-
csen , s mindenkinek térdre kell borulnia végtelen hatal-
mad előtt. 

Te bölcs vagy a határozásban s nagy a kivitelben. 
Te uralkodol az egen, a földön, az egész világon. Te 
megszabtad minden országnak határait ; te változtatod az 
időket és az órákat. 

Istenünk és urunk! nálad vagyon a bölcseség, a 
mindenhatóság, az örök dicsőség. Te alkotád a világos-
ságot a sötétségből; te vezeted a sugárzó napot a ho-
mályos éj kebeléből; te szólítod a csendet és rendet a 
szenvedélyes lázadásnak veszélyteljes zivatarából. 

Örök igazságú Isten! Te égi trónodról letekintesz 
mindenekre, kik a földön laknak, sziveiket vizsgálván, 
tetteiket igazságod szerint majd jutalommal, majd bünte-
téssel fizetvén, a jogot s az erényt oltalmazván, a roszat 
s a gonoszságot kárhoztatván. 

Kegyelmes Isten ! Te segítsz mindenkinek, ki or-
szágodnak, az igazság és a szeretet országának alapítására 
lelkiisméretesen munkálódik a földön. Légy közel hozzánk 
segedelmeddel. Áldj meg bennünket, istenünk és urunk, 
ígéretedhez képest, hogy mindenhol, hol nevedet emlí-
tendjük, jösz hozzánk áldásoddal'). Szent neved legyen 
dicsérve öröktől fogva mind örökké, Ámen. 

') Máz. II. le. 20, 24. 
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Tisztelve szeretett nemzetőrök! 
Drága hallgatóim! 

Fenséges templomban, a természetnek tágas templo-
mában gyűltünk egybe '), hogy forró ájtatosságunk áldoza-
tát gyujtsuk sziveinkben , hogy égre bocsássuk imáink 
tömjénét. Buzgó gerjedelmeink szentté teszik a helyet, 
melyen állunk, s lelkünk fenekében hangzanak vissza 
Jesajás szavai: 

így szól az Isten: az ég az én trónom, és a föld 
lábamnak zsámolya; hol volna a ház, melyet ne-
kem építenétek, hol volna lakhelyem ? Hiszen e min-
denséget kezem alkotta, mind, a mi van, általam lé-
tesült; de én a szerényre tekintek, a türelmes lelkűre, 
ki szavamat pontossággal teljesíti.2) 

Igenis, tisztelt hallgatóim, fenséges és nagyszerű a 
templom, melyben állunk ; de fenséges és nagyszerű az 
idő is, mely bon élünk. Evek merültek az enyészet éjébe, 
századok folytak le az örök idők tengerébe, s egész le-
folyásuk alatt alig volt korunkhoz hasonló kor. Milyen 
váratlan események tanúi vagyunk hat hónap óta ! Milyen 
meglepő változások fejlődének ki szemeink láttára! Milyen 
csodálatos újítások fulánkai ébresztették fel a népeket 
tétlen álmaikból ! Korunkat szemlélvén újra mondaná Joel 
próféta : 

>) Az isteni tisztelet szabad ég alatt tartatott,. 
*) Jesaj. 66, 1. 2. 
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Halljátok ezt, oh korosak, s figyeljetek a fold 
minden lakosai ! Történt-e ilyesmi napjaitokban, 
vagy atyátok napjaiban? Beszéljetek felöle fiaitok-
nak, fiaitok beszéljenek az ö fiaiknak, s ezek a jövö 
nemzedéknek'). 

És a jövő nemzedékek bámulva hallgatnak majd arra, 
mit korunk tusái- és csodatetteiről hallani fognak. Igaz 
ugyan, tisztelt hallgatóim, hogy az emberek nyugalma, ké-
nyelme s élvezete fájdalmasan feJháboríttatnak a roppant 
mozgalom trombitájának rettentő harsogására; és az önzés, 
a gyávaság, az anyagiasság kétségbeesnek. De lelkes 
hazafiak az emberi méltóságot, a polgári szabadságot, a 
nemzeti önállóságot nagyobbra becsülik a nyugalomnál, a 
kényelemnél, az élvezetnél. Elvük: a hazának szava az 
Istennek szava; és e szó hangzatára minden pilla-
natban talpon vannak honfiúi lelkesedéssel , tettre kész 
fellángolással. 

Es olyan lelkesedésre ti is fellobbanátok, nagyra-
becsült nemzetőrök. Valamint Isten a tűz közepéből meg-
hívta Mózest, űgy hivott meg titeket a haza emésztő 
lángok közepéből, és ti forró szeretettel készen valátok 
a haza felszólításának követésére, készek arra, hogy ked-
veseitek karjai közöl elszakadjatok. A férj elvált felesé-
gétől , az atya gyermekeitől, az iparos műhelyétől , a 
földmivelő aratásától. Egy szívvel s egy lélekkel mondá-
tok : Mi nem ingadozunk, mint a nád, hanem határo-
zottan készek vagyunk minden áldozatra, hogy drága 
hazánk épségét védjük, kivívott szabadságunkat oltalmazzuk, 
szeretett gyermekeink jövő boldogságának biztos alapot 
nyújtsunk. Kötelességünk érzelmében készen vagyunk 
mindenre ; mert 

V Joel 1, 2. 3 
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Romlott szív és romlott, elme, 
Kit hazája hö szerelme 
Szép tettekre nem hevít. 

Ily nyilatkozat érteiméhen cselekvétek t i , derék 
hazafiak, és cselekvényetek példás és dicséretre méltó. 
Azonban nem lehet tagadnunk, hogy a legtüzesb lelkese-
dés s a leghivebb önmegtagadás sem vezetnek az óhajtott 
célhoz, mig az ügy, melyért küzdünk, az Isten áldá-
sától megfosztva vagyon, mig az Isten segedelmét nél-
külöznie kell. 

Csak az Isten által diadalmaskodhatunk, csak 
ő tiporhatja el ellenségeinket'). 

És ezt szem előtt tartván, tudnátok-e valamit, tisz-
telt hazámfiai, mi lelkünk felbátoritására fontosabb volna 
azon meggyőződésnél, hogy az ügy, melynek kivitelére 
nemzetőri szolgálatunk szentelve vagyon, a mindenható 
Isten védelme alatt áll, s hogy az Istennek áldása há-
ramlik rá? Tudnátok-e valamit, mi oly örvendítőleg 
hatna szíveinkre, mint az öntudat, hogy az Isten velünk 
vagyon, s kiraeríthetlen kegyelme kiséri lépteinket? 

Arról pedig maga az ur Isten biztosít minket ; fi-
gyeljünk komoly ájtatossággal szent igéjének hirdetésére. 

A L A P - I G E . 

Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne ret-
tegjetek tőlük ; mert a.z Örökkévaló Istened, — ő maga 
elmegy veled, nem hágy el tégedet és el nem marad 
tőled. 

Móz V. k. 31, n. 

j Zsolt. 108, 8. 
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Ezen szavak által felbuzdította Mózes az izraelitákat, 
hogy szent és igazságos ügyök ótalmára bátran és csüg-
gedetlenül lépjenek fel, bátran és csüggedetlenül harcol-
janak. Ne féljetek, úgymond, ne féljetek senkitől és sem-
mitől; mert ügyetek igazságos, és ennek sikerítéséről a 
szent s igazságos Isten gondot visel. Az Isten nem hágy 

benneteket, nem marad el tőletek. 
így szólott Mózes, és szavai kortársait fel buzdították, 

felbátorították. Ámde ezen szavak titeket is felbuzdíthat-
nak, derék nemzetőrök, titeket is felbátoríthatnak; mert 
a mi ügyünk is Isten és ember előtt szent és igaz-
ságos, s igy teljes bizodalommal remélhetjük, hogy az 
Isten nem hágy el minket, nem marad el tőlünk. Ügyünk 
szentségéről pedig egy pillanatig sem kételkedhetünk, ha 
maggondoljuk, miként mi 

I. Nem akarjuk pártolni az igazságtalanságot, 
hanem védni akarjuk a jogot. 

II. Nem akarjuk támogatni az önkényt, hanem 
gyámolítani akarjuk a törvényes szabadságot. 

III. Nem akarjuk táplálni a durvaságot, ha-
nem előmozdítani akarjuk a vnveltséget. 

IV. Nem akarjuk ótalmazni a pártütést, hanem 
megszilárdítani akarjuk felséges királyunk trónját. 

Engedjétek meg, hogy e négy pontot röviden-meg-
világosítsam. 

I. 

Mi nem akarjuk pártolni az igazságtalanságot, 
hanem akarjuk, hogy a jog sértetlenül fentartassék,) 
•9 mindenki által tiszteltessék. 

7 
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Tisztelt hallgatóim ! A magyar nemzetnek egy fő-
ki vánata vagyon, melyből egyéb kivánatai természetesen 
és szükségképen következnek. E főkivánat abban áll, 
hogy e haza, melyet az Isten legszebb jótéteményivei ál-
dott meg, teljes épségében a magyarnak szabad és alkot-
mányos hazája maradjon mind örökké. S ki merné kétségbe 
vonni ezen kivánat tökélétes és megeáfolhatlan igazságát ? 

Ezer évvel ezelőtt fegyveres erővel és saját véré-
vel szerezte meg a magyar e hazát, melyen kivül nincs 
számára hely ; s ezer év lefolyása után szellemi erejével 
vivta ki a magyar e hazának átalakulását, e hazának 
újjászületését. És a mindenható Isten, ki az országok 
határait megállapítja, kijelölte e hazát, hogy rajta a ma-
gyar nemzet virágozzék, s a magyar név dicsőíttessék. 

Pedig az Istennek határozata örökké áll, végzései 
tartanak nemzedékről nemzedékre'). 

S ennélfogva a „ne bántsd a magyart!" az isteni 
gondviselésnek törvénye. 

De igazságszeretetéhez képest soha sem jutott eszébe 
a magyarnak, hogy nem-magyar honfitársait elnyomni 
vagy bántani akarná. A magyar nemzetiség törvényes 
elsőbbsége mellett minden nép előtt nyilik a. tér , hogy 
házi körében s irodalmában népiségét fejleszthesse. 
Alaptalanok tehát az ámítók rágalmai, hogy a magyar 
nemzetnek szándéka volna, valamely népnek nyelvét, szo-
kását, vallását megsemmisíteni vagy megsérteni. 

Isten mentsen meg! nem méltatlanságok elköveté-
sére fogtatok fegyvert, tisztelt nemzetőrök, hanem az al-
kotmányos jog fentartásaért szálltatok a síkra. Mint bé-
kés polgárok nem szeretitek a háborút, hanem a békét, 
melynek szárnyai alatt fel virágzik a földmivelés, az ipar, 

fi Zsolt. 33, 11. 
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a kereskedelem, a házi boldogság. De minden békesze-
retet mellett nem vonakodtatok a harctól, hogy a jog, az 
emberi társaságnak alapja, fentartassék, s hogy az igaz-
ság, az állam talpköve, biztosíttassák. 

Boldog emberek! kiknek az Isteu hivatásul adta, 
hogy a jognak, mely az övé, támaszai lehessenek. Le-
gyetek tehát erősek és bátrak ! Ne féljetek s ne ret-

, tt 

tegyetek ! mert az Isten veletek vagyon, 0 nem hágy 
el benneteket, s nem marad el tőletek. Erre annál 
nagyobb bizodalommal számolhatunk, ha megfontoljuk, 
miként 

II. 

Mi nem akarjuk támogatni a kényuralmat, ha-
nem gyámolítani akarjuk a törvényes szabadságot. 

A szabadság, tisztelt hallgatóim, nem abban nyilat-
kozik, hogy mindenki tehesse azt, a mi neki tetszik. 
Korántsem! Midőn az emberek csak tetszésük és sze-
szélyük sugalmát követik, akkor zabolátlankodnak: a 
népszabadság pedig nem zabolátlanságban, hanem abban 
áll, hogy • 

L a nép nem az önkény, nem a zsarnokság, 
hanem kizárólag a törvény iránt tartozik tisztelettel és 
engélelmességgel; s hogy 

2. a törvény a nép képviselői által hozatik, 5 a 
felség jóváhagyása által szent esíttetik. 

Ennélfogva világos, hogy a törvényesség élesztő lelke 
a szabadságnak; és ennek veszedelmesb ellensége nincsen 
a törvénytelenségnél, jöjjön az bár alulról vagy felülről. 
Azonban tudjátok, tisztelt hallgatóim, hogy a szabadság-
o k mindenütt s mindenkor nyilvános és titkos ellenségei 
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valának, kik épen törvénytelen kicsapongások segedelmé-
vel fel akarták dúlni a törvényes szabadság templomait; 
s igy általánossá lett a tapasztalás, hogy a szabadság 
fentartása sokkal nehezebb, mint annak kivívása. 

Természetesen! A kivívás gyakran eredménye egy 
pillanatnyi felhevülésnek, mig a fentartásra bölcs intézke-
dés, tartós erőltetés, ernyedetlen béketűrés s az is kívántatik, 
hogy a szabad nemzet erővel birjon, minél fogva szabad-
ságának szentségét senki büntetlenül meg ne sérthesse. 
Az erőtlen nemzet szabad nemzet nem maradhat soha. 
Azok tehát, kik a nemzeti erőt gyengíteni, vagy ezen 
erőt idegenek parancsa alá helyeztetni akarják, a szabad-
ság életfájának elhervasztására munkálódnak. 

A szabadság az erővel elválhatlanúl já r ; a szabad-
ság erőre támaszkodik. Emeljétek fel tehát fejeteket, derék 
férfiak, méltóságtok öntudatában, mert ti is alkotó része 
vagytok a nemzeti őrség nagyszerű testületének, melyben 
a törvényes szabadság legszilárdabb biztositékát találja. 
Örüljetek s adjatok hálát az Istennek! mert nem az 
önkény támogatására, hanem a szabadság gyámolítására 
jelenétek meg a rohanó Drávának partján. Legyetek tehát 
erősek és bátrak ! ne féljetek s ne rettegjetek ! Mert 
veletek vagyon az Isten. 0 nem liágy el benneteket s 
nem marad el tőletek. Ezen kilátáson annál jobban 
gyönyörködnek szemeink, ha el nem felejtjük, miként 

III . 

Mi nem akarjuk táplálni a durvaságot és mive-
letlenséget, hanem kívánjuk, hogy a nép minden osz-
tályai , a tudatlanság karjai közül kibontakozva, a 
miveltség és felvilágosodás áldásiban részesüljenek. 
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Tudjuk, tisztelt hallgatóim, hogy a hajdankorban a 
miveltség s a polgárosodás keletről nyugot felé haladt. 
Ázsiából Európába vándoroltak a tudományok s a művé-
szetek. A görögök a rómaiak tanítói valának. 

He változnak az idők, és az időkkel változnak a 
nemzetek állapotai is. Egyik nemzet felemelkedik, a má-
sik elaljasodik. Egyik birodalom ujult díszben felépül; a 
másik, mint valamely megroskadt bolthajtás, leszakadoz. 

Ázsiában, hol a próféták isteni bölcseséget tanítottak, 
hol fejedelmek csodálatos munkákat alakítottak, — száza-
dok óta babona, tudatlanság, durvaság s eltompultság 
uralkodnak; mig az európai mivelődés, a hajdani irány-
nyal ellenkezőleg, nyugatról kelet felé halad ugy, hogy 
földrészünk mivelési viszonyait szemlélvén, el kell mon-
danunk Jesajással: Imitt már felvirradt a nap, amott 
még megvan az éjjel') / Mert mig Európának keleti né-
pei sötétségben hevernek és zsarnokoskodás alatt elfajul-
nak, a nyugotibb népek az előmenetel zászlóját, a hala-
dás fáklyáját követik. A magyar nemzeté pedig a dicső-
i g , minélfogva mint egy Cherub villámló karddal őrt 
állott s most is őrt áll, hogy az európai mivelődés para-
dicsomát a barbarok dühös berohanása ellen megótal-
mazza. 

Ez, tisztelt hallgatóim, a magyarnak fenséges, világ-
történeti, isteni hivatása, melynek dicséretesen megfelelt 
^ elmúlt századokben a délkeleti barbarok ellen, s mely-
nek, ha az Isten is ugy akarja, az éjszakkeleti barbarok 
ellen is dicséretesen megfelelend. S lehetetlen, hogy a 
magyar örömdagasztó kebellel ne érezze, miként magára, 

európai népcsalád legfiatalabb tagjára vagyon bízva, 
hogy a világosságot a sötétség ellen, a miveltséget a dur-

l ) Jesáj 21, 12. 
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vaság ellen, a polgári boldogságot a rabszolgai nyomo-
rultság ellen védelmezze, a való ós a szép, a jó és a dicső-
nek oltalmáért álljon a gáton, és szövétnektartója, elő-
harcosa legyen a civilisátiónak a keleten. Örüljetek tehát, 
derék nemzetőrök, hogy az Isten titeket választott az 
emberiség legszentebb érdekeinek ótalmára. Legyetek 
erősek és bátrak ! Ne féljetek és ne rettegjetek, mert 
veletek vagyon az Isten. 0 nem hágy el titeket s 
nem marad el tőletek. 

Igenis, irgalmas Isten! minden aggodalom nélkül 
nézhetünk segedelmed elébe tiszta öntudatunkban, mert 

IV. 

Mi nem akarjuk ótalmazni a pártütést, hanem 
megszilárdítani akarjuk felséges királyunk trónját. 

Tisztelt hallgatóim! Midőn Ezékiás király, tiszta 
vallásosságához képest, a bálványozás oltárait lerontotta : 
az assyriai király követe, Juda népét Ezekiás ellen elke-
seríteni akarván, azzal vádolta a királyt, hogy az élő Isten 
oltárait rontá le. ') 

Ámde szinte ugy cselekednek azok, kik a kivívott 
magyar szabadság hőseit a király elleni hűtlenséggel vá-
dolják, ámbár világos mint a nap, hogy a lelkes férfiak 
atyáskodó királyunkhoz való ragaszkodásunkat nem gyen-
gíteni, hanem megszilárdítani akarák, midőn a bálványo-
zást, mely áltanácsnokai által gyakoroltatott, végtére meg-
semmisítették. Mert minél jobban megtestesülnek azon 
eszmék, melyeken ujabb törvényeink alapulnak, annál erősb, 
annál rendületlenebb alapon fog állani a királyi szék; 
annál bizonyosabban fog beteljesülni királyunkon Jesajás 
szava: 

' N f Kir. II. k. 18, 22. 
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Es 
megerősítve leszen a királyi szék szeretet által, 

s a király ülend rajta hűséggel, a jogot szeretvén s 
az igazságot előmozdítván'). 

Beteljesülendenek királyunkon a zsoltárnak szavai: 
A királynak dicsősége marad mindörökké, neve 

sugárzik mint a nap. Általa megáldatnak a népek, a 
nemzetek dicsérik öt7). 

örüljetek tehát, derék nemzetőrök, örüljetek s ad-
jatok hálát a Mindenhatónak, ki a jog, a szabadság, a 
míveltség s a királyi felség védelmére kiszólított titeket 
családaitok köréből, hogy honszerelmetek, bátorságtok, lel-
kesedésetek által az Ö szent neve dicsőíttessék és szen-
tesíttessék. 

Legyetek erősek és bátrak! Ne féljetek és ne 
rettegjetek ! mert veletek vagyon az Isten, 0 nem hagy 
el titeket, s nem marad el tőletek. 

Drága hazafiak! Legyetetek fiúi bizalommal mennyei 
atyánk iránt. Ő vezeti a népeket a tusák viharos tenge-
rén át, hogy a béke partjait elérhessék. Isteni hatalma 
el fog hamvasztani mindent, a mi a kényuralom romjaiból 
fenraaradt, s a népszabadság fenségesb, tisztultabb fény-
körrel fog ragyogni a föld kerekségén. 

Amen. 
') Jesaj. 18, 5. 
V Zsolt. 72, 8 9. 

—c<xx^-
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U T Ó I M A. 

Istenünk és urunk ! mennyei gondviselőnk! kezed-
ben vagyon a népek sorsa, a királynak trónja, hazánknak 
jövendője. Benned helyezzük bizodalmunkát, tőled várjuk 
segedelmünket, hozzád emeljük fel imáinkat. Hajtsad 
meg füledet sziveink buzgó fohászinak, s ne vesd meg 
ajkaink gyenge rebegésit. 

Isten! áld meg felséges urunkat királyunkat, eged-
nek legdúsabb áldásival. Vezesd őt a magyar Zionba, 
hogy hű magyarai között gyönyörködjék népének törvé-
nyes szabadságán és békés boldogságán. 

Áld meg drága hazánkat. Oltalmazd meg épségét, 
békéjét és dicsőségét. Engedd, hogy angyalaid, a szabad-
ság, az egyenlőség és a testvéri szeretet hintsék el égi 
csiráikat minden helységbe, minden házba, minden szivbe. 

Áld meg szeretett nádorunkat s királyi helytartónkat, 
hogy továbbá is működjék hazánk boldogítására. 

Áld meg a nép képviselőit, hogy a kor kivánatinak 
engedvén s akaratodat teljesítvén, hazánk újjászületésének 
szent müvét bölcseséggel folytassák és erélylyel bere-
keszthessék. 

Áld meg kormányunkat erővel és szilárdsággal, hogy 
a szabadsággal a rendnek áldásait is biztosíthassa. 
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Istenünk és urunk! minden erőnek kútfeje! erő-
sítsd meg s áld meg a nemzeti őrség minden seregeit, 
hogy a királyi széket, az alkotmányt s a közbátorlétet 
áldott foganattal védelmezhessék. 

Aid meg seregünket, kegyelmes isten ! Aid meg a 
főparancsnokot, a parancsnokot, a tiszteket s a közvi-
tézeket. Gyógyítsd fel a betegeket; légy közel hozzájuk 
szenvedésükben. 

Istenünk és urunk! Mi nem rémülünk a veszede-
lemtől; életünk, mindenünk a hazáé; de szeretjük hű 
házi népünket: feleségeinket, gyermekeinket. Eletük, ja-
vuk , boldogságuk szívünkön fekszik. De messze lévén 
tőlük, s gondjukat nem viselhetvén, lelkünk fenekéből 
esedezünk: légy te az ő gondviselőjük, oltalmazójuk; hi-
szen te kegyelmes atyja vagy minden teremtményidnek. 
Óvd meg őket nyavalyától, nyomortól és add nekik min-
dennapi kenyerüket. És ha sorsunk feletti gondjuk keb-
leiket aggasztja, kinozza, áld meg őket vigasztalással, 
megnyugtatással, s engedd, hogy a bú s a fájdalom 
éjjelében a remény csillaga vidámítsa fel sziveiket. 

Minket pedig, életnek s halálnak ura! minket ve-
zess szent akaratod szerint. Mi imádjuk bölcseségedet s 
irgalmadat. Akár a halálba vezetsz bennünket neved di-
csőítésére , akár a győzelem s a békesség napjára tartod 
fen életünket: szent nevedet dicsérni akarjuk; mert tiéd 
a nagyság, a mindenhatóság, a győzelem és a dicsőség, 
Ámen. 

Legyetek áldottak az Isten nevében, ki eget s földet 
alkotott; 

Az Isten áldjon meg titeket és őrizzen meg ben-
neteket ; 









A L A P I G E. 

Kik tengerre szállnak hajókon , foglalatosságot 
űznek a nagy vizeken; azok látják Istennek műveit 
és csodatetteit a mélységben. 

() szól és szélvészt hágy kerekedni, hogy a hul-
lámok feltornyosulnak, égig emelkednek, majd ör-
vénybe merülnek. 

Leikök kétségbe esik a veszedelemben ; szédül-
nek és tántorognak, mint az ittas, és minden böl-
cseségök elvész. 

És Jelkiáltának inségökben az Örökkévalóhoz és 
ö felszabaditá őket nyomorúságaikból. 

Megállttá a szélvészt és lecsendesedtek habjai. 
Es örvendtek, hogy lecsendesedett, és 0 óhajuk 

palijához vezérlé őket. 
Dicsérjék azért az Örökkévaló' előtt jóságát 

és csodatetteit az emberek előtt. Es magasztalják 
őt a népgyűlésben és a vének ülésében dicsőítsék. 

107-dik zsoltár, 23—32. vers. 

A SZÉLVÉSZBEN HAJÓZÓK. 1 0 9 
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D r á g a t e s t v é r e i m ! 

A zsoltárversek, melyeket az imént elolvastam, raj-
zát és leírását tartalmazzák egy nyílt tengeren támadt 
szélvésznek, melyen a hajósok szerencsésen átestek. A 
tenger óriási hullámaiból kiszabadulván és a nyugalom és 
béke partjához érkezvén, a mindenható Istent magasz-
talják a hajósok, hogy Ő a szélvészt megszüntette és a 
hullámokat lecsendesítette. 

De nem fog-tok tévedni, édeseim, ha Isten szavát tá-
gabb és átalánosabb értelemben fogván fel, földi zarán-
dokságunk képét találjátok benne. 

Csendesen, valamint a hajó jó időben, csendesen tá-
vozunk a parttól. A lég szelid, nyájas és vidám. A partnál 
nem fenyeget zátony. Veszély nélkül úszik a gyermekkor 
csónakja, és a meddig szemünk ér, a tenger tiszta tükrét 
látjuk. Bájos és kellemes ezen ú t ; a gyermek ártatlan 
szive édes reményekben úszik. 

De egyszerre elsötétedik a szép nap. Fekete felhők 
borítják el az eget. A szelek féktelen zaja környezi az 
ingadozó hajót, és percről percre iszonyúbban tátong az 
örvény, hogy azt elnyelje. 

Ekkép közelednek a gond, a szenvedés és a fáj-
dalom. Balesetek, melyekre a vidám kedély nem gondolt, 
elrontják a törékeny szerencsét. A nyomor hullámai fenye-
getik az élet hajóját és a menekülés lehetetlennek tetszik. 
A szorongatott sziv csüggedez és remeg kinzó helyzeté-
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ben, míg a segély megérkezik, a vihar lecsillapul és 
az ég ismét kibékített pillantással néz le a földre. 

Alapigénkben e szerint az egyes földi zarándok éle-
tének képét láthatjátok. De nemcsak az egyes emberek, 
hanem egész népek és államok, sőt a mi nagy, döntő, 
csodás korunk hü képét is szemléihetitek benne, édes 
barátaim. 

Derült égnél kezdé pályáját a népszabadság hajója a 
márciusi napokban. Mint hajdan Izrael felszabadítására 
Egyptomból, úgy Európa népei felszabadítására is a ter-
mékeny tavaszi időt választá a Mindenható, és úgy lát-
szott, mintha a tavasz lehellete nemcsak a természetet, 
hanem az emberiséget is új életre ébresztette volna. 
Minden szemet örvendetes kilátások gyönyörködtettek; 
minden szívet szép remények kecsegtettek. 

„Kik a tengerre szállottak, foglalatosságot űztek 
a nagy vizeken , látták az Úr müveit és csodatetteit 
a mélységben11, látták csodatetteit a népélet közepette. 
Nem az előkelő születésűek, hanem a kitűnő tehetségűek 
vezérlék kormányát az államhajónak, mely a szabadság, 
egyenlőség és testvériség lobogója alatt biztosan látszott 
az átalános jólét és boldogság kikötőjébe röpülni. 

De nem soká tartott a vidám, békés út és íme — 
hatalmas rohamban felbőszült az idő tengere, viharos 
hullámain magával ragadta a népjólét hajóját és azt 
majd az égig felemelte, majd mélyen lerántotta, mélyen 
le, az örvény széléig. 

Ezen szélvész veszedelmei, melyet egy gonosz, nép-
ellenes szellem idézett elő, a mi drága, a mi gonoszul 
elárult hazánkat is fenyegetik. Keletről és nyugotról, 
északról és délről tornyosulnak a hatalmas hullámok, hogy 
édes honunk hajóját elnyeljék. És valamint alapigénk 
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hajósai, úgy mi is szorongatásunkban a seregek Urához 
folyamodunk, hogy könyörüljön rajiunk, hogy népének 
győzelmet adjon, népét a béke áldásaival áraszsza el!u ') 
Ki rég nem nézett ég felé, ismét alázattal tekint föl, 
üdvöt, segélyt és Isten dús áldását esdve Magyarország fölé. 

S vájjon ezen felpillantás Istenhez, a mindenható 
segítőhöz, nem természetes, nem észszerű-e? Vagy talán 
okosabb volna, a szükségben ellenkezőleg cselekedni és 
szemünket az égtől, a vigasztnyújtó égtől elfordítani ? 

Ki kormányozza a világot ? Ki irányozza, mint a pa-
takokat, az események folyamát? Kinek van hatalma a 
szélvész fölött, mely összetornyosul, bennünket megsem-
misíteni fenyegetvén? Isten kormányozza, a világot, 0 
Fenségével környezi magát és szilárdul áll a vi-
lág s nem ingadozik.2) Az ő parancsára pihennek 
vagy dühöngnek az elemek, felemelkednek vagy tönkre 
mennek a zsarnokok, diadalmaskodik vagy a maga ásta 
verembe esik az önkény, borzasztókká vagy áldásosokká 
válnak ránk nézve a körülmények. 

De egyet, édes testvéreim, ne téveszszünk szem 
elől. Igaz ugyan, hogy az Isten mindenható ós segítni 
bir, hogy az Isten fölötte jó ós segítni akar; de az 
Isten fölötte bölcs is és azon erőkkel akar segítni, me-
lyekkel számtalan teremtményeit birodalma legkülönbözőbb 
részeiben felruházta, és melyek feltalálására és felhaszná-
lására bennünket képesített. 0 a mi boldogságunkat azon 
módtól tette függővé, hogy mikép alkalmazunk és haszná-
lunk fel minden ránk bizott tehetséget. Egyedül tevékenysé-
günkkel ugyan kevéshez jutunk, de tevékenységünk nélkül 
még kevesebbhez. Ha az Isten nem építi a házat, hiába 

') Zsolt 29, 11. 
>) Zsolt. 93, 1. 
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fáradoznak a munkások,) De ha a munkások nem dol-
goznak, bizony nem emelkednek fel maguktól a falak. 
Ha az Úr Isten nem őrzi a várost, hiába vigyáznak 
az örök.') De ha a vigyázó őrök nincsenek elhelyezve, 
az ellenség betörésétől annál inkább lehet tartani. 

Az ember tegye meg mindazt, a mire tehetségei 
szerint képes; fáradozása sikerét bizza mennyei barát-
jának segélyéré. És minél gyengébbek erőink, annál lelki-
ismeretesebben használjuk azokat fel; minél csekélyebb 
befolyásunk van a világesemények folyamára, annál lelki-
ismeretesebben őrizzük meg ezen befolyást és használjuk 
fel az utasításokat, melyeket az Isten ád, a csalha-
tatlan. 

Vigyázatlanság által ellenállhatlanul veszélybe jö-
vünk ; az Isten óvatosságot ajánl. 

A vétkek roppant nyomort szülnek; az Isten az 
erény követésére szólít fel bennünket. 

A viszálkodás és a féltékenység tönkre teszik a szi-
vek békéjét és a családok boldogságát és az államok jó-
létét és az emberi nem erejét, minél fogva az ellenség 
elébb ketté szakítja azokat, kiken uralkodni akar ; az 
Isten a szeretet, a béke, az egyesség és a testvériség 
kapcsát nyújtja nekünk. 

A kislelkűség és a gyávaság megörökítik a halan-
dók nyomorát; az Isten igy szól hozzánk: Legyetek 
vitézek és bitrak! Ne remegjetek és ne féljetek ; 
mert én, az Örökkévaló, a ti Istentek, veletek és 
nálatok vagyok; nem hagylak és nem taszitalak el 
titeket. 

l) Zsolt. 127, 2. 
I Móz. V k. 31, 6. 

8 
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És ti, egy nagy kor fiai, remegnétek, semhogy inkább 
erőt gyüjtenétek ? Ti kétségbe esnétek, semhogy inkább 
segítenétek ? Ti gyáván panaszolni akarnátok, semhogy 
inkább tettekben keresnétek üdvötöket ? 

Édes barátaim ! A ki a szerencsétlenség ellen nem 
küzd, hanem csak lármáz és ja jga t , az roszul védi ma-
gát az élet viharai ellen. Nem mondja-e zsoltárunk a 
szélvészben hajózókról, mikóp minden bölcseségüket és 
belátásukat megfeszítették ós kimerítették, hogy a ve-
szélyből szerencsésen megmeneküljenek ? Ugyanígy kell 
nekünk is cselekednünk, kedves testvéreim. A mit a vilá-
gos értelem, a komoly akarat, a szabad lelkiismeret és 
a tiszta sziv veszély és nyomor ellen kivívni képesek : 
nekünk mindent meg kell tenni ós kísérelni, és biza-
lommal kell ahhoz feltekintenünk , ki egyedül képes ál-
dást és sikert adni , hogy működésünk lankadatlan, 
bátorságunk állandó és buzgalmuuk lelkesedett ma-
radjon. 

Nem lehet ugyan tagadni, hogy a munka nehéz és 
hogy a nagy küzdelem nagy áldozatokat igényel. De 
a munka egyszersmind természetes és ugyanúgy minden 
áldozat természetes. Kire másra támaszkodjék a haza, 
midőn méltóságának ós jólétének helyreállítása forog kér-
désben, mint saját lakosaira? Ki segítsen, ha ők nem 
akarnak segíteni ? Ki rántson kardot a ház békéjének és 
lakosainak érdekében , kicsoda más, mint a nemeslelkü 
fiú? Hisz még idegenek is nemes lelkesedéssel ajánlják 
fel vérüket szeretetünk kincseiért, és mi nem lelkesed-
hetnénk, nem vérezhetnénk a szent ügyért, mely a mi 
saját ügyünk ? 

A fájdalmat ugyan, kedves barátaim, melyet a sze-
rető szülék éreznek, drága gyermeköket áldozván, nem 
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gáncsolhatjuk ; nem gáncsolhatjuk a könnyeket, melyeket 
ti, gyengéd anyák, sziveitek kedvenceiért hullattok. De a 
mi pillanatnyilag az egyesnek keserű, az mint jótékony 
orvosság hat a megmentett haza minden ereibe. Azért, 
édeseim, ne boszankodjatok, ha a bátorságban fellobbant 
ifjaknak szűk az atyai ház, ha szivök oda vonzza őket, 
hova Magyarország legjobb fiai sietnek: a súlyosan fe-
nyegetett haza felszabadítására! 

Vegyétek szívetekhez, kedves testvéreim, hogy immár 
csak az egyesűit, nagy, lelkes és kitartó munka szabadít-
hat meg bennünket. Egyik lelkesítse most a másikat; a 
testvér buzdítsa testvérét: légy bátor és erős! Ha keze-
inket most tétlenül hagyjuk pihenni, csakhamar sirán-
kozni fogunk nyomorunk miatt. De ha egy munka, egy 
cél, egy óhaj egyesít bennünket közös fáradságra: végzett 
dolog után pihennünk lesz szabad és az ifjú hősök, kiket 
a csatába küldünk, velünk együtt fognak pihenni, nem a 
csatatéren, hullák közepette, hanem a babéron és a rózsá-
kon, melyeket hálás szeretet szórt. 

Ti értetek engem, kedves testvéreim, és szavaimat 
szívhez fogjátok venni. Mert nem akarni azt, amit Isten 
akar, a mit a haza akar, a mit a hatóság akar és a mit 
minden becsületes ember akar, — mindnyájatoknak lehe-
tetlen. A barom is védi magát, ha kölykeit megtámadják, 
ki az az ember, ki fülét és szivét elzárhatná, midőn kö-
zös anyánk, a drága haza, hív: Gyermekeim, védjetek 
meg! 

Kövessük tehát e szózatot lelkes készséggel. De 
legyünk egyszersmind teljes bizalommal, hogy a csaták 
Ura igazságos ügyünket diadalra fogja emelni, a szélvészt 
megszüntetvén, a viharos hullámokat lecsendesítvén és 

8* 



drága hazánk hajóját a szabadság és függetlenség, a rend 
és jólét kikötőjébe vezérelvén. Es ha akkor csend lesz 
ismét az országban ós a szenvedélyek elnémulandottak: 
akkor mi is a megmentettekhez fogunk tartozni és a fel-
szabadítottakhoz, kik Isten jóságát dicsérik és csodatet-
teit magasztalják az emberek közt, 

Amen. 
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E L Ö I M A. 

Mindenható, gondviselő, egyedül imádandó Isten! Az 
igazság és a hűség Istene ! Igéd csalhatatlan s minden 
szavad teljesedésbe megy. A mit Ábrahámnak, ősatyánk-
nak , megígértél, azt Mózes hű szolgád által végre is 
hajtottad. Izrael fölszabadult Mizrájim rabigája alól; ki-
költözött nyomorból vigadozásra, szolgaságból szabadságra, 
sötétségből világosságra, tévelygésből valóságra, baboná-
ból szent törvényed ismeretére. Isteni hatalmad csuda-
tetteinek emlékére gyűltünk egybe mai napon ezen haj-
lékodban. Végtelen szereteted és meghálálhatatlan irgal-
mad zsámolyánál borulunk le, mennyei atyánk. Legyen 
kedves előtted buzgó ájtatosságunk áldozata. Aid meg 
elmékedésünket. Termékenyítsd szent igéd hirdetését, hogy 
jó gyümölcsöt teremjen a szülék ébresztésére, a fölserdülő 
nemzedék nemesbítésére, szent neved magasztalására, 
Amen. 

A L A P I G E . 

Ha maholnap fiad fog kérdezni, mond ván: ,,Mi-
csoda nyilatkozatok, szabályok és határozatok azok, 
melyeket az Ur, a mi Istenünk, parancsolt vala nek-
tek/" Akkor válaszul add fiadnak: „Szolgái valánk 
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Phciraónak Egyiptomban, de Isten kivezetett minket 
Egyptomból erös kézzel. Isten nagy és vészteljes jeleket 
és csodákat mívelt Egyptómban Pharaón és egész 
házán szemünk láttára. Minket pedig kivezete onnan, 
hogy ide hozzon, és átadja nekünk azon jöldet, me-
lyet esküvel igért őseinknek. Es megparancsold ne-
künk Isten, hogy mind ezen szabályokat teljesítsük, 
miszerint féljük Urunk Istenünket, hogy jó dolgunk 
legyen teljes életünkben, és hogy megtartson minket, 
mint mai nap történik. Es igazságban részesülünk, 
ha ezen egész törvényt pontosan teljesítjük Urunk Is-
tenünk előtt, a mikép azt reánk parancsold. 

Móz. V le. 6, 20-25. 

K e d v e s h í v e i m 1 

A felolvastam szent ige mindnyájunkhoz ugyan, de 
legnyomatékosabban a szülőkhez szól, mondván : atyák és 
anyák! gyermekeitek hozzátok vannak utasítva s rátok 
vannak bizva, hogy általatok neveltessenek és míveltes-
senek, miszerint féljék az Istent, hogy jó dolguk legyen 
teljes életükben. Ébredjetek, atyák és anyák, hogy eleget 
tegyetek a szülök szent hivatásának. 

így szól az isteni intelem. S lehetetlen , hogy ez 
viszhangra ne leljen keblünkben, ha fontólóra veszszük, 
miként: 

I. Gyermekeink gondját viselni szent köteles-
ségünk ; 

II. Gyermekeink jó nevelése dicsőségünket ala-
pítja meg ; 

III. Gyermekeink sorsa, gyakran mitőlünk veszi 
eredetét ; 
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IV. Gyermekeink tettei és cselekvényeiért szám-
talanszor mi vagyunk felelősök; 

V. Gyermekeink jó erkölcsei vigasztalásunk a 
halálban. 

I. 

Gyermekeink gondját viselni szent kötelességünk, 
és e kötelesség teljesítésével már a természet iránt tar-
tozunk. 

A holló is eteti fészkének fiait; az oroszlán is 
ápolja barlangjának kölykét. A merészen szállongó sas 
magas bérceken és sötét erdőkben keresi gyermekei élelmét. 
A tyúk szemünk láttára összehívja a csirkéket, hogy a 
megtalált morzsalékban részesüljenek. 

Ki ültette az oktalan állatokba az érzelmet, melytől 
ösztönöztetve, övéikről gondoskodnak? Hol van az iskola, 
melyben e kötelmet tanulták? Kitől vették erre az ok-
tatást ? 

Hatalmas Felség! mély alázattal imádom bölcsesége-
det. Minden teremtmények hatalmad végtelenségén állanak. 
Széles országodban maga a természet adja minden állat-
nak az utasítást, hogy magzatáról szeretetteljes részvétté 
gondoskodjék. 

És én ember, a földnek ura és az Istenség kép-
mása akarnék lenni, a nélkül, hogy e kötelmet híven, 
pontosan, lelkiösméretesen, béketűréssel és önmegtagadás-
sal teljesíteném? S nem tagadhatatlan-e, hogy a szülői 
szeretet épen e kötelem teljesítését megkönnyebbíti ? 

Kedves atyámfiai ! 
Az emberi kötelességek nem csak tárgyuk, hanem 

kivihetőségüknél fogva különbözők. Az egyiknek gyakor-
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lása és végrehajtása nagyobb nehézségekkel, bajokkal és 
akadályokkal jár, mint a másiké. 

Mi esik mindenkor az ember nehezére? Az, atyám-
fiai, mire nem érez magában hajlamot, miben nem telik 
kedve, mi épen nincs ínyére. 

Mit tesz az ember legkönnyebben ? Azt, mire saját 
vonzalma gerjeszti és indítja: Kinek mihez kedve, ott 
akad a szive. 

Ha tehát az emberi kötelmek közt van egy, mely 
igen könnyen teljesíthető, ez mindenesetre ama kötelem, 
melynél fogva gyermekeinknek, vérünkből származó vérnek, 
gondját viselni tartozunk. Őket illetik szivünk legbensőbb 
óhajtásai és sóhajtásai. 

Mit tanúsít az élet tapasztalása? 
Azt tanúsítja atyámfiai : 
A szülők szeretetét nem riasztja vissza semmi aka-

dály; hegyeket homokszemeknek néz. 
A szülők szeretetét nem háborgatja semmi áldozat; 

áldozatokat élvezeteknek tekint. 
A szülők szeretetét nem tompítja semmi fáradozás ; 

a fáradozást csak örömáradozásnak tartja. 
Gondoskodjatok tehát, atyák és anyák, komolyan 

gondoskodjatok gyermekeitekről: ezt a természet követeli 
s a szeretet megkönnyebbíti. 

II . 

A gyermekek jó és bölcs nevelése egyszersmind a 
szülök dicsőségét megalapítja. 

A dicsőségnek különböző nemei vannak. Már Jere-
miás próféta szólt az Úr nevében: Ne dicsekedjék az okos 
okosságéival; ne dicsekedjék az erös erejével; ne 
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dicsekedjék a gazdag gazdagságával: hanem a ki 
dicsekedni akar, dicsekedjék avval, hogy ismer és tisz-
tel engem, hogy én vagyok az Úr, ki irgalmat, jogot 

és igazságot gyakorol a földön, mert ezekben telik 
kedvem, így szól az Úr!). 

Atyák és anyák pedig, kik az Urat ismerik és tisz-
telik, avval dicsekedhetnek leginkább, hogy a gyermekeket, 
kikkel megáldá őket az Isten, mívelt, jóravaló, vallásos 
embereknek nevelik, teljesítvén Jésajás prófétának szóza-
tát : Készítsétek el az Űr útját, egyenesítsétek a pusz-
tában Istenünk ösvényét2). 

Vitézrendet nem tűznek ugyan jó szülék mellére. 
Babér nem koszorúzza a gondos atya s hű anya fejét. 
De a jók elismerése többet ér a vitézrendeknél és babérok-
nál A vitézrendek fénye elhalványul, s a babérok levelei 
elhervadoznak. A nevelés szent míve állandó, tartós, el-
enyészhetlen dicsőségre vezet. 

Ábrahám dicsősége a szentírás tanúbizonysága sze-
rint főképen abban állott, hogy ráparancsolta fiaira 
és házára, őrizni az Isten útját, gyakorolni jogot és 
igazságot3). 

Ha Ábrahám példáját szem előtt tartjuk ; ha gyer-
mekeinket derék embereknek, lelkes hazafiaknak, vallásos 
izraelitáknak neveljük; ha általuk szaporítjuk a való, a 
szép s a jónak lelkes és munkás bajnokait: akkor gyer-
mekeink mindegyike hírnökévé válik dicsőségünknek, oly 
hírnökké, ki akkor is szól rólunk, mikor a halál kérlel-
hetlen keze régen bezárta ajkainkat. Mind, a mit gyer-
mekeink tesznek a nyomor enyhítésére, a miveltség ter-

') Jerem. 9, 23. 24. 
V Jesaj. 40, 3. 
3) Móz. I. k. 18, 19. 
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jesztésóre, gyülekezetünk díszére, hazánk javára, a közjó 
elősegítésére és az Isten tetszésére, — mind a mi ne-
vünk emlékét is ragyogtatja és a mi dicsőségünket is 
hirdeti. 

III . 

Hozzájárul még, hogy gyermekeink sorsa gyakran 
mitőlünk veszi eredetét. 

Ha helyzetükkel és állapotukkal megelégednek; ha 
bátor tetterővel és víg lélekkel haladnak hivatásuk pá-
lyafutásán ; ha embertársaik bizalmára és barátaik szere-
tetére tesznek szert; ha földi zarándokságukat berekeszt-
vén, még hálával dicsérik a szülők elfelejthetlen jótétemé-
nyeit : ez, kedves atyámfiai, a legszámosb esetben nem egyéb, 
mint a bölcs, célszerű és következetes nevelésnek jól si-
került eredménye. 

Mi tulajdonképen gyermekeink jövő boldogságának 
főtényezője? Szivük csendes és szerény megelégedése. Ez 
pedig az első életnézetektől függ, melyek a szülői befolyás 
alatt fejlődének ki a gyermekek kebelében. Boldog a gyer-
mek, ki szülői életkönyvéből olvassa a költő szavait: 

Vessen a végzet valamerre tetszik, 
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem ; 
Mindenütt boldog megelégedéssel 

Nézek az égre. 

Miből ered gyermekeink lelkiösméreti békéje és nyu-
galma? A szeretetből ered, melylyel a joghoz, 'az igaz-
sághoz, a becsületességhez, az erényhez, az Istenhez ra-
gaszkodnak. E szeretet pedig rendesen a szülői példa 
szüleménye. 
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Mihez képest fognak gyermekeink a világon meg-
becsülteim ? Lelki érettségük, hivatásukban tanúsított 
avatottságuk, ügyességük, jártasságukhoz képest. De mind 
ez nem egyéb, mint aratása a vetésnek, mely kiképez-
tetésükre fordíttatott. Képzettségük a tőke, mely mindig 
s a legbiztosabban beadja kamatait. 

Kedves atyámfiai ! A történet évkönyvei annyi meg 
annyi nagy embert nevez, kik hírnevük tündöklő fényé-
ben is még mindig forró hálával s vallásos kegyelettel 
emlékeztek régen elhunyt szüléikről. Mert ezek voltak az 
ügyes kertészek, kik a természet csiráit tapintatos kézzel 
kifejlesztették, a zsenge csemetét gondosan ápolván, meg-
tisztítván, öntözvén, a napsugaraknak kitevén és sebeit 
kötözvén, ügy hogy a sarjadékból ép és erős fa lőn, mely 
Dávid szavai szerint „ idejében megadja gyümölcsét s 
melynek levelei el nem hervadoznak" '). 

De más részről az is kétségtelen, hogy fele ama 
szenvedéseknek, melyek gyermekeink életét elsötétítik; a 
könyüknek, melyek a csapások napjaiban arcukon alá-
peregnek ; a nyomornak, mely kétségbejtőleg nehe-
zül lelkükre — az elhibázott nevelésből származik. Sőt 
nem ritkán nem csak fele e bajoknak, hanem túlnyomó 
részük is a nevelési hanyagságnak vagy fonánságnak 
tulajdonítandó. 

Vigyázzátok tehát, szülék, éber figyelemmel vigyáz-
zatok gyermekeitek fejlődésére és magaviseletére. Ne fe-
lejtsétek el soha, hogy jövő sorsuk, jó és halszerencsé-
jük kezetekbe van letéve. 

') Zsolt. 1, 3. 
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IV. 

És evvel szoros kapcsolatban áll, hogy gyermekeink 
tettei és cselekvényeiért számtalanszor mi vagyunk fe-
lelősök. 

Igenis, atyámfiai, ez tökéletesen úgy van. Mind, a 
mit a gyermekek cselekednek, jót vagy roszat, hasznost 
vagy ártalmast, dicséretre vagy gáncsolásra méltót, könny-
elműségük gyümölcsét vagy komolyságuk tanúbizonysá-
gát — mindezt a szüléknek tudják és számitják be. 

E beszámitás minden népeknél otthonos, s külön-
böző példabeszédekben talál kifejezést; például: Nem 
esik messze az alma fájától; anyja után csiripel a 
veréb; anyja nyelvén beszél a gyermek. 

S vannak esetek, atyámfiai, hol e beszámítás bor-
zasztólag nyilatkozik, midőn ugyanis magok a gyermekek 
jólétük omladékain és romiadékain keserű panaszt emel-
nek a szülők ellen, ezekre hárítván az indulatokat, a 
mohóságokat, a mulasztásokat, a ballépéseket, a kicsa-
pongásokat, melyeknek szomorú következményeit fájdal-
masan tapasztalják. 

Ily panasz már a régi világban hallatszott. Sőt 
Jerémiás próféta korában szájról szájra ment e közmon-
dás : Az atyák ettek egrest és a fiak fogai vástak el'). 
Nyiltan hangzott a siralmas sérelem : Atyáink vétkeztek 
s nincsenek többé; és mi viseljük büntetésüket2). 

És nem csak a földön, hanem a síron túl is szó-
knak a gyermekek az atyákról és az anyákról: hálálva 
vagy gáncsolva szóknak. Védlevéllel vagy vádlevéllel 
lépnek az egek Urának birószéke elébe. Még mielőtt mi 
magunk megjelenünk ezen igazságos és részrehaj lati an 

fer. 31. 29. 
*) Jer. sir. 5, 7. 
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birószék előtt, hogy számoljunk földi létünk mirefordítá-
sáról, már ott van gyermekeink tanúbizonysága. 

Őrködjetek tehát, atyák és anyák, gyermekeitek fe-
lett, hogy szeplőtlen életük által nem esak az ő javuk, 
hanem a ti lelki üdvetek is előmozdíttassék. 

És szeplőtlen életük legédesb vígasztalásunk a ha-
lálban. 

Kedves atyámfiai! A tapasztalás nem ismer komo-
lyabb, ünnepélyesebb és meghatóbb időpontot ama nagy 
és eldöntő óránál, hol életünk óramutatója futásának be-
végzéséhez közeledik; hol az ember a túlvilág kapujá-
nál megérkezett; hol a gyermekek mélyen megindult 
szívvel még egyszer lépnek atyjuk ágyához; hol ennek 
homályosuló szeme utoljára csügg a kedvesek arcain; hol 
az örökre elváló bucsuáldásra akarja tenni drága fejükre 
reszkető kezét. 

Hogyan fogja tekinteni gyermekeit ? 
Anyagi jövőjük nem aggasztja s nem faggatja atyai 

szívét, ha egyetlenegy fillért sem hagy maga után. Tudja, 
hogy az árvák atyja é l ; ennek kimeríthetlen kegyelmébe 
és oltalmába ajánlja kedveseit. 

He mily kínos és gyötrelmes bánat keseríti el a 
halál óráját, midőn az életből kiköltöző atya előtt nem 
titok, hogy hátrahagyott gyermekei nem jó, hanem tév-
utakon járnak; hogy nem a család és a társadalom 
hasznára és díszére, hanem ezeknek kárára és gyaláza-
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tára élnek; hogy szeretetének zálogai a romlottság örvé-
nyének lettek martalékává. 

Mennyi fájdalom, mennyi önvád dúl most a haldokló 
szivében ! 

Hol keressen, hol találjon enyhet, megnyugvást, vi-
gasztalást ? 

Nyugodtan csak akkor zárhatja be földi vándor-
lását, ha eddigi munkálódásának színpadáról ama lélek-
emelő meggyőződéssel lép le, hogy a Mindenható törvé-
nye gyermekeinek vezércsillaga; hogy ború és derűben, 
minden viszonyok és körülmények között tiszta lelkiösmé-
retiik sugallatát követik ; s hogy az isteni gondviselés 
a kőszikla, melyre szívük reményét és bizalmát építik. 
Ezen öntudat a vigasztalás aranyvesszőjét nyújtja a ha-
lálórájában. 

Figyeljetek tehát, atyák és anyák, gyermekeitek 
nevelésére és mivelésére, testi és lelki idomaik fejleszté-
sére, szellemük és jellemük irányára. 

Neveljétek a jövő nemzedéket szóval, tettel és 
példával. 

Miveljétek az ifjúságot ugy, hogy minél több kép-
zettsége és minél kevesebb igénye, minél több jártassága 
s minél kevesebb kivánalma legyen. 

Fohászkodjatok az Istenhez, hogy mennyei áldá-
sával gyarapítsa a nevelési törekvéseket; mert a mit ő 
áld, az áldva marad mindenütt s mindenkor. Mert 
nála van az élet kútforrása, és világosságában látunk 
világosságot'). 

Világosságában járjatok, atyák és anyák. 
Világosságában járjatok, fiúk és leányok. 

•J Zsolt 36, 10. 
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Világosságában járjatok, tanítók ós növendékek. 
Ezen az uton fog teljedésbe menni rajtad, drága 

gyülekezet, az Istennek Jésajás által hirdetett szava: 
Minden gyermekeid az Ur tanítványai lesznek, és nagy 
fiaid boldogsága'). 

Amen. 

'J Jseaj. 54, 13. 

9 
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E L Ö I M A. 

Tégedet, Örökkévaló Istenünk, ki a világon ural-
kodol és az emberi szivet lakhelyedül választottad; kit 
a fényes nap sugaraival, a hold és a csillagok az éjjeli 
csendben dicsőítenek; kit a fa virágzásával, a rózsa illa-
tával, a madár vigadó énekével mágasztal: Tégedet di-
csér lelkünk ezen szent, ünnepélyes órában. Áld meg 
elmélkedésünket szent Ígéreted szerint, melyet hirdettél 
Jesajás prófétád által: Valamint az esö és a hó az 
égről leszáll a főidre és oda többé vissza nem tér, 
hanem áztatja, termékenyíti és csiráztatja a földet, 
hogy adjon magot a vetőnek és kenyeret az evőnek: 
így lészen az én igém, mely számból kimegyen, nem 
tér az vissza hozzám üresen, hanem teljesíti, mit aka-
rok és létesíti, mire kiküldöttem.') Jó lelked vezéreljen 
minket a mai napon is a tökéletesedés üdvös pályáján, 
Ámen. 

Üdvözöllek, teljes szivemből üdvözöllek titeket, drága 
egybegyűlt híveim, a szent Peszach közös ünneplésére. 
Figyeljetek buzgó ájtatossággal az Isten szavára, mely 
vezércsillagul fog szolgálni mai elmélkedésünknek. Az 
Isten legyen veletek és velem ma és mindenkor. Amen. 

x) Jesaj. 55, 10. 
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A L A P I G E. 

Vigyázz a tavasz havára, hogy megtartsad a 
Peszacli ünnepét az Örökkévaló Istenednek; mert a 
tavasz havában hozott ki téged az Örökkévaló, Istened 

/ 

Egyptomból az éjnek idejében, Es mutasd, be a Pe-
szach áldozatát juhokból és marhákból az Örökkévaló 
Istenednek azon helyen, melyet az Isten választaná. 
hogy oda helyeztesse nevét. Ne egyél akkor kovászost, 
hét napig egyél kovásztalant, a nyomor kenyerét, mert 
sietséggel jöttél ki Egyptom földjéből, hogy megem-
lékezzél a napról, melyen kijöttél Egyptom földjéből, 
életednek minden napján. 

Móz. V. k. 16, 1-3. 

Három pont foglaltatik alapigénkben: az időszak, 
melyben a Peszach ünnepeltetik ; a szertartások, melyek 
ünnepléséhez tartoznak; és az esemény, melynek emlé-
kére ezen ünnepnap alapíttatott. E három pontra terjed-
jen értekezésünk is : 

I. Az időszak, melynek néhány napja ezen ünne-
pélyre szentelve vagyon, felhí bennünket, hogy hála-
áldozatunkat mutassuk be a Mindenhatónak; 

II. A szertartások, melyek ezen ünnepélyt ki-
tüntetik, buzdításul szolgálnak, hogy a szeretet törvé-
nyeit híven teljesítsük ; 

III. A világtörténeti esemény, melynek e szent 
ünnepély eredetét köszöni, bátorsággal tölti el lel-
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künket, hogy Isten iránti bizalmunk soha se inga-
dorzék. 

I. 

Ünnepünk ideje az első pont, melyről szent leckénk 
szól : Vigyázz a tavasz havára, hogy megtartsad a 
Peszach ünnepét az Örökkévaló Istenednek ! 

De nem csak a Thóra, az Istennek szava, hanem 
maga a természet is, az Istennek műve, figyelmeztet 
bennünket: vigyázz a tavasz havára, ama számtalan csu-
dákra, melyek köröskörül 'szemeid láttára kifejlődnek! 
„Elzúgott a tél s'enyhes napsugarak derengenek a zöld 
pázsittal, mint bársony szőnyeggel, beterítettt mezőkön. 
Kövér harmatot és kivánt esőt permeteznek alá szomjús 
barázdáinkra az égnek vándorai, az áldásdús felle-
gek. Keménytadó zöld vetés habzik a földön s dúsan 
állanak kertek, ligetek és erdők, lombokkal felkoszorúzva 
bájos ékességben. A gyenge fűszál örömmel tolja föl 
zöld levelét, mintegy köszönetet rebegve; a kifakadt vi-
rágok, tömjénillattal párolgó oltárok gyanánt, nyitják fel 
szép kelyheiket az ég felé, mintegy hálaáldozatot bo-
csátva Istenhez, hogy elhozá kies tavaszát s igy kisza-
badulhattak a föld durva göröngye alól. Elhagyják rej-
tett barlangjaikat az apró férgek és bogarak ezrei, s 
mindegyik saját nyelvén rebesgeti örömét a nagy Isten-
hez, hogy a napsugarak édes hevében fürösztheti hideg 
gémberítette tetemeit. Édes hangicsáló torokkal zengenek 
a levegő dalnokai, hogy ismét készülnek számukra a 
lombok rejtélyes árnyai, hol fészkeiket galyak szövedé-
keire felrakhatják s születendő kicsinyeiket vész elől el-
rejthetik. Öröm és vidámság, szépség és megifjult élet, 
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kellem és tündéri varázspompa mosolyognak mindenütt 
a természetnek tenyészetre tárult nagy keblében." 

És te, óh ember, ki az Istenhez való hasonlatos-
ságban teremtettél, kinek keblében érzemény honol, kinek 
elméjét földeríti az ész, kinek lelke a szabad akar.t mél-
tóságával van feldiszesítve, te egyedül maradnál, a kike-
let arany idejében, hidegen és érzéstelenül 1 

Óh, emelj szivedből egy imádó sóhajt, áldozz sze-
medből egy hálakönyet a jó Istennek, a világ alkotó-
jának ! Im kinyílt a föld keble, kitárult a mező és a 
kert, csirába keltek, növekednek reményeid s általok a 
Teremtő biztat, hogy ez évben is terem kenyered. Buz-
dulj fel magasztalására annak, kinek jóvolta most sem 
engedé felbomlani az idők állandó rendét s ki a tenyé-
szetes kikelet által egy áldásdús év boldog reményét kelté 
íöl kebledben ! Szólj a szent zsoltárnokkal : Magasztalva 
legyen az Istennek neve mostantól fogva és örökké. 
Napkelettől nyugotig legyen dicsérve Istennek neve'). 

Minden teremtmény, oh Istenem, reád remél, 
hogy eledelt adj nekik annak idejében; te adsz ne-
kik és ők gyűjtenek, te nyitod kezedet s megeléged-
nek jóval. Ha elrejted arcodat, megzavarodnak; ha 
elveszed lehelletöket, elenyésznek és a porba vissza-
térnek. Midőn beléjök bocsátod lelkedet, teremtetnek 
és megújítod a föld sziliét. Az Isten dicsősége örökké 
tart, örül Isten müvein'1). 

Drága híveim! Ily buzgó hálára hí minket Sala-
mon király mondata, mely jelszava a zsinagógának ezen 
ünnepélyén: Íme a tél elmúlt, az eső megszűnt és 
eltávozott; virágok látszatvák a földön, az ének 

»; Zsolt. 113, 2. 3. 
Zsolt. 104, 27. 31. 
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ideje megérkezett, s a gerlice szava hal la tik hazánk-
ban'). Ily buzgó hálára serkent minket maga az isteni 
szózat, midőn így szól a Szent leckében: Vigyázz a ta-
vasz havára, hogy megtartsad a Peszach ünnepét az 
Örökkévaló Istenednek! Imádd őt leborulva, óh ember! 
a kikelet szépsége kiáltó bizonyság neked, hogy nem 
szunnyadoz feletted égi atyád vigyázó szeme, Halleluja ! 

II . 

Figyeljünk most a szertartásokra, melyek a Pe-
szach ünnepléséhez tartoznak. 

Szent leckénk két szertartásról szól, a Peszach ál-
dozatáról és a kovásztalan kenyérről: amaz a jeruzsálemi 
templomhoz volt kötve, emez mai napig gyakorlatban 
vagyon. 

A jeruzsálemi templomban nem egyes emberek vagy 
családok mutatták be a Peszach áldozatát, hanem egész 
társulatok, melyek mindegyikének legalább harminc tagból 
kellett állania. A vallási és társadalmi élet ennélfogva 
kölcsönös üdvös hatással valának egymás iránt. A vallási 
élet a hívek egyesülése folytán tápláltatott, előmozdítta-
tott és erősbödött; ezen egyesülés pedig könnyen sike-
rült, közbejárván a bölcs vallásosság, melyről Salamon 
király mondja: Útjai kellemesek s minden ösvénye bé-
kesség ; ö életfája azoknak, kik megragadják s boldog, 
ki reá támaszkodik'1). 

Azt tapasztalták őseink, a régi izraeliták, a Peszach 
áldozatának bemutatása alkalmával. Az egyesítő isteni 

') Énekek éneke 2, 11. 12. 
I Példab. 3, 17. 18. 
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tisztelet megtöré az önzés, a meghasonlás, a gyűlölet ha-
talmát és egybeftízé a nemzetet a szeretet szelleme által. 

A második szertartás, melyről szent leckénk szól, a 
mai napig gyakorlatban levő élvezete a Mazzának, vagy 
a kovásztalan kenyérnek, mely alapigénkben a nyomor 
kenyerének neveztetik, emlékeztetvén bennünket a nyo-
morra, melynek kínzó gyötrelmei alatt nyögött Izrael 
Egyptom országában. 

De nem szabad, hogy a kovásztalan kenyér csupa 
külső szertartás maradjon, ekkép nem hathatván a szivre, 
az erkölcs nemesbítésére. Hét napig egyél kovásztalant, 
a nyomor kenyerét, hogy megemlékezzél a napról, 
melyen kijöttél Egyptom földjéből, életednek minden 
napján ! Megemlékezvén a bánat nyomoráról, mely elbo-
rította s ködbe vonta őseid szemét Egyptomban, ne ma-
radj részvét nélkül, midőn a világ sötét, komor színt 
vet embertársaidra. Ne hagyd el őket szívtelenűl! 

Megemlékezvén a kárhozatos igazságtalanságról, 
melylyel az Egyptusok őseidet üldözték, riadj vissza igaz-
ságtalan tettektől, minden igazságtalan szándoktól! A 
kovásztalan kenyér hű tolmácsa a Thóra következő tör-
vényeinek : Ha jövevény tartózkodik nálatok, földe-
teken, ne nyomorgassátok öt, hanem mint a benszü-
lött legyen köztetek és szeressétek öt, mint tenmaga-
tokat; mert ti is jövevények valótok Egyptom föl-
dében. En az Örökkévaló vagyok a ti lstentek. Ne 
kövessetek el igazságtalanságot . . . én az Örökkévaló 
vagyok a ti lstentek, ki titeket kihoztalak Egyptom 
földéből. Tartsátok meg minden törvényeimet és min-
den jogaimat. En vagyok az Örökkévaló'). Továbbá: 
Ha szükségbe jut embertársad és elszegényedik, gyá-

') Móz. UL le. 19, 33 - 37. 
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molítsd öt, hogy élhessen veled, én vagyok az Örökké-
való Istenetek, ki kihoztalak titeket Egyptom földéből'). 

Ugyanezen értelemben szól a törvény: Ünnepeden 
vigadozzál Urad Istened előtt, te és fiad és leányod, 
szolgád és szolgálód, a levita, ki kapáidban vagyon, 
a jövevény és az árva és az özvegy, kik nálad, van-
nak, a helyen, melyet Urad Istened választaná, hogy 
oda helyeztesse nevét. Es emlékezzél meg, hogy te is 
szolga valál Egyptomban, tartsd meg azért és telje-
sítsd ezen rendeleteket.2) 

Innét jön a régi szokás, hogy nagy ünnepek, jele-
sen mostani ünnepünk előtt, a szegényekről gondoskodik 
a testvéri szeretet. S hála az égnek, hogy gyülekeze-
tünkben is e szokás mai napig szentül tartatik. Ki 
nyomorultak zordon sorsán segíteni igyekszik szeretetből, 
az az Isten útain jár, mert az Isten, igy szól a szent 
zsoltárnok , irgalmas és igazságos, Istenünk könyörü-
letes 3). 

Vegyétek tehát továbbá is szivetekre a kovásztalan 
kenyér intését, serkentését, buzdítását. Mi boldogítóbb 
a világon az öntudatnál, hogy az Isten általunk küldött 
segedelmet a nyomorultaknak? 

Mint a rózsa biborága 
Minden virág legszebb virága : 
Ugy a legemberibb erény 
Rózsája a jótétemény. 

Szóljatok a szent zsoltárnokkal: Fogadásimat meg-
adom az Istennek egész népe előtt, Isten házának pit-
variban, közepetted Jeruzsálem, Halleluja /4) 

•) Móz. III k. 25, 35-38. 
'J Móz. V. k. 16, 11. 12. 
3) Zsolt. 115, 5. 
') Zsolt. 116, 18. 19. 
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III . 

Záradékul vegyük még szemügyre a világtörténeti 
eseményt, melynek a Peszach ünnepe eredetét köszöni: 
Izrael felszabadulását Egyptomból! 

Ki által eszközölte a Mindenható népének csuda-
teljes felszabadítását ? Egy szegény száműzött bujdosó 
pásztor által, ki ifjú korában a királyi udvarnál ólt ugyan, 
de most már elfeledte volt hajdani dicsőségét. S kire tá-
maszkodik a szegény pásztor? Magánosan kezdi pályafu-
tását, sereg nélkül s fegyver nélkül, csak pálcáját tartva 
kezében. De honnét meríti Mózes, a szegény pásztor, a 
bátorságot, hogy Pharao elé lépjen, az elnyomott Izrael 
elbocsátását követelendő? Talán befolyása van az egyptomi 
udvarnál ? Vagy talán egy harcias, szabadság után szom-
jadozó nemzet várja ő t , hogy vezérlete alatt fegyvert 
ragadjon ? Távolról sem. Vagy tán magában lel rendki-
vüli erőt s kimeríthetlen kútforrásokat ? Azt sem, drága 
hiveim; mert megválasztva ós hivatva az Istenségtől a 
felszabadítás nagy munkájára, maga tiltakozik a nemzet-
szabadító küldetés ellen, alázattal kérdezvén : ki vagyok 
én, hogy Pharao, a hatalmas uralkodó elé lépjek merész 
követelésekkel? Sőt abban is kételkedett, vájjon saját 
testvérei bizalommal fognak-e viseltetni iránta és külde-
tése iránt ! Számos óv óta nem jött velők érintkezésbe 
úgy, hogy sokan nem is ismerók. Ehez járul még, hogy 
Szónoki tehetsége épen nem tündöklék! S ezen rideg csüg-
gedő, ismeretlen, 80 éves pásztor elvállalja a viadalt a 
hatalmas uralkodó ellen ! Elvállalja viadalát s biztosan 
megvárja diadalát ! Le akarja rázni testvérei rabigá-
ját ; akarja, de birja i s , mert frigyese, szövetségese 



a p e s z a c h é s a t a v a s z . 141 

van, ki megtöri Pharao királyi pálcáját, mint a lenge, 
nádszált, kinek karja lealacsonyítja a hatalmasokat, s az 
alacsonokat fölemeli. Az Örökkévaló, a seregek Ura, szóla 
hozzá: En leszek veled! Az Istenben bizva megjelenik 
Pharaó előtt s rövid felszólítást intéz hozzá, mondván: 
így szól az Örökkévaló, Izrael Istene, bocsásd el né-
pemet, hogy áldozatot mutasson be nékem a pusztá-
banx). De ezen felszólitásnak a legkisebb sikere sem 
volt. Pharaó konoksággal felelt: Ki az az Isten, hogy 
szavának engedelmeskedjem, és elbocsássam Izraelt f 
Nem ismerem azon Istent, s azért el nem eresztem 
Izraelt'1) ! S most veszi kezdetét a rettenet páratlan 
harc a szegény, Midjáuból jött pásztor és Egyptom ha-
talmas királya közti 

Egyik részen áll Mózes az Úrnak előre nem látható 
csapásaival, a másik részen áll a gőgös Pharaó, tanács-
nokaival, seregével, hatalmával! Mindig hatalmasabban 
szegdeli a levegőt a midjáni pásztor pálcája s a Min-
denható szavára a természet fölfegyverzi magát számta-
lan nyilával, s minden nyíl talál! Az úrnak keze leveri 
végkép Pharaó hatalmát s a felszabadúlt Izrael dicséri 
Istenét, ki oltalmába vette jogát és sikertelenné tevé 
Pharaó roppant és zajongó erőmegfeszítését. A Minden-
ható pajzsa alatt diadalmaskodott a jog, az igazság, a 
szabadság, az emberi méltóság! 

Dicső napjai a szent hajdannak! ti a mulandóság 
tengerébe dőltetek s több három évezrednél lebeg setét 
hullámként fölöttetek : de azért emléketek él, él Izráel 
szivében, él ünnepeiben, énekeiben, könyörgéseiben. 
Mai napig viszhangzik minden zsinagógában a szent 

Móz. II. k. 5, 1. 
V Móz. II. k. 5. 2. 
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zsoltár szava: Midőn Izrael kijött Egyptomból, Jákob 
háza az idegen ajkú nép közül, Juda az Isten szent-

tr 

ségévé lön, Izráel az 0 országává. A tenger látá 
s elfutott és a Jordán hátravonult. A hegyek ug-
ráltak, mint a kosok, a halmok mint a bárányok. 
Mi lelt téged tenger, hogy elfutál, és téged Jordán, 
hogy visszavonultál, titeket, hegyek, hogy mint a ko-
sok, titeket halmok, hogy mint a bárányok ugrálta-
tok? Az Úr előtt rendülj meg föld ! Jákob Istené 
előtt, ki a sziklát tóvá, a kőszirtet vizforrássá változ-
tatja '). 

A Mindenható, az uraknak Ura és a királyoknak 
Királya, fölszabadította Izraelt Egyptomból, az inség éj-
jeléből, a szolgaság bújából ! Ez biztosító záloga atyai 
gondviselésének. Ez talpköve rendületlen reményünknek, 
hogy az örökké élő Isten fölvirasztandja a napot, mely 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán; a napot, 
melyen a hazának minden templomában a testvéri szere-
tetben egyesült honfiak kebeléből szüvarázsló hangon fog 
zengeni a harsány, a lángoló, az elragadó Halleluja! 

113-dik Zsoltár. 
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U T Ó I M A. 

Örökkévaló Istenünk! Legyen kedves előtted hála-
áldozatunk. Tedd foganatossá fogadásunkat. Adj erőt és 
szilárdságot, hogy lelkünk békével viselje, mit bölcs ke-
zed ránk mért. Hallgasd meg buzgó könyörgésünket. 
Mindenható Isten, uraknak Ura és királyoknak királya! 
Aid meg felséges fejedelmünket és az egész királyi há-
zat. Isteni kegyelmed bősége áradjon drága hazánkra, a 
földre, mely minket ápol és eltakar. Lakoztasd közöttünk 
az igazságot, a felvilágosodást, az erényt, a bókét, a 
megelégedést és a nemes tettekben nyilatkozó tiszta val-
lásosságot. Vésd minden honpolgár szivébe Malakiás pró-
fétád mondatát: Vájjon nem egy atyánk vagyon-e 
mindnyájunknak, vájjon nem egy Isten teremtett-e 
minket, miért legyünk hütelenek egymás ellen, meg-
szegvén őseink szövetségét'). 

Áldásod nyugodjék városunkon, hogy ezentúl is ma-
radjon lakhelye az értelmiségnek, a hazafiságnak, a test-
véri szeretetnek. Isten kegyes oltalmába ajánlom gyüle-
kezetünket, zsinagógánkat, tanodánkat és a szeretet gya-
korlatára szentelt egyleteinket. Segíts, óh Istenünk, 
Ábraham, Izsák és Jákob Istene, hogy ezen gyermekeid, 
szent törvényeidet teljesítve, a lelkiösmóret békéjében és a 
jóknak igért örök boldogságban részesüljenek 

Amen. 

') Maiak. 2, 10. 

-oOOo--
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E L Ő S Z Ó . 

Ne szabályszerű, tárgyát kimerítő beszédnek, hanem 
igénytelen és tárgyának főnézpontjait csak röviden kiemelő 
elmélkedésnek vegye a t. olvasó a következő lapok tartal-
mát, mely az egyházi szónoklat kellékeinek távolról sem 
felel meg. Ha minden tökéletlensége mellett mégis közre-
bocsátom, csak híveim sürgetésének engedek , kik, e la-
pok kiadásából eredő jövedelmet tudományos akadémiánk-
javára szentelvén, egyszersmind maradandó emlékét akar-
ják birni a közkívánatokra ült Széchenyi-gyászünne-
pélynek, mely iránt Szeged lelkes lakossága oly általános 
részvéttel viselteték. Itt is, valamint az egész hazában, 
tapasztaltuk, hogy — a Thalmud szavai szerint — 
gyászünnepélynél a gyászolt szelleme jelen vagyon. Mert 
jelen vala a dicsőült nagy honfi szelleme: a vallásbeli 
türelem, az őszinte egyetértés, a testvéri szeretet, honfiúi 
lelkesedés, mely mindig szem előtt tartja a „négy szócs-
kát :" ..A haza minden előtt !" 

Egyébiiánt a szegedi zsinagóga Ámenének elhang-
zásával elhangzók a hazában az egyház gyászszava a 
nagy halottért, s így ezen elmélkedés — a szónok minden 
érdeme nélkül — talán némi történelmi érdekkel is biiv 

Szeged, nyárelő 5-én 1 8 6 0 . 

10* 
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E L Ő I M A. 

Mindenható, Izrael Istene, atyánk öröktől fogva mind 
örökké! Tiéd a nagyság, a hatalom, a dicsőség, az örök-
kévalóság és a felség; minden, ami az égben és földön 
vagyon, a tiéd.') 

Te illteted a gyarló ember szivébe a nagy tettek 
és eredmények magvát. Hatalmadat, bölcseségedet, jósá-
godat mai gyászünnepélyünk is dicséri és magasztalja. 

Áld meg, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, áld 
meg emlékünnepünket vallásosságunk, erkölcsiségünk és 
hazafiságunk szilárdulására. 

Igéd lábaim szövétneke, ösvényeim világossága. 
Legyenek kedvesek számnak szavai és szivemnek ger-
jedelmei előtted , Örökkévaló, sziklám, és szabadítom. 3) 
Amen. 

A L A P I G E. 

Sámuel próféta meghalt, és egybegyűlvén egész 
Izrael, siratok öt. 

Sám. I. k. 25, 1. 

') Krón I. k. 29, 11. 
Zsolt. 110. 105. 

3) Ugyanott 19, 15 

/ 
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E L M É h K E D É 8. 

„Sámuel meghalt, s egybegyűlvén egész Izrael, si-
raták őt." Rövid, de velős és tartalomdús alapige, telje-
sen alkalmas arra, hogy kalauzul és vezérfonalul szolgál-
jon mai elmélkedésünknek. 

Általános volt a fájdalom, általános volt a bánat, 
midőn Rámáról, Sámuel prófétának lakhelyéről, Izrael 
minden nemzetségeihez elszárnyalt e keserves hir: a nagy 
látnók nincs többé ! 

A szentföld minden fiai és leányai gyászolák ha-
zájok legnagyobb jóltevőjét egyenlő hálával, egyenlő ke-
gyelettel, mert mindnyájan egyenlő lelkesedéssel ragasz-
kodtak volt hozzá. 

Tisztelt gyülekezet! Nem tapasztaljuk mi is ugyan-
ezt mult hó tizedik napjától fogva, mióta t. i. a meg-
rendítő gyászhírt vettük, hogy Széchenyi István, kit 
vetélytársai a legnagyobb magyarnak neveztek, bere-
kesztette földi pályafutását? 

Valamint hajdan Sámuel prófétának sirdomhjánál, 
égy most Széchenyi Istvánénál egy egész ország feljajdul, 
ős leteszi mélyen érzett hálája, tisztelete és ragaszkodása 
hervadatlan babérjait. Kis-Cenk felé boronganak a ma-
gyarnak komor keservei, valamint hajdan, Sámuel elhunyta 
után, Izrael keservei Ráma felé borongának. Minden 
rangú és állású, származású és vallású honpolgár elza-
rándokol a drága kis-cenki sirhoz. A tudomány és a 
művészet, a mezei gazdaság és az ipar képviselői, — 



150 SÁMUEL PRÓFÉTA 

mind, mind érzik a csapás, a veszteség kimondhatlan 
nagyságát, mely Széchenyi István halála által a magyar 
hazát egyiránt érte. 

Sámuel próféta és Széchenyi István ! meglepő, de 
érdekes és tanulságos történelmi párhuzam, mely minden 
tekintetben méltó, hogy teljes figyelmünket magára 
vonja. 

Vagy talán attól kellene tartanom, tisztelt gyüleke-
zet, hogy valaki e párhuzamban $neg fog ütközni? 

Részemről ugy hiszem, hogy nincs alapos oka azon 
megütközni sem a hazafiúi, sem a buzgó vallásos érze-
lemnek : amannak nincs, mert a hazafiság szempontjából 
tekintve, Sámuel próféta egyike vala a legnagyobb, a 
legdicsőbb férfiaknak a régi világban ; de emennek sincs, 
inert a vallásosság, a tiszta s felvilágosodott vallásosság 
nézpontjából bírálva, Széchenyi István egyike volt a 
választottaknak, kik által, végzetét és szándékait életre 
hivja az isteni gondviselés. 

S most már, tisztelt gyülekezet, tekintsük közelebb-
ről az érintett párhuzamot. Az Örökkévaló, ki Istenünk 
örömben ós fájdalomban, vezessen minket jó lelkével, hogy 
szent akaratjának és valódi rendeltetésünknek megismeré-
sében ezen emlékünnepű órában is haladhassunk. 

Történelmi párhuzamunk hét támaszponton áll. Min-
den pontnak felmutatására s rövid megfejtésére kikérem 
a tisztelt gyászgyülekezet nagybecsű figyelmét. 

I. 

Mózes korától fogva- Sámuel fellépéséig négy évszá-
zad mult el. Ezen hosszú idő alatt Izrael nem vala ugyan 
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nagy szellemek és jellemeknek hiával, kik nemzetök meg-
érdemlett köztiszteletében részesülének; azonban koruk 
háborús létére csak halálos harcok fergetegében füzék ha-
lántékaik körül a halhatatlan dicsőség koszorúját. Erről 
Jósué és a Birák szentírási könyvei kétségbevonhatlan 
tanúbizonyságot tesznek. Sámuel a Mózes utáni korban 
az első volt, ki, kardot nem rántván, mégis a nemzeti 
tisztelet és szeretet tetőpontján állt. 

De nem kell-e, tisztelt gyülekezet, ugyanezt mon-
danunk Széchenyi Istvánról, kiért egy nemzet őszinte 
könye folyik? 

Előtte sem csattogának szálló seregek, s megtorló 
harcokban győzelemről győzelemre ő sem vezeté nem-
zetét. Fiatal korában tőn ugyan némi fegyverszolgálatot; 
de szivének sugallata és világrészünk miveltebb nemzetei-
nek mintája által más térre szólíttatván, a békés haladás 
olajágával diszesítette magát, mintha szem előtt tartotta 

tt 
volna a szent zsoltárnok intését : Őrizd meg az erényt, 

figyelj az igazságra, mert maradandósága vagyon a 
béke emberének.') 

II. 

Sámuel prófétával egy uj kor vevé kezdetét Izrael 
történetében. A szent zsoltárnok Sámuelt egy sorba he-
lyezi Mózessel, a Mindenható hű szolgájával, és Áronnal, 
Izrael első főlelkipásztorával.2) S mi vala jelszava az uj 
korszaknak, mely Sámuel felléptével üdvözöltetett ? — A 
nemzet haladása és nemes ülése ! 

') Zsolt. 37, 37. 
V Ugyanott 99, 6. 
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De nem volt-e ugyané jelszó az , mit Széchenyi 
István arany betűkkel irt dicső zászlajára, midőn világ-
történeti események s fejlemények behatása alatt harminc 
évvel ezelőtt — hogy saját szavaival éljek — kímélet-
lenül Jelriasztá halálos álmából a rothadásinak in-
dult nemzetet f ' ) 

A felriasztás nem hangzék el sikertelenül. Műkö-
désével egy uj kor hajnala hasadt Magyarország egén 5 
a haza szíve felélt százados álom után ! 

így a dicsőült hazafi szólhatott Jésajás prófétával: 
A régiek íme elmultak, de újakat hirdetek én.T) 

III . 

Sámuel nem vala az első próféta Izraelban. Előtte 
is hü és lelkes követek jártak el Izrael Istenének kül-
detésében, a Mindenható parancsait pontosan teljesítvén, 
akaratját lelkiösméretesen tolmácsolván, igéjét ihletteljesen 

. hirdetvén. 
Azonban maga a szentírás világosan tanúsítja, mi-

ként épen közvetlenül Sámuel fellépése előtt a prófécia 
mezeje parlag vala Izraelban. Az Isten igéje ritkán 
hallaték azon napokban, jóslat nem történt gyakran A) 
De az irgalmas Isten nem hagyá el népét, s felébreszt-
vén Sámuel szellemét, meghivá őt, hogy általa megala-
pítsa a jelent nemesítő s a jövőt jósló beszédnek hatal-
mát Izrael közepében. S mi t , tisztelt gyülekezet, mit 
tőn az isteni gondviselés hasonló irányban Széchenyi Ist-
vánunk által? 

j Progr. tör. 4. I. 
2) Jé jaj. 42, 9. 
3) Sáin. I. k'. 3, 1. 
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Századunk második és harmadik évtizedében ritkán 
hallaták a hazában a közszellem hathatós kinyilatkozta-
tása, jóslat nem történt gyakran. He az irgalmas Isten 
nem hagyá el a magyart, s föllépteté Széchenyi Istvánt, 
ki Izajás próféta gyanánt trombitához hasonlólag emelé 
harsány szavát*), nemzetének hátramaradására mutat-
ván, közhasznú tevékenységre serkentvén, szebb jövőt 
jósolván. Bírjuk — igy szólt — birjuk elszánt haza-
fiságunk és hív egyesülésünk által drága anyaföl-
dünket szebb viradásra. Sokan azt gondolják : Ma-
gyarország volt; én azt szeretem hinni: lesz. 

IV. 

Tisztelt hallgatók! Vannak szónokok, kik a ka-
lauzhoz hasonlók : megmutatják a jó és igazi utat , de 
magok nem járják. Széchenyi István szavai és tettei a 
legteljesb öszhangzásban valának. „Hitel," „Stádium," 
„Világ," „Keletnépe," „Politikai programm töredéke" s 
egyéb irodalmi művei életfájának virágai; gyümölcsei pe-
dig: lánchid, nemzeti kaszinó, lóverseny, duna-tiszasza-
bályozás, vaskapui ut, gőzhajózás s mindenek felett azon 
intézet, mely bennünket párhuzamunk negyedik támasz-
pontjára vezet. 

Sámuel prófétáig ugyais a próféciára célzó előkészü-
letek egyes egyének dolga s feladása valának. Sámuel 
alakított e célra legelőször társulatot, melynek tagjai a 
próféták fiai vagy tanítványainak neveztetének. E 
társulat közremunkálása által a tudomány miveltetett, a 

') Izaj. 85, 1. 
') Hitel, végszó 
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művészet ápoltatott, a nemzeti öntudat felébresztetett, az 
irodalomnak uj irány adatott, s igy a haladás kieszkö-
zöltetett. ') Régibb intézetet ujabb névvel megnevezvén 
mondhatjuk: Az első tudós társaságnak, az első tudomá-
nyos akadémiának alapítója Sámuel próféta vala. 

De kiben tiszteli, nagyrabecsült gyülekezet, tudomá-
nyos akadémiánk nemeskeblű alapítóját? Nem a nagy 
hazafiban-e, kinek emlékünnepe minket mai napon az 
Isten hajlókába összehívott ? — Még fiatalkorában, az 
1825-ik évi november 3-kán, ő veté meg akadémiánk 
alapját, s a Mindenható megengedő, hogy a nagylelkű 
magvető minden viszontagságok dacára termékeny földbe 
vetett magvának sarjadását s felvirágzását is szemlél-
hesse, Salamon király szavai szerint: Ki gondját viseli 
a fügefának, eszi majd gyümölcsét. '1) 

V. 

De a dicsőűltnek cselekvése Salamon király más 
mondatának szellemétől is át vala hatva, tudniillik : Job-
ban mint minden örizendöre vigyázz szivedre, mert 
belőle származnak az élet kutforrásaiJ) S ime ez 
párhuzamunknak ötödik támaszpontja. 

Sámuel tiszta lelkétől távol vala minden aljas ha-
szonlesés, szivében nem honolt önzési terv vagy gondolat. 
Nemzete iránti forró szeretetéből szentolé a közügynek 

>) Sám. I. k 10, 5. 10. 11 19.20. Az úgynevezett „prófé-
ták tanodái" működését és hatását a történelem bizonyítja. 
Egyébiránt e nagyérdekű vallástörténeti ügy régibb és ujabb időben 
ismételve bőven tárgyaltatott. 

*) Példabcsz. 27, 18. 
j Ugyanott 4, 23. 
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erejét s munkásságát. Ezt a Gilgálban tartott nagy 
nemzeti gyűlés is, mely előtt Sámuel országbírói hivata-
láról lemondott, egyhangúlag s ünnepélyesen elismerte.') 

De tegyük fel, nagyérdemii gyülekezet, hogy ma 
még lépne össze magyar nemzeti gyűlés , vájjon máskép 
nyilatkoznék-e az Széchenyi Istvánról? — Nem hiszem. 
Mert a dicsőültnek tiszta s szeplőtlen honszeretete akkor 
sem vonatott kétségbe, midőn ellenkező meggyőződések s 
ellenkező indulatok tusai megszakgaták e honnak fiai 
közt a testvériség kötelékeit. Ellenségei egyike akkor fé-
nyes egyéniségnek nevezé őtet, ki nevének hitelét az-
által alapította meg, mert megállotta függetlenül he-
lyét esőben és napfényben, s a sokaság sár-gulacsait 
s a nem-sokaság töviseit egyenlő kebellel fogadta,. 

VI. 

A sokaság sár-gulacsait s a nem-sokaság töviseit! 
— Tehát nem csak örvendetes és szivemelő, hanem ke-
serű és lesújtó tapasztalások is jutának osztályrészül a 
dicsőült nagy hazafinak ? — Igenis, tisztelt hallgatók. 
Egy ideig fohászkodhaték Dávid királylyal: Oh Istenem, 
mily számosak ellenségeim, mily sokan vannak, kik 
ellenem feltámadnak ! j Majd haladási sürgetése, majd 
bölcs mérsékleti! tapintata visszatetszésre talált. Imitt 
gáncsolák újításait, amott a hagyományos állapotok iránti 
engedékenységét. És e tekintetben is osztozék Széchenyi 
István Sámuel prófétának sorsában, kinek atyai tanácsa 
sem szolgált mindig vezércsillagul honfitársainak. 

l ) Sám. I. k. 1-2, 1—5. 
j Zsolt. 3, 2. 
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Sámuel azért nem csüggedett. Minden viszonyok és 
körülmények alatt bátor elszánással állt a gáton, a hazá-
nak rendületlenül, hiven szolgálván. 

De csüggedést és lankadást Széchenyi István sem 
ismert, mig a Mindenható megáldá öt a test ós a lélek 
épségével. Saját vallomása szerint szenvedélyes küzdelmek 
alatt napontai imádságként elmondá a költővel: 

„Jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen!1) 
S későbben, a közvélemény a nagy hazafi irányában in-
gadozván, avval vigasztalá magát, hogy ily dolgokról 
csak az utókor Ítélhet igazságosan. 

És e vigasztalás nem vala alaptalan. Mert az utó-
kor tolmácsa, a történelem, Széchenyi Istvánt mint embert, 
mint családatyát, mint hazafit, mint szónokot, mint irót, 
mint felső s alsó táblánk tagját részlehajlatlanul ábrázo-
landja, és alattvalói hűségét, hazafiúi önmegtagadásái 
példája hatását s irodalmi munkásságának óriási eredmé-
nyét illőleg móltányolandja. S az összes haza egyértelmű, 
nagyszerű gyásza már előfutára a történelem bírálatának. 
Az elhunyt gróf üdvleldét akart alapítani, s ime, ő belépett 
a nemzeti hódolat nagy üdvleldéjébe. 

VII. 

Igenis, boldogult hazafi, megdicsőült lélek ! igaz-
ságos Ítéletet találsz most a földön, igazságos Ítéletet az 
Isten előtt, kinél az örök itólet mérő-serpenyője vagyon, 
melyet soha semmi földi hatalom meg nem billenthet. És 
valamint Sámuel prófétának sírhalmánál, úgy koporsód 

') A kelet népe 376 l. 
l ) Progr. 1. I. 
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körül mind jobban egybeforrnak a honpolgárok, test-
vári szeretettel egymás karjaiba omolván, áthatva a nagy 
gondolattól : 

„Hogyha erös aka ra t fűz láncot honfi szivekből, 
És soha nem fordult arccal az Ügyre tekint, 

Aggodalom nélkül mehetünk a sorsnak elébe : 
Élni fog a nemzet s állni szilárdan a hon." 

Óh megdicsőült hazafi! A világosság országában 
felszabadulván az éjjeli homály alól, melybe egy ideig 
borultál a földön, boldog örömmel tekintsz le reménydús 
fiaidra, kik nyomaidon fognak járni, s teljesülni látod a 
hazán a szent zsoltárnok szavát : Az Örökkévaló ad 
győzelmet népének, az Örökkévaló megáldja, népét, bé-
kével, egyetértéssel.') 

Boldogító egyetértés! vedd oltalmazó szárnyaid alá 
az egész hazát! Győzedelmeskedjél minden előítéleten, 
minden bal véleményen, minden alaptalan ellenszenvedélyen! 
Légy, óh vigasztaló és örömteljes egyetértés! légy és ma-
radj hazánk isteni őrangyala mind örökké. Ámen. 

V Zsolt. 29, 11. 

(Az ima a boldogultért héber nyelven mondatott.) 

—c<xx>— 
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Á L D Á S . 

Légy áldott, ájtatos gyülekezet, a Mindenható ne-
vében, ki eget és földet alkotott; 

Az Isten áldjon és őrizzen meg tégedet; 
Az Isten világosítsa feléd arcát és legyen kegyel-

mes irántad; 
Az Isten fordítsa feléd arcát és adjon néked bé-

két : ' ) békét a hazának, békét minden háznak; békét 
városunknak , békét minden közhasznú intézetnek; békét 
a tapasztalt ősz fejeknek, békét a lelkes ifjúságnak; bé-
két a derék atyáknak, békét a gyöngéd anyáknak; békét 
a hű oktatóknak, békét a munkás tanítványoknak; békét 
a boldogoknak, békét az özvegyeknek és árváknak; békét 
az életben, békét a halálban. Ámen. 

Móz. IV. k. 6, 24-26. 
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E L Ő I M A . 

Mennyei atyánk! ki azt akartad, hogy az emher 
boldog ne lehessen, ha csak kötelességeit nem teljesíti, 
tanulékony és szófogadó gyermekeid akarunk lenni. 

Fordítsd szivünket a bölcseség tanácsához, hajtasd 
értelmünket az isteni tanokhoz, melyeket prófétáid a te 
nevedben hirdetének. 

Örökkévaló, Istenünk! Ábrahám, Izsák és Jákob 
Istene! oktass minket igazi vallásosságra, tiszta erköl-
csiségre és tettre kész ?hazafiságra, melyek nyomán üd-
vek áradandanak e gyülekezetre, e városra, az egész ha-
zára, Amen. 

A L A P I G E. 

Lön rajtam az Örökkévaló keze, és kivezete en-
gem az Örökkévaló szellemében, és állított engem 
egy völgy közepébe, mely tele volt csontokkal. 

És vezete engem azok mellett köröskörül, és 
ime felette számosan valának a völgy színén, és ime 
nagyon szárazak valának. 

Es szóla hozzám: ember fia ! fognak föleleve-
nedni e csontok f Es én mondám: uram, Istenem, 
tudod. 

11 
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És 0 szóla hozzám: Jósolj a csontokról és szólj 
hozzájuk: száraz csontok, hallgassatok Isten igéjére ! 

így szól az Úristen e csontokhoz: Íme én bo-
csátok belétek lelket, és ti élni fogtok. 

Es teszek rátok inakat, és növesztek rajtatok 
hust, és beborítlak titeket bőrrel, és adok belétek 
lelket, hogy éljetek és ismerjétek meg, miként én va-
gyok az örökkévaló. 

Es én jóslék, mint meg parancsoltatott nékem, és 
midőn jóslék, hallatszék hang, és ime támadott zúgás, 
és a csontok közelgetének egymáshoz, csont csontjához. 

És látám , hogy azokon csigáztak inak és hűs 
növekedék, ezt pedig bőr borítá be; de lélek nem 
volt bennök. 

Ő pedig szóla: Jósolj a lélekhez ! jósolj, em-
ber fia, és szólj a lélekhez: így szól az Úristen: 
mind a négy szél felül jöj, óh lélek! és lehelj a 
megölettekbe, hogy fölelevenedjenek. 

És én jóslék, mint megparancsoltatott nékem, 
és bocsáttatott beléjük lélek, és felelevenedének, s 
állának lábaikra, egy felette nagy sereg. 

És Ő szóla hozzám, ember fia ! e csontok Izrael 
egész háza. Ok mondják : Elszáradának csontjaink, 
elenyészék reményünk, vesztve vagyunk! 

Azért jósolj és szólj hozzájuk: Így szól az 
Úristen: íme, felnyitom siraitokat, és fölszólítalak 
titeket, népeim, koporsóitokból, és viszlek titeket Iz-
rael földére. 

Hogy ismerjétek meg, miként én vagyok az 
Örökkévaló, midőn felnyitom siraitokat, és felszállí-
talak titeket, népeim, koporsóitokból, és viszlek tite-
ket Izrael földére. 
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Es lelkemet adom belétek, hogy éljetek, és te-
lepítelek titeket földeteken, hogy ismerjétek meg, mi-
ként én az Örökkévaló, szóltam és tettem, igy szól az 
Örökkévaló. Ezekiel> 37> t_í4 

Nagyszerű és fenséges jelenetet állít a próféta sze-
meink elébe, nemzetének polgári feltámadását eleven szí-
nekkel rajzolván. 

Ezekiel egyik kitűnő, Áron nemzetségéből származó 
tagja volt a zsidó emigratiónak. Nem Kanaanban, hanem 
Mezopotámiában lépett fel mint Izrael Istenének hű és 
lelkes tolmácsa, testvéreit és sorstársait oktatván , felé-
pítvén, vigasztalván; és vigasztaló beszédei egyikét fog-
lalják magokban a szavak, miket épen elolvasék. 

Prófétai elragadtatásában síkságra helyeztetve látja 
magát Ezekiel, a síkságot pedig csontvázak fedezik. Ma-
gányosan jár az isteni látnók a gyászos temetőn, a néma 
sirhalmokon, agg bú ül nehéz szivén. Itt meglepi őt Is-
tenének parancsa, hogy a csontvázakat támaszsza fel s 
az életerő ihletével állítsa talpra. A visióbau úgy is tet-
szik neki, mintha e parancsot pontosan és tökéletesen 
végrehajtotta volna. 

Fölébredvén elragadtatásából, hallja Ezekiel Istennek 
szavát, mely a rejtélyes látványt magyarázza, és a cso-
dálatos feltámasztás értelmét világossá teszi. 

A csontvázak, igy szólt az Ur látnokához, a csont-
vázak, miket láttál a síkságon, nem jelentenek egyebet, 
mint nemzeted elnyomott fiait; a feltámadás pedig, me-
lyet visiódban kieszközöltél, arra mutat, hogy nemzeted 
zsibbadására uj nemzeti élet, az elnyomásra boldogabb 
korszak fog következni, mely visszahozandja a feltáma-
dott Izraelnak szabadságát, törvényét, önkormányzását. 

11* 
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Dicső, szivemelő jövendölése az isteni látnoknak! 
Légy vezércsillagunk ez órában! így méltó lesz forró 
ájtpfosságunk hazánk feltámadásának zsinagógai ün-
neplésére. Az Isten áldja meg közös elmélkedésünket, és 
vezessen minket egyenes pályán, Ámen. 

I . 

Ájtatos hallgatók! Ezekiel próféta szerint elnyomott 
nemzetek nem élnek, hanem elhalt testhez hasonlók; 
csak a felviruló szabadság sugarai alatt ébrednek fel uj 
életre. 

Ezen igazság azonban még nincsen általánosan elis-
merve; mert vannak napjainkban és voltak mindenkor 
olyanok is, kik nem értenek egyet prófétánkkal, nem te-
kintvén a szabadságot a nemzetek életelemének. 

Mire hivatkozának az idegen urak, kik az elmúlt 
évtizedben annyira fáradozának a haza boldogitásán, a 
haza felvirágoztatásán ? Tudjátok , atyámfiai, hogy az 
anyagi jólétre hivatkozának , ezt irván zászlajukra, ezt 
tűzvén ki kormányzásuk céljául, e miatt ágaskodván 
minden alkotmányos intézmény, minden önkormányzási 
szándok, minden szabad szó ellen. 

Az anyagi jólét! — de a mai világ viszonyai és 
az emberi társadalom mostani állapotjai köztudomás sze-
rint úgy alakulának, hogy a jólét, a földmivelő, az ipa-
ros, a kereskedő, a művész s a tudós jóléte kizárólag azon 
bizalomtól függ, melylyel a honpolgárok a közügyek ve-
zénylete iránt viseltetnek. Minél mélyebben gyökeredzik e 
bizalom, annál szilárdabban áll a közjólét is; de ennek 
okvetlenül ingadoznia kell, mihelyt ingadozik a közbiza-
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lom. Ki mai napon a polgárok bizalma nélkül a közjót 
akarja alapítani, az homokra állítja épületét. A polgárok 
bizalma pedig csak ott lehetséges, hol mind a törvények 
hozása, mi ad a közügyek kormányzása a nemzet akara-
tából és beleegyezéséből veszi eredetét; mert nemzetek 
nem kiskorú gyermekekből állanak, hogy joggal meg-
fosztathatnának legfontosabb ügyeik elrendezésétől. 

Tegyük fel azonban, hogy sikerült volna az idegen 
uraknak a kívánva kivánt anyagi jólét létrehozása. Ké-
pes-e az nélkülözhetővé tenni a nemzeti életet, a feled-
ség fátyolába boritani a multat, és végképen eloltani a 
remény sugarait ? 

Midőn a régi Kóma romlásnak indult, nem óhajtott 
az elfajult római nép egyebet kenyérnél és mulatságnál. 
De a lelkes izraeliták akkor sem tudták elfelejteni a 
drága hazát, az ősi törvényt, a dicső örökséget, midőn az 
Eufráth és a Tigris termékeny partjain az anyagi jólét 
és a földi bőség minden malasztaiban részesülének. Ak-
kor is sohajtott Ezekiel próféta, mondván: Nemzetem, 
nem élsz többé, mert idegenek rabigájába sülyedtél. 
Nem élsz többé, mert a szolgaság a halál, és csak a 
szabadság földén csírázik az élet fája. 

Igenis, ájtatos hallgatók, a szolgaság a halál, csak 
a szabadság áldott földén csírázik az élet fája. Ez 
szentírási elv. Isteni akaratját tiz parancsa által kinyi-
latkoztatván, igy szólt a Mindenható :, 

Én vagyok az Örökkévaló Istened, ki kihoztalak 
Egyptom földéről, a szolgák házából.') 

Nem mondá: „én vagyok Istened, ki eget és földet 
alkotott", mert a rabszolgának lelkét nem örvendeztetik 
meg az ég legfényesb csillagai, nem teszik boldoggá a 

V Máz. II. k. 20, 2. 
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föld legdúsabb kincsei; de igenis mondá: Én vagyok Is-
tened, kinek köszönheted azt, mi boldogítóbb és nagyobb 
becsű minden földi javaknál: a szabadságot! Mert ez 
legdrágább adománya az isteni kegyelemnek. 

E szentírási elv évezrek tapasztalása által megbi-
zonyíttatik. Mert mig a szolgaság eltompítja az ember 
lelkét, és halálos dermedésre kárhoztatja a szegény el-
nyomott népet, a szabadság az elem, melyben az elme 
derül, a sziv nemes irányra emelkedik, a honpolgárok 
kölcsönös méltánylása mindig új táplálékot nyer, s a jog-
egyenlőség virágai gyönyörűséggel fejlődnek ki a hazai 
érdekek előmozdítására, a nemzeti erő szaporítására, s az 
emberi nem mennyei atyjának dicsőítésére. 

II. 

Igenis, ájtatos hallgatók, mind a szentírás, mind a 
tapasztalás tanúsítja, miként a szolgaság halálos tespe-
dést, hanyatlást, siilyedést idéz elő; a szabadság szüle-
ményei ellenben : élet, haladás, végtelen fejlet és töké-
letesedés. 

Ily gondolatok és gerjedelmek lendülének Ezekiel 
•nagy lelkében, midőn felszabaduló nemzete úgy állott lát-
uoki szeme előtt, mintha a halál bilincseit magától le-
rázván, új életre támadna fel a koporsóból. 

E feltámadást művészi kézzel ecsetelvén, igy szól 
az isteni próféta: 

Midőn jóslék, hallatszék hang, erre következék 
zúgás, és azután kőzelgetének egymáshoz a csontok, 
csont csontjához. 
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De ki nem venné észre, hogy szeretett hazánk 
ugyanezen fejleményen megy át napjainkban? 

Jóslatok nem hiányzának. A történelem évkönyvei-
ből ós világrészünk viszonyaiból sokan merítették a vi-
gasztaló meggyőződést, miszerint a mult évtized zaklató 
állapotja nem egyéb egy múlékony légvárnál. A mélyebb 
belátásu hazafiak jövendölék, miként: 

Még jöni fog, még jöni kell, egy jobb kor, mely 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán! 

A bizalmas, magány csendben történt, jövendölésekre 
következők hangos szó. A közvélemény, egyes lelkes ha-
zafiak felszólalása által buzdíttatván, szabadon, eszélyesen, 
erélyesen nyilatkozók Es e nyilatkozatok, valamint Eze-
kiel próféta hasonlatában, általános zúgással jártak. 

A zúgás nem tévesztő el hatását. Felséges Feje-
delmünk a törvényszabta rendnek helyreállítását legke-
gyelmesebben megparancsolni méltóztatott, és ime ! egé-
szen úgy, mint Ezekiel prófétánk hasonlatában, közelge-
tének egymáshoz a csontok, az az: a nagy haza alkotó 
részei, úgy hogy a hő és gyöngéd anyának nem kell 
többé jajgatni Jeremiással: Eltávozának tőlem gyerme-
keim és nincsenek többé.n) 

Teljes épségében fog nem sokára diszleni a haza a 
kéklő szirtormoktól a tenger partjáig, mondván a szent 
zsoltárnokkal : Énekeljetek az Urnák uj éneket, éne-
keljen az egész ország ! énekeljetek az Urnák, di-
csérjétek nevét, hirdessétek napról napra segedelmét f f 

') Jerem. 10, 20. 
2) Zsolt. 96, 1. 2. 
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III . 

De térjünk vissza Ezekiel hasonlatához. 

A csontokon,' igy szól a próféta, a csontokon inak 
csigázának, hus növekedék, és ezt bőr borítá be; de még 
hiányzék a lélek. A Midenható szavára pedig lélek szál-
lott a testekbe, ügy hogy ezek fölelevenedének, lábaikra 
állának, egy felette nagy sereg ! 

I t t , ájtatos hallgatók, minden vonás tanulságos, 
jellemző, sokat mondó; méltó, hogy szivünkre kössük. 

Lélek szállott a testekbe ! ez az első vonás. A pol-
gári életnek lelke : a közszellem. azaz a közügyeknek 
megfelelő szellem, melynek jelszava: 

Romlott sziv és romlott elme, kit hazája hö sze-
relme szép tettekre nem hevít. 

Vagy rövidebben a négy szócskával: 
A haza minden előtt! 
Ismeritek, atyámfiai, a közszellem tulajdonságait ? 

Elmondom egynehány szóval. 

A közszellem a hatalmas hős, kitől a gonoszok fél-
nek, a kőszirt, melyre a jó hazafiak építenek, a bátor 
vezér, kit az üldözöttek választanak, a pártfogó, kihez az 
elnyomottak folyamodnak, a szövetséges, kit a felszabadultak 
áldanak, a diadalmas győző, kinek a háladatosak hódol-
nak. A közszellem a nap, mely a magasságban sugárzik, 
s a mélyre h a t , mindenütt terjesztvén életet és vilá-
gosságot. És e szellem létre fogja hozni hazánk újjá-
születését. 

Lélek szállván a testekbe, ezek fölelevenedének ! 
Ez a második vonás. 
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Az elevenség, vagy az éberség abban áll, hogy nem 
halasztjuk el holnapra, a mit célravezető módon ma el 
lehet végezni. 

Az értelmes és józan eszű gazda nem csak arra 
ügyel, hogy munkája végeztessék el, hanem arra is ki-
terjeszti figyelmét, hogy illő időben végeztessék el s 
hogy legszebb reményei hanyag késedelem által ne hiú-
suljanak meg. 

Az ügyes orvos nem elégszik meg avval, hogy be-
tegét orvossággal lássa el, hanem arra is fordítja figyel-
mét, hogy akkor szabja a gyógyszert a beteg elébe, 
midőn a tapasztalás nyomán a gyógyító hatás még re-
mélhető és várható. 

Ily okossággal s bölcs tapintattal jártak el hazánk 
törvényhatóságai is, azon tért elfoglalni sietvén, mely 
működésünknek a törvényben kijelölve vagyon. Ugyanezt 
kótségenkivül meg fogják tenni a törvényhozó honatyák 
is, szem előtt tartván Salamon király bölcs tanácsát: 
Ne dicsekedjél a holnappal, mert nem tudod, mit 
szül egy nap.') 

A feltámadott hazafiak lábaikra állának ! — 
Ez a harmadik vonás, melylyel a próféta csak annyit 
akar mondani, hogy a feltámadott nemzetnek állnia kell 
lábain, saját lábain. Mert a szabadság csak ott van biz-
tosítva, hol a nemzet, nem bizván sorsát idegenek gyá-
molitására, saját nemzeti erejére támaszkodik. 

A régi zsidó királyság majd Egyptomba, majd As-
syriába helyezte bizalmát, nem figyelvén a próféták in-
tésére, mely által a nemzet Isten és maga iránti biza-
lomra felhivatott. S mi vala ennek következménye ? A 
szövetségesek vagy ellenségekké váltak, vagy magára 

'j Példab. 27, 1. 
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hagyták a nemzetet, ügy hogy a veszedelmes válság pil-
lanatában messze volt minden segítség. 

A feltámadtok nagy sereget képezének. Ez a ne-
gyedik vonás. 

„Nagy sereget!" Mert eltűnt a rút meghasonlás, 
mely a legnagyobb erőt is gyöngíti, és helyére állott a 
kölcsönös egyetértés, mely kisebb erőt is nagygyá és le-
győzhetlenné tesz. 

A nemzeti dicsőség legmagasb polcára emelték Dá-
vid és Salamon királyok Izrael birodalmát. De szét-
szaggatván az egyesség kötelékeit, nem birt többé a 
nemzet szembeszállani az ellenséggel: Sisák, Egyptom 
királyával. 

Ki nem ismeri a Makkabaeusok hőstetteit? Halálos 
harcok fergetegében megmentették a hazát, s kivívták 
a nemzet függetlenségét. De fájdalom ! két testvér, Hyr-
canus és Aristobnlus, egymás ellen pártoskodván, a 
rómaiak rabigája alá sülyeszték a szabad nemzetet. 

De forduljunk a haza történetéhez. 
A nagy István, korának disze és nemzetének atyja 

és nevelője, mindenütt győzött; „de midőn Kupát, Gyu-
lát alázta meg, csapása által gyengült nemzete." És az-
óta nem folyt le egyetlenegy század sem a múltnak ten-
gerébe, a nélkül, hogy a meghasonlás villongásait ne 
hozta volna a hazára. 

A XI. században Péter és Ab a Sámuel, Endre és 
Béla, Salamon és Géza közti viszályok komoly felhő-
ket szakasztának a haza csende fölé, melyekből halálhangok 
dörgének le. 

A XII . századból csak az aradi országgyűlést emlí-
tem, hol egy fejedelmi nő, Ilona, II. Béla neje, bosszú-
állásra, irgalmat nem ismerő bosszúállásra hivta fel hiveit, 
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s hol kegyetlenségek hajtattak végre, melyektől vissza-
borzad az emberi szív. 

A XIII . század lázongások alatt vevé kezdetét és 
lázongások alatt érte el végét. Beléptén találkozunk a za-
varokkal, miket Endre, Imre országlása alatt támasz-
tott, és kimenete a király választási pártviszályoknak volt 
tanuja. 

A XV. század közepébe esik a Garay párt láza-
dása a nagy Mátyás ellen. 

A XYI. század első felét meghomályosítja a kuruc 
háború, második felébeu a vallásbeli mozgalmak ingentet-
ték a kedélyeket fel. 

A XVII. század küszöbén Bocskay áll. 
Felgördítvén a XVIII. század kárpitát, II . .Rákó-

czy t látjuk. Mily számos sajgó emlékezés meghasonlás-
ról, villongásról, üldözésről! Századunk viharjai pedig még 
elevenen állanak előttünk. Annyi keserves tapasztaláson okult 
a haza. Ezentúl minden honfi sajátjává fogja tenni a haza 
legnagyobb bölcsének óhajtását és tauácsát. Vajha, — igy 
szólt a nagy hazafi egynehány nappal ezelőtt, - - vajha 
az egyetértés békítő szelleme lengené által szent Ist-
ván koronája minden országait, minden népeit, hogy 
legyenek egyességökben erősök, egyesült erők által sza-
badok és minden időben méltányosak egymás iránt: 
A mi akaratunk — igy nyilatkozik továbbá, — a mi 
akaratunk komoly és határozott. Ezen egyetértésnek 
létrehozása s fentartására nézve, mi nem fogjuk en-
gedni, hogy a múlt idő keserű emléke a méltányosság 
békülékeny indulatját elfojtsa kebelünkben. 

Igenis t. hazánkfiai, ezentúl a különböző nemzeti-
ségek és vallásfelekezetek egyesülendenek a testvériség 
szellemében, mélyen érezvén, hogy egy a Mindenható, 
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kit imádunk, egy a föld, mely mindnyájunkat ápol és el-
takar, és egy a síron túl a haza, mely felé mindnyájan 
remélve tekintünk, ha az enyészet tágas temetőjébe lát-
juk a föld szüleményeit egyenként hullani, és magunk 
felé leng a hideg halál árnyéka. El fog tűnni bizonyára 
a meghasonlás és a türelmetlenség, és a testvéri szere-
tet szárnyai alatt jó hazánk hű képmása lesz a jobb 
hazának. 

Testvéri szeretet! Hódítsd magadnak a hazafiakat, 
hogy tiszteljenek téged nem csak szóval, hanem szívvel, 
nem csak nyelvvel, hanem elvvel, nem csak Ígéretekkel, 
hanem tettekkel is. 

Polgári egyenjogúság! Telepedjél le állandólag a 
hazában, és érvényesítsd szabályaidat, az igazság és a 
bölcseség szabályait, nem csak a hazafiúi kötelességek tel-
jesítése, hanem a jogok gyakorlására nézve is. Engedd, 
hogy minden hazafi részesüljön a feltámadásban, s hogy 
a közel lévő hongyülés folytán a magyar zsinagógákban 
is szabad magyar polgárok ajkain zengjen az Isten di-
csőítésére a Halleluja. Amen. 

110. ZSOLTÁR. 

Hála-zsoltár. Ujjongass az Isten felé, egész haza! 
— Szolgáljatok az Istennek örömmel, jöjjetek elébe viga-
dozással! — Ismerjétek meg, hogy az Örökkévaló az Is-
ten ; Ő alkotott minket. Övéi vagyunk, az ő népe, lege-
lőjének nyája. — Menjetek be kapuin hálaadással, pit-
variba dicsőítéssel; adjatok neki hálát, dicsérjétek nevét. 
— Mert jó az Isten , örökké tart szeretete, és hűsége 
nemzedékről nemzedékre. 
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I M A. 

Igenis, Istenünk és Urunk, szereteted tart örökké, 
és hűséged nemzedékről nemzedékre. Isteni gondviselésed 
vezeté a világ eseményeit úgy, hogy azok folytán hazánk 
újra válik azzá, mi nyolc század óta vala: lakhelyévé a 
törvényes szabadságnak és alkotmányosságnak. Yedd azért 
kedvesen hálaáldozatunkat, melyet buzgó szivünkben 
gyujtottunk. Tekints le atyailag gyermekeid örömére. Hall-
gasd meg segítségért óhajtozó könyörgésünket. 

Uraknak ura és királyoknak királya! vedd oltalmad 
alá Felséges Fejedelmünket és az egész királyi házat. 

Áld meg, irgalmas Isten, Magyarországodat, forrón 
szeretett hazánkat! add eged kövérítő harmatát földeink-
re , napod fényét füveinkre, a kedvező termékenyítő időt 
vetéseinkre, az áldást minden munkáinkra, a békét há-
zainkra. Engedd, hogy a testvéri szeretet csatolja ösz-
sze a haza különböző népeit és vallásfelekezeteit. Yésd 
minden honpolgár szivébe Malakiás prófétád szavait: „ Váj-
jon nem egy atyánk vagyon-e mindnyájunknak, vájjon 
nem egy Isten teremtett-e minket, miért legyünk hü-
telenek egymás ellen, megszegvén őseink szövetségét!" lJ 

Áld meg, minden áldásnak kútforrása, áld meg az 
egybegyűlendő honatyákat, hogy magas hivatásukban jár-

l ) Maiak. 2, 19. 
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janak el Jésajás prófétád Ígérete szerint „a bölcseség és 
a belátás, a tanács és a bátorság, a tudomány és a 
vallásosság szellemében !" ') 

Áld meg városunkat és gyülekezetünket! Nyújtsd ki 
vigasztalásod aranyvesszejét a szenvedőkre, töltsd az eny-
hülés balzsamszelencéjét a sebhedett szivekre, áldásod bő-
ségszaruját a szükölködőkre. 

Urunk, Istenünk! Te uralkodol bölcseséggel és irgal-
massággal ; benned bizunk az életben, benned bizunk a 
halálban Amen. 

') Jesaj. 11, 2. 

i 
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E L Ö I M A. 

Ujongass az Isten felé egész haza! Szolgáljatok 
az Istennek örömmel, jöjjetek elébe vigadozással! Is-
merjétek meq, hogy az Örökkévaló az Isten; 0 alkotott 
minket. Övéi vagyunk, az Ö népe, legelőjének nyája. 
— Menjetek be kapáin hálaadással, pitvariba dicsőí-
téssel; adjatok neki hálát, dicsérjétek nevét. — Mert 
jó az Isten, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedék-
ről nemzedékre.') 

Igenis, örökkévaló Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob 
Istene! szereteted örökké tart és hűséged nemzedékről nem-
zedékre. Téged dicsérünk és magasztalunk, hogy taní-
tottál minket törvényedre, mely a lelket felvidámítja, bi-
zonyságodra, mely az együgyűt bölcscsé teszi: rendelé-
seidre, melyek a szivet örvendeztetik; parancsodra, mely 
a szemeket fölvilágosítja; tiszta vallásosságra, mely örökké 
marad. 

A tiszta vallásosságot kebelében ápolandván, föl-
avatja e gyülekezet ezen zsinagógát szent neved tisztele-
tére, imádására és dicsőítésére. Hálával, forró hálával 
gyűltek egybe gyermekeid, mennyei atyánk, mert segé-
lyed, oltalmad és áldásod müve ezen gyülekezet alaku-
lása, e szentség földiszítése, ezen órának örvendetes és 
reményteljes ünnepélye. 

110-dik zsoltár. 

13 
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Legyen kedves előtted, oh Örökkévaló, szivünk hála-
áldozata ! Áld ineg ájtatosságunkat, minden áldásnak kút-
forrása ! Tied a nagyság és a hatalom, a dicsőség, győ-
zedelem és a felség! Dicsértessél Urunk, Izrael Istene 
örökkön örökké, Amen. 

B E S Z É D . 

Magasztaltassák az Örökkévaló, Istenünk, a világ 
Ura, a béke, a jó, az üdvösség, a lelki nyugalom kút-
forrása. Magasztaltassák szent neve örökkön örökké, Amen. 

Tisztelt gyülekezet! 

Az Istenségnek szentelt helyek minden népnél talál-
tat tak, mihelyest ez a legdurvább vadság állapotából ki-
lépett. A hála és a szükség, a félelein és a remény, a 
bizalom és a bűnbánat érzelmei előbb egyes embereket 
indítottak, hogy térdre borulván és kezeiket fölemelvén, 
imádják a fölséges hatalmat, mely a mindenségen ural-
kodik. Későbben egész családok és népek egyesültek, 
hogy közösen nyilatkoztassák a hála és a szeretet, a bá-
mulat és a bizalom gerjedelmeit a föld fölölti lény iránt, 
s hogy kieszközöljék jóakaratát ós kegyelmét különféle ál-
dozatok által. Azért szentelt már az ősvilág helyeket az 
Istenségnek, és imádá ezt majd tiszta kútforrások ós csen-
des tavak mellett, majd árnyékos bokrok és híves bar-
langokban, majd sziklás hegyeken és rohanó zuhatago-
kon, majd templomokban és oltárokon is. E helyeket 
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nagyrabecsülék és csak a legmélyebb, legszentebb tisz-
telettel közeledének hozzájuk. 

l)e mi csoda, hogy e tisztelet álutra tévedett az 
emberi nem gyermekkorában? — Hol a tiszta fogalom 
nem irányozza a homályos érzelem hatalmát, ott a szív 
tárva vagyon minden ábránd iránt. így a szent helyek 
iránti tisztelet is babonává vált. A szent hegyek tetején 
közelebbeknek hitték magokat a földi hatalmakhoz. Az 
égnek képét látták a tiszta forrásban, s azt hitték, hogy 
ez az Istenségnek tróuja. Hatalmasabban mint máshol, 
ragadta el a szivet az ájtatosság az árnyékos bokor ho-
mályában és a barlang csendes magányában, s azt vél-
ték, hogy itt hallani az istenek szavát. Túlvilági hang-
nak tartották a szent tölgy susogását és a rohanó zuha-
tag moraját. így terjedt mindinkább az ábránd, hogy 
imitt vagy amott volna az istenek kizáró lakása, hol 
közel voltukat lehet érezni, akaratokkal megismerkedni, 
segélyüket elérni és kegyelmökben részesülni. 

A pogány világ ezen babonáját visszautasították Izrael 
prófétái és bölcsei, azt tanítván, hogy az Isten minde-
nütt jelen vagyon. Már Mózes mondá : „ H o l volna a 
nagy nemzet, melyhez az Isten oly közel volna, mint 
Urunk Istenünk mihozzánk, valahányszor könyörgünk 

hozzáf"') - Dávid király következőképen ecsetelte az 
Isten mindenüttlétét: „ H o v á mehetnék lelked elöl, hová 

juthatnék szined elöl? Ha az égre emelkedném, ott 
vagy, 5 ha leszállok az alvilágba, te vagy ottan ! Ha le-
begtetném a hajnal szárnyait, letelepedném a tenger 
végén, ott is kezed vezérlene s jobbod tartana !('2) 

') Móz. 5. k. 4. 7. 
V Zsolt. 139, 7-10. 

12* 
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Salamon király, templomát felszentelvén, igy szólt: 
„ Vájjon lakik-e az Isten a földön? íme, ha az egek 
egei be nem foghatnak tégedet, mennyivel kevésbé ez 
a ház, melyet építettem !" ') Ugyanazon értelemben Jesa -
jás : „Az ég az én székem és a föld, lábam zsámolya, 
hol volna a ház, melyet építenétek nekem?"2) Velős 
szavakkal Jeremiás : „ Vájjon csak közelben vagyok én 
Isten és nem a távolban is ? Elrejtözhetik-e valaki tit-
kos helyen, hogy én ne lássam öt? Nem töltöm-e én be 
az eget és a földet?"6) 

így szól a szentirás az Isten mindenüttlétéről. De 
hogyan egyezik meg evvel mai ünnepélyetek, melynek ve-
zérletére nagyrabecsült bizalmatok meghívott engemet? 

Ha mindenütt közel van hozzánk a Láthatatlan, ki ajkai-
mat kormányozza, midőn hozzátok szólok, drága testvé-
reim ; miért diszesítettek tiszteletére külön házakat Izrael-
ben is, Mózes korától fogva mai napig? Képzelhetlen 
lóvén, hogy az Isten, kit az egek és az egek egei be nem 
foghatnak, emberi kéz készítette épületben lakjék, mire 
avatjuk föl e zsinagógát, mi lesz célja ós rendeltetése ? 

E kérdéseket szeretném fejtegetni az Isten segedel-
mével. De hallgassunk előbb szent igéjére, mely közös 
elmélkedésünknek vezórcsillagául fog szolgálni. 

A L A P I G E. 

Mily szépek a hegyeken az örömhirnök lábai, 
békét izen, jót hirdet, üdvösséget hallat, Zionlioz 
szól: Istened uralkodik. 

Jesa jás, 52, 7. 

') Kir. 1. k. 8, 27. 
*) Jes. 66, 1. 
*) Jer. 21, 43. 24. 
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Értsük meg mindenekelőtt a viszonyt, melyben az 
elolvasott szavak a zsinagógai isteni tisztelethez állanak» 

A zsinagógai isteni tisztelet az őskorban gyökerezik, 
régi szent emlékeken alapul, Izrael történelméből meríti 
táplálékát. Az eseményekhez képest, melyek emléknapjai 
tárgyát teszik, majd örvendez és ujjong a zsinagóga, majd 
gyászol és feljajdul; majd agg bű ül nehéz szivén, majd 
vigasztalva érzi magát; majd Jeremiással keserg: „ V a j h a 

fejem vizzé válnék és szemem könyek kutförrásává, 
hogy siratnám nemzetem elesett bajnokait'), majd Je-
sajás szavai zengnek ajkain : „ K e l j föl, vidulj Jeruzsá-
lem! mert világosságod jön és az Ur dicsősége sugár-
zik fölötted."2) 

A jövő szombat a negyedik a hét vigasztalási szom-
bat sorában, melyek ama három szombatot váltják föl, 
hol a zsinagóga feleleveníti emlékét Juda legyőzetésének 
és Jerusalem elpusztulásának. 

Borura derü. A zsinagóga gyászára következik a 
vigasztalás. Ennek tolmácsa Jesajás, ós alapigénk ezen 
prófétának ama beszédéből van véve, mely jövő szomba-
ton Haftara gyanánt fog előadatni minden zsinagógában. 

Az isteni látnók szemei előtt elragadó kilátás nyílik. 
Babel, mely saját szavai szerint „a zsarnokok vesszeje, 
mely dühvel véré a népeket szüntelen csapássad, ha-
raggal uralkodék a nemzeteken, üldözvén kimélet nél-
kül"*) — Babel, Izrael halálos ellensége s elnyomója, 
megsemmisítve van a látnók szemei előtt. A siilyedező 
ködön áttört a lecsapó villám bús lakóira és a gőgös 
Babylonia sirba dőlt. 

'J Jer. 8, 23. 
j Jesaj. 60, 1. 
3) Jes. 14, 6. 
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A próféta láthatára mindinkább tágul. Tűnő fény 
leng szemei felé; a néptavasz zsengéinek virító kelleme 
áll előtte; az örömhirnök hangja hallatszik a hegyeken. 
És mit szól az örömhirnök? Mit jósol a szebb jövőről? 
Mire alapítja nemzetének várva várt boldogságát? Négy 
szócskát üzen: békét, jót, üdvösségét, az Istennek ural-
kodását ! 

De te is, Izrael Istenének felszentelendő hajléka, 
te is örömhirnöke vagy ezen lelkes és hazafias magyar-
zsidó-gyülekezetnek, békét, jót, üdvösséget, Istennek ural-
kodását hirdetendvén. Örömhirnöknek akarlak felavatni a 
szent Isten nevében és ezen gyülekezet beleegyezésével 
és megbízásából. Örömhirnök légy és maradj! Szebb valóvá 
változtasd a szép reményeket, melyeket e gyülekezet ezen 
ünnepélyes órában táplál! 

íme, kedves atyámfiai, ezen óhajom egyszersmind 
magában foglalja közös elmélkedésünk tárgyát. 

Zsinagógánk órömhirnökünk! Ez legyen jelszava 
mai ájtatosságtoknak, és e jelszó annál jelentékenyebb 
lesz előttetek, minél jobban figyeltek a zsinagóga szóza-
tára , mely következőképen hangzik : 

1. Jöjjetek hozzám ti, kik a békét keresitek; 
2. jöjjetek hozzám ti, kik a jót tanulni akarjátok; 
3. jöjjetek hozzám ti, kik az üdvösség után kí-

vánkoztok ; 
4. jöjjetek hozzám ti, kik a lélek nyugalmára, 

óhajtanátok szert tenni az éleiben és a halálban. 
E négy pontot említi alapigénk, s fejtegetésem is 

ezen négy pontra vonatkozzék. Jertek hiveim, ügyeljetek 
zsinagógátok ünnepélyes szózatára. Ajándékozzatok meg 
figyelmetekkel, midőn az Isten segélyével kisérlem e szó-
zat tolmácsolását. 
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I. 

„Jöjjetek hozzám ti, kik a békét keresitek/" Ez 
zsinagógánk első szózata. 

Prófétánk örömhirnöke, ki nemzetének szebb jövőjé-
ről szól, mindenekelőtt azon kilátáson gyönyörködik, hogy 
a béke védangyal gyanánt fog őrködni a forgó viszon-
tagság járma alól fölszabadult nemzeten. A mult évköny-
veiből merítette a tapasztalást, hogy a leggyászosabb 
csapások, melyek Izraelt érték , meghasonlásból szárma-
zának. Dávid és Salamon országlása alatt Izrael biro-
dalma jólétben, műveltségben, dicsőségben virágzott. De 
Rehábeám, Salamon fia, a nép terheit megkönnyebbí-
teni vonakodván, a nemzet tetemes részét magától s ki-
rályi házától elidegenítette, ugy hogy a birodalom két-
felé oszlott, Juda és Efraim királyságára. Ennek követ-
keztében annyira megcsökkent Juda ereje, hogy Rehábeám 
nem volt képes szembeszállni Sisakkal, Egyptom királyá-
val, midőn ez az ország délnyugati határán berohant és 
egészen a fővárosig nyomult. 

Ily keserves tapasztalások merültek föl az örömhir-
nök emlékezetében, midőn hazájának szebb jövőjéről gon-
dosan elméikedék. Azért első kivánata és óhajtása, hogy 
ezentúl a béke szelleme egyesítse a haza minden polgá-
rait. Ettől várja mindenekelőtt a hazának boldogságát, 
felvirágzását és dicsőségét. 

Az örömhirnök első óhajtása egyszersmind első óhaj-
tása uj zsinagógátoknak. 

A szép, a jó, a hasznos csak ott virágzik, hol egy-
értelmű, erélyes és hűséges közreműködés által előmoz-
díttatik. Valamint az egyes ember csak ugy érlik a szel-
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lemi és erkölcsi tökély felé, ha mások oktatással, intés-
sel, útbaigazítással támogatják: ugy minden testület csak 
akkor éri el egyesülésének célját, ha tagjai kezetfogva 
és vállvetve járnak el a cél felé, közös törekvéssel egy-
másnak segítvén. 

Ájtatos hallgatók! Háromféle köteléket füz az isteni 
gondviselés az emberek körül: a házi, a hazai, a val-
lásbeli köteléket. l)e marad-e a ház a csendes nyugalom 
partja, mely viharok alatt menedékül szolgál, ha a házi 
lakosok nem egyesítvék a szeretet szellemében? Boldogít-
ja-e a haza az ő fiait, ha bizalmatlanság ingeríti fel a 
felsőbbet az alattvalók és az alattvalókat a felsőbb ellen, 
ha szűkkeblű önzés lesújtja a közszellem nemes lendüle-
té t , és a kedélyek gyűlöletes meghasonlása nyugtalansá-
got szül? Ugy maga a szent vallás intézményei sem ké-
pesek részesíteni a híveket a mennyei áldások bőségében, 
ha békétlenség tör magának utat az Isten szentségébe és 
villongások dúlva dúlnak kebelében. Tőled, tisztelt, lel-
kes gyülekezet, távol maradjon minden viszály. Mint a sas, 
fiait őrizvén, kiterjeszti fölöttük szárnyait: ugy lengedez-
zen gyülekezeteteken a béke, az egyetértés! Tartsatok bé-
két magatok közt; de törekedjetek arra is , hogy test-
véreitekkel , a régibb zsinagógának tagjaival, háborgat-
lau békében éljetek! 

Drága testvéreim! A vallás történelme százféleképen 
bizonyítja, hogy a vallásbeli testületek körében külszaka-
dások gyakran fordultak elő. Az emberi ész természete, 
a korszellem befolyása, a tudományok fejleménye, a 
polgári társadalom szerkezete, a visszaélések fölingerítő 
hata lma, egyes férfiak belátása, erélyessége, dics-
vágya, mindannyi tényezői a külszakadásnak. S mi-
dőn az elmederült izraelita magáévá teszi az óhajt, 
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hogy legyen egy akol és egy pásztor, még sem reméli, 
hogy a hit ugyanazon ágazatai és az isteni szolgálat 
ugyanazon alakjai általános elismerésre találandanak ; 
hanem ragaszkodik Mikeás prófétának jóslatához, mely-
nél fogva a világbéke korában, hol a kardokból szán-
tóvasak , a dárdákból sarlók fognak készülni; hol a népek 
nem ragadnak többé fegyvert egymás ellen, s nem tanul-
nak többé hadakozást; - - hol mindeuki nyugszik szőlő-
tője és fügefája alatt és nincs háborgató; valamennyi 
népek járandanak Istenük nevében, mi pedig járandunk 
Urunk Istenünk nevében örökkön örökké." ') 

Mert a közjó nem kívánja, hogy minden honpolgár 
ugyanazon vallást kövesse; de azt követeli, hogy min-
denki ragaszkodjék a magáéhoz és hogy minden vallás-
felekezet tettre kész lelkesedéssel járuljon a közjó elő-
mozdításához. 

De különben e templom nem képviselője a k i sza-
kadásnak ; ezen oltár nem jelképe a vallásbeli meghason-
lásnak ; e szószék nem izen hadat a régi zsinagógának. 
„Mi - igy nyilatkoztok t i , drága híveim, általamezen 
ünnepélyes órában — mi fentartjuk a vallás szent kap-
csát hitfeleinkkel. Előttünk lobog a béke zászlaja; raj-
tunk ne múljék, a testvérekkel kezet fogni s velük egyet-
értésben élni. A jóra termett embernek szive szavával egy 
nyomon jár. Mi mind szivünkből ejtjük a békeszót Jesa-
jással: „ Békeség, békeség, a távollevőnek ugy mint a 
közelvalónak." 

Kedves testvéreim! Nem lehet nem dicsérnem szi-
vetek e békés indulatát. De hol volna a hely, mely al-
kalmasb volna ezen indulat táplálására, mint az Isten 

•J Mik. 4, 3-5. 
') Jesaj. 47, 19. 
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hajléka ? — Midőn mennyei atyánkhoz szólunk és lelkünk 
kedvtelve csügg magasztos tökélyein, elnémulnak a szen-
vedélyek. A hiuíág, a gőg, az irigység, a boszuállás, 
a dicsvágy és a bűnök egész serege, mely annyi vissza-
vonást szül az emberek közt, eloszlik árnyként, helyt 
engedvén a józan önismeretnek, a díszes alázatnak, a 
nemes engedékenységnek, a csendes megelégedésnek, a 
vallásos hangulatnak , melylyel minden imának végén 
dicsérjük az Örökkévalód, ki Izraelt megáldja béke-
séggel! 

Kedves hallgatóim! A jeruzsálemi templomban szokás 
volt, hogy a szombatilag kilépő papi kar belépő utódait 
következő szavakkal iidvözlé : „ K i szent nevének lakhe-
lyéül tevé e házat, az honosítson köztetek szeretetet, 
testvériséget, békét és egyetértést !u ') 

Fogadjátok ti is , kedves híveim, ezen üdvözletet: 
„Ki szent nevének lakhelyéül tevé e házat, honosítson 
köztetek szeretetet és testvériséget, békél és egyetértést /" 

A béke Istenének nevében és gyülekezetetek bele-
egyezésével s megbízásából fölavatom tehát e zsinagógát 
a béke lakhelyévé, hogy teljesüljön rajta Iíaggeus prófé-
tának jóslata: „Ezen helyen szerzek békeséget, igy szól 
a seregek Ura;1'1) hogy nemzedékről nemzedékre bizo-
nyuljon e templom községén a szent zsoltárnok mondata: 
„Az Ur ád eröt népének, az Ur megáldja népét béke-
séggel ;3) és hogy szivetekben és gyermekeitek szivében 
mindinkább viszhang'-a leljen zsinagógátok szózata : „jöj-
jetek hozzám t i , kik a békét keresitek!" 

') Berach. 12, a. 
j Hagg. 2, 9. 
3) Zsolt 29, 11. 
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II. 

„Jöjjetek hozzám ti, kik a jót tanulni akarjátok!1' 
Ez uj zsinagógátok második szózata. 

Jésajás örömhirnöke nem csak a béke áldását hozza 
nemzetének, hanem arra is tanítja polgártársait, a mi 
helyes, igaz, jó, szent és kötelesség. Ezen oktatásban 
találja a próféta egyik föltételét a közboldogságnak és a 
haza újjászületésének, magáévá tévén Salamon király elvét, 
melynél fogva „zabolátlanná válik a nép vallásbeli ok-
tatás nélkül, de boldog, ha megtartja az isteni tör-
vényt." ') 

Ezen elv oly gyakorlati alkalmaztatása már Salamon 
előtti időből veszi eredetét. Már Mózes törvényében tétet-
nek intézkedések, melyek folytán tanítást és felvilágosí-
tást nyer a nép törvénye-, alkotmánya- és történetében. 
És Sámuel csak azon célból alapította a próféták tanodáit, 
hogy tudományos és lelkes népoktatókat neveljen, őrállóit 
a vallásnak, a tiszta erkölcsnek, a hazafiúi erényeknek, 
a nemzet függetlenségének. 

Sokan vélik, hogy a próféták küldetésének nem volt 
más célja, mint a jövő események jósolása. Tagadhatlan 
is, hogy ez tévé egyik alkotó részét a prófétai hivatás-
nak; de távolról sem állott abban az egész prófétai hi-
vatás. Izrael prófétái a nemzet oktatói valának , Istenük 
akaratát híven tolmácsolván, kortársaikra akartak hatni 
felvilágosítólag s nemesítőleg: azt, mit rejteget terhes 
méhében a jövő, néhanéha nyilvánvalóvá tették ugyan, 
de jóslataikkal csak azt óhajták kieszközleni, hogy azok, 
kik nem akarnak okulni a múlton, okuljanak a jövőn, s 

x) Példab. 29, 18. 
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hogy ennek fenyegetései és csapásai megtérésre serkent-
sék az önkényt, a könnyelműséget, a csalárdságot, Ígé-
retei és áldásai pedig kitartásra buzdítsák föl az igaz-
ságot, az erényt, az önmegtagadást. 

A próféták ismerték isteni beszédeik átható erejét. 
Tudva van előttetek, kedves hallgatóim, Mózes utolsó be-
szédének bevezetése: „Füleljetek egek — igy szól az 
isteni próféta — mert én szólok; halljad fold ajkaim 
igéit. Szálljon le mint harmat beszédem, mint zápor 
a füvekre, mint permetezés a pázsitra. Mert az Ur-
nák nevét hirdetem, adjatok dicsőséget Istenünknek .u ') 
Jeremiás pedig mondá az Örökkévaló nevében : „Nem 
olyan-e az én igém mint a tüz és mint a pöröly, 
mely sziklát zúz össze?112) És az Istennek igéje mai 
napig sem vesztette el erejét, hol tiszta, bátor szivből 
eredő lelkesedéssel hirdettetik. A keményt lágygyá teszi, 
a merevet hajlékonynyá, a hideget tüzessé és a meghol-
tat élővé. Róla némiképen el lehet mondani, mit az ős-
világ mondott egy nagy lantosról, hogy tudniillik énekei-
vel a vad állatokat szelídíti és a fákat gyökerestől magá-
hoz vonja. Igenis, drága hallgatók, az élő szó, mely a 
lélekből ered, nem pótolható betűk és Írásbeli emlékek 
által. Az élő szó megmentette Izrael szent hitét és tanát 
a próféták korában; az élő szó kieszközli szemünk lát-
tára Izrael újjászületését korunkban is. 

És hol keressük műhelyét, hol találni az isteni szó-
nak hatáskörét? 

A próféták csak ritkán és kivételképen szóltak tem-
plomban. Közhelyeken, piacon és utcákon hangzék erőtel-
jes, szivreható szónoklatuk és dörgő beszédük a nép és a 

') M. 5. k. 32, 1—3. 
') Jer. 13, 29. 
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hatalom emberei előtt. Későbben, Ezdrás és Nehérniás ide-
jében, történtek ugyan némi előkészületek azon helyen, 
hol az Isten igéjét hirdették; de a szónokok és a hívek 
még mindig szabad ég alatt sereglettek össze a Thórá-
nak fejtegetésére és hallgatására. 

Tévedés azonban a vélemény, melynél fogva zsina-
gógák csak a jeruzsálemi templom szétbomlása után ke-
letkeztek volna, hogy a templom a zsinagógák által ki-
pótoltassék. Ez nem ugy van. A jeruzsálemi templom 
még virágzott, az Aroniták és Leviták még teljes pon-
tossággal jártak el szolgálatukban, és már épültek zsi-
uagógák a hívek épülésére. A zsinagógának isteni szol-
gálata lényegesen különbözött a templomnak isteni szol-
gálatától : ennek lényege és középpontja az áldozat, 
amannak középpontja és lényege a vallásoktatás. 

„Halljad, Izrael, az Örökkévaló, Istenünk, az 
Örökkévaló egyetlenegy. Es szeresd az Örökkévaló Is 
tenedet teljes sziveddel, teljes lelkeddel és teljes eröd-
det.ax) „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat,"2) 
„Szentek legyetek, mert szent vagyok én, Örökkévaló 
Istenetek,"3) „Az Örökkévaló mondd tenéked, óh em-
ber, mi jó, és mit kíván tőled az Ur egyebet, mint 
hogy jogot gyakorolj, erényt szeress, és alázattal járj 
IsteneddelA4) „Mozdítsátok elő hazátok jólétét, és kö-
nyörögjetek ért az Istenhez, mert annak jólétében 
lesz a ti jólétetek is."h) Ezek fővonalai a zsinagógai 
oktatásnak. 

') M. 5. k 6, 4-5 
I M 3 k. 19, 18. 
*) M. 3. k. 19, 2. 
') Mik. 6, 8. 
s) Jer. 29, 7. 
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Az oktatás minden korban a hívek anyanyelvén tar-
tatik. Korunkban tizennégy nyelven zeng az Istennek 
igéje a zsinagógákban: bámulatos különféleség, ha te-
kintetbe veszszük, hogy Izrael vallása nem terjed külön-
böző nemzetekre, hanem egyetlenegy népre szoritkozik. 

I)e ez egyszersmind megcáfolhatlanul bizonyítja, mi-
kép a zsidó vallás és a zsidó nemzetiség nem elválhat-
lanok egymástól. Mert ámbár minden zsinagógában ugyan-
azon vallás taníttatik; ámbár minden zsinagógában ugyan-
azon Thóra őriztetik és olvastatik; ámbár minden zsina-
gógában Dávid zsoltárai ós a próféták beszédei zengenek, 
ámbár minden zsinagógában ugyanazon elvek, tanok, ha-
gyományok , érzelmek és remények tápláltatnak: még 
sincs széles e világon egyetlenegy zsinagóga sem, hol az 
oktatási nyelv a héber volna, nem létezvén egyetlenegy 
zsidóközség sem, melynek ajkain Izrael ősi nemzeti nyelve 
élne. Hitükért testestől lelkestől buzogván, nyelviség és 
hazafiság tekintetében egybeolvadának az izraeliták azon 
nemzetekkel, melyek kebelében élnek. Egynyelvű orszá-
gokban ezen egybeolvadás természetesen előbb jön létre 
mint többnyelvüekben. Hol a polgári társaság nem taszít-
ja vissza a zsidót mindaddig, mig ez a zsinagógának 
nem fordít hátat , ott a nemzeti és honfiúi egybeforrás 
óriási lépésekkel halad. Hazánkban a nemzetesedés nap-
ról napra szembetünőleg terjed, s ennek egyik örvendetes 
tanuja ezen hajlék , hol Mózes ós a próféták tanai azon 
nyelven fognak hirdettetni, melyen Árpád és a Hunyadiak 
szóltak. 

És Mózes ós a próféták tanainak magyar hirdeté-
sére fölavatom e zsinagógát az Isten nevében és gyüle-
kezetetek beleegyezésével s megbizásából. Erre fölavatom 
mindenekelőtt ezen szószéket. 
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Innét eredjen oktatás a tévedező szívek veze-
tésére. 

Innét felvilágosítás a beteg képzeletnek gyógyí-
tására. 

Innét ébresztés a szunnyadozó lélek serkentésére. 
Innét erősítés a lankadó akarat állandósítására. 
Innét vigasztalás a bánat és a szomorúság enyhí-

tésére. 
A szent Thorának lakhelyévé legyen fölavatva e 

zsinagóga, és minden lelkipásztoron, kinek beszéde ismét 
fog hatni a lelkekre, teljesüljenek Malakiás prófétának 
szavai az igaz papról: „Az igazság törvénye van szá-
jában és álnokság nem találtatik ajkain; békesség-
ben és egyenességben jár velem, és sokat visszatar-
tóztat a bűntől; mért ha a pap ajkai őrzik a tudo-
mányt, szájából kívánnak oktatást, mert a seregek 
Urának küldöttje ö."') 

Óh mily szép, gyönyörteljes, áldásdús órákat fogtok 
élni akkor ezen hajlékban, drága, szeretett testvéreim ! 
„Ürülök, midőn mondják nekem: Isten házába me-
gyünk ! " A szent zsoltárnok ezen szavait magáévá 
fogja tenni gyülekezetetek; mert mindinkább élesb 
viszhangra fog lelni szivetekben zsinagógátok szó-
zata : „Jöjjetek hozzám t i , kik a jót tanulni akar-
játok !" 

') Mai 2, 6, 7. 
j Zsolt. 122, 1. 
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I I I . 

Jöjjetek hozzám ti, kik az üdvösség után kí-
vánkoztok ! Ez zsinagógátok harmadik szózata. 

Jesajás örömhirnöke nem csak békét hoz nemze-
tének, nem csak jóra tanítja polgártársait, hanem az 
üdvre, az embernek maradandó jólétére s boldogságára 
is fordítja hallgatóságának figyelmét. 

És ime, e tekintetben is hasonlít zsinagógátok pró-
fétánk örömhirnökéhez. 

Kedves testvéreim! Valódi üdvösségre nem tehet-
tek szert, mig az élet célját és rendeltetését szem elől 
tévesztitek, és a múlandóságok fölött elfeleditek a mul-
hatlan lélek örök feladatát. De a földi pályafutás, örö-
mei és aggodalmaival, bájai és bajaival, foglalatosságai 
és szórakozásaival annyi csábító erővel bir, hogy Ádám 
gyarló fia nem is gondolna magasb hivatásával , ha 
a vallás mennyei hangja nem költené őt fel földi 
álmából. 

Emlékezzél a szombat napjáról, hogy megszen-
teljed azt. Hat nap dolgozzál és foglalatoskodjál 
minden munkáiddal; a hetedik nap pedig nyugnap 
legyen, szentelve Uradnak Istenednek !') 

Hat napon át ide és oda hányatván a munkák és 
gondok habzó tengerén, siess a nyugnapon Istened há-
zába; hogy jobb részed el ne sülyedjen, és az isteni 
szikra kebledben el ne oltassék. 

Nyugnapjaimat tartsátok meg, és szentségemet 
tiszteljétek, én vagyok az Örökkévaló f- így szól az 

') M. 2. k 20, 8, 9. 
*J M 3. k. 26, 2. 
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Isten törvénye. Mert mi volna a szombat isteni tiszte-
let nélkül? Miben állana a szombatnak szentsége, ha 
a lélek nem emelkednék föl hozzád, Istenem, a lelkek-
nek Ura? Es hol ébredne jobban a buzgóság e föl-
emelkedésre, mint az imádó testvérek közepében, szent 
énekek és imák alatt , és az Isten igéjének ájtatos 
hallatára ? 

A szombathoz csatlakoznak a többi ünnepek, a 
vallásnak e hathatós szószólói, kik évről évre megje-
lennek a zsinagógában mint kedves vendégek, az Isten 
iránti hálát és bizalmat felébresztvén, az emberi mél-
tóság öntudalmát szilárditván, az üdvösség magvait 
hintvén fogékony szivek fenekére. 

Az évnek örvendetes szakával, a tavaszszal, midőn 
szépség és megifjult élet, kellem és tündéri varázs-
pompa mosolyganak föl a természet tenyészetre tárult 
nagy keblében mindenütt — midőn csirába keltek és 
növekednek az ember reményei — akkor beáll a Pe-
szach, és felbuzdul a zsinagóga magasztalására annak, 
ki a természetet felszabadítja a tél fagylaló kezéből, 
és ki Pharao kezéből felszabadította Izrael fiait. Vi-
gyázz a tavasz hónapjára, hogy megtartsad a Peszach 
ünnepét Urad Istenednek , mert abban a hónapban 
hozott ki tégedet Urad Istened Egyptomból.') 

Az Isteni törvény ezen rendeletét akkor is teljesí-
tette, és a felszabadulás ünnepét akkor is ünnepelte a 
zsinagóga, midőn e felszabadulás gyümölcsét rég nem 
élvezte többé. Elnyomva és eltiporva hangoztatta a sza-
badság zsoltárait, és hála az égnek addig hangoztatta, 
mig jobb és türelmesb kor napjai felviradtak fölötte. 

l ) Móz. V. k. 16, l . 
13 
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Mert imitt neki is megjelent a szabadság tavasza kifa-
kadt virágaival , amott örömhirnökök lépének fel, jó-
solván , hogy nemsokára elzúg az elnyomás szomorú 
tele, ós a szabadság tavasza, rózsás kebelét kitárva, kö-
zeledik. 

Peszach ünnepéhez Schabuoth ünnepe csatlakozik, 
' mely a zsinagógában a tizparancs kijelentésének emlé-

kére vagyon szentelve : a szabadság ünnepe után a 
törvény ünnepe jön, inert a szabadság paizsa — a tör-
vény ! 

S mikor hozatott a törvény, melynek kihirdetését 
ünnepeljük Schabuoth napján? Jesajás próféta felel: Sö-
tétség borította a földet és homály a népeket; te 

fölötted pedig sugárzott az Ur, és te rajtad nyilvá-
nult dicsősége.') 

S merre terjed a tiz törvény érvényessége? Jesajás 
próféta felel: Es jönnek nemzetek világosságodhoz, és 
királyok 'a fényhez, mely fölötted j'elviradt.2) Mert 
a tiz törvényt, melynek emléknapja a Schabuoth-ünnep 
mai napig szentnek tartja minden mivelt nemzet, a tiz 
törvény alapja az erkölcsi világrendnek. 

A legörvendetesb ünnep a sátrak ünnepe, melyen 
a zsinagóga liála-áldozatokat hoz a világ Urának az év 
termései, jótéteményei és áldásaiért, egyszersmind meg-
emlékeztetvén, hogy Izrael fiai, Egyptomból felszabadulván, 
mint hontalan sátrosok zarándokoltak a pusztán át, míg-
len a Mindenható segélye által szép hazát nyertek. Ez 
— mond a szentírás — vigasztalásul szolgáljon jövö 
nemzedékeknek ! 

1; Jesaj. 60, 2. 
2) Jesaj. 60, 3. 
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Az ünnepek iegkomolyabbikához hivand titeket zsi-
nagógátok holnaphoz négy hétre. Ezen ünnepet, a zsina-
gógai újévet, a bíróság napjának is nevezzük, mert e 
napon a vallásos izraelita számot vet magával lelkiisme-
retének és Istenének birószéke előtt, önmegámitás nélkül 
vizsgálván, vájjon az elmúlt év tovább vezeté-e őt a tö-
kélyesedés pályáján, vájjon pontosan teljesítette-e köteles-
ségeit az Isten, a felebarát s maga irányában; vájjon 
tanusitott-e mindig kíméletet a tévedő, nagylelkűséget az 
ellenség, részvétet a szerencsétlen iránt; s vájjon gondo-
latai, kivánságai, szavai és tettei által nem volt-e enge-
detlen az Isten parancsai ellen. Ily bűnbánó elmélkedé-
sekkel előkészül a vallásos izraelita a nagy engesztelési 
napra, melyen Mózes, népeért könyörögvén , hallotta az 
Istennek szavát : Megbocsátok szavad szerint !') 

Izrael későbbi történetéből két eseményt ünnepel a 
zsinagóga: Hámán és Antiochus terveinek meghiúsu-
lását. Amaz karddal, emez öszpontosítási rendeletekkel 
akarta megsemmisíteni Juda népét; de az irgalmas Isten 
őrködött az üldözöttek fölött. 

íme, szeretett testvéreim, ezek az emléknapok, me-
lyek ünneplésére egybegyülendetek, lelki üdvetek előmoz-
dítására. . 

És erre fölavatom a zsinagógát az Örökkévvaló ne-
vében és gyülekezetetek beleegyezésével és megbízásából. 
Minden isteni tisztelet s minden ima, minden ünnepély 
és minden szertartás vidámítsa föl az üdv után szomjazó 
lelkeket, hogy létesüljön az Istennek e hajlékában Jesa-
jás szava : Örömmel meríttetek vizet az üdvösség for-
rásából,'1) és hogy mindig uj meg uj viszhangra talál-

Móz. IV. k. 14, 20. 
2) Jesaj. 12, 3. 
Y 1 3 * 
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jon szivetekben zsinagógátok szózata : „Jöjjetek hozzám 
ti, kik az üdvösséget keresitek !" 

IY. 

Jöjjetek hozzám ti, kik lelketek nyűg almára 
óhajtanátok szert tenni az életben és halálban! Ez 
zsinagógátok negyedik szózata. 

Ájtatos hallgatók ! Midőn Juda királysága a Chal-
daeusok rabigája alatt nyögött, és csapás csapásra , vész 
vészre következék, oly általános volt a csüggedés, a ret-
tegés, a kétségbeesés, hogy maga Jeremiás próféta az 
Isten iránti bizalma mellett is keservesen fohászkodott: 
Miért szerencsés a gonoszok útja, miért háborgatla-
nok azok, kik álnokságot űznek?*) Habakuk prófétá-
nak fájdalma pedig a következő feljajdulásra fakadt : 
Miért, Uram, engedsz néznem gonoszságot, miért látsz 
nyomorgatást, miért van előttem elnyomás és erősza-
koskodás? Versengés támad és viszály emelkedik ; 
azért erőtlen a törvény és nem jut győzelemre az 
igazság !2) 

Ily siralmak lecsillapítására megjelenik Jesajás öröm-
hirnöke az elnyomott Zion előtt, hirdetvén: „Istened, óh 
Zion, még uralkodik. Törvényei még érvényesek. Még 
vannak határok, melyeket nem szabad túlhaladnia az ön-
kénynek, ha csak magamagát nem akarja tönkre tenni. 
Ne essél tehát kétségbe, oh Zion, a jövőért; nyugodjál 
meg az Istenben, ki bölcseséggel és jósággal kormányozza 

') Jer. 12, 1. 
') Hab. 1, 3. 4. 
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a világot; s kinek irgalma terjed mindenre, amit létre-
hívott az egen és a földön!" 

Es nem csak őseidhez szólt az örömhirnök, hozzád 
is szól, drága testvérem! Itt, az Isten hajlétáhan hang-
zik enyhítő szava. Ide siess, ha a földi élet változásai 
könyeket facsarnak ki szemeidhői. 

Valamint vihar és zivatar alatt bátrabbnak érzi ma-
gát az ember, ha emberek környezik; ugy már az imádó 
testvérek láttára némi könnyebbülést érez sebhedett szi-
ved. Ehez még járul, hogy itten, elvonva a világ hábo-
rító zajától, és csendes elmélkedéssel foglalatoskodván, 
egészen más szemmel tekintsz az élet fordulataira és te-
kervényeire. A baj, m ely künn fenyegetett óriási alakban, 
most teljes kisszerűségében áll előtted. Továbbá itten di-
cséred az Istent, kinek szeretete örökké tart, s minden 
dicsérő zsoltár sugalja: „A mennyei atyának keze, mely 
eddig vezénylett tégedet, nem hágy el ezentúl sem; az 
ő szeme, mely eddig őrködött feletted, ezentúl is nyitva 
marad ; az ő karja, mely eddig támasztott, el nem gyön-
gül soha." 

„Hadd forrjon a világ nagy tengere, 
Rendüljenek meg a föld sarkai, 
Mig az Ur paizsa körül vesz téged, 
Van merre menned a zavar között." 

Ily vigasztalások alatt uj erőt nyersz és telje-
sülve látod Maiaki ás prófétának mondatát: Nektek, 
kik nevemet tisztelik, felvirrad az igazság napja, 
sugáraival üdvösséget szerezvén'): üdvösséget a sí-
ron innen, üdvösséget a síron túl. Mert minél szor-
galmatosabban elmélkedünk itten az Isten hatalmáról, 

') Mai 3, 20. 
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igazságáról, szeretetéről, bölcseségéről ós örökkévaló-
ságáról ; minél gyakrabban és mélyebben pillantunk 
lelkünk természetére; minél világosabbá válik előt-
tünk az Isten szentségében, hogy valódi rendeltetésünk 
nem érhetjük el a földi életben, mert szellemünk röptét 
az állatiság gátolja s az érzékek káprázatai útját állják 
lelkünk irányainak : annál jobban szeretünk figyelni szi-
vünk sejtelmére és a szentírás szavára: Nem hagyod 
át, Uram, lelkemet a sírnak, nem engeded, hogy 
jámboraid enyészetet lássanak. Te tudatod velem az 
élet ösvényét. Az örömök bősége van színed előtt, 
jobbodban üdvösség mindörökké/') 

Belépvén a zsinagógába, méltán ismételjük tehát 
Jákob ősatyánk szavait: Oh, mily tiszteletre méltó ez 
a hely! nem egyéb az, mint az Isten háza és a 
mennynek kapuja /*) Igenis, ez a mennynek kapuja. 
Itt mindig uj fényben sugárzik mennyei hivatásunk re-
reménycsillaga. Itt van a kert, hol a remény hervadatlan 
bimbói felnyitják szép kelyheiket az ég felé. Itt mindig 
mélyebben vésetnek kebelünkbe az isteni bölcseség sza-
vai : A por visszatér a földbe, honnét véteték, a lé-
lek pedig visszatér az Istenhez, kitől adatott A) E 
világ hasonló a tornáchoz , a jövő világ hasonló a 
palotához : készülj a tornácon, hogy mehess a palo-
tába.") E palotába, az örök élet palotájába, bevonultak 
a dicsőültek, kiknek emlékezetét fogjátok ünnepelni e 
zsinagógában négyszer évenként, Elhunyt kedveseitek ké-
pét szemeitek elé állítván, buzdítand titeket ezen emlé-

i) Zsolt. 16, 10, 11. 
*) Móz. I. k. 28, 17. 
3) Pred. 12, 7. 
4J Aboth. 4, 11. 
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kezet, hogy sziveteket a mennyei világ felé fordítsátok, 
— hogy egymást hívebben szeressétek, tiszteteket lelki-
ismeretesebben kövessétek, — a nyomó bánatokat türel-
mesebben viseljétek, — ós a halál eldöntő óráját nyu-
godt kebellel várjátok. 

Midőn tehát tisztemben eljárok az Isten nevében és 
gyülekezetetek beleegyezésével s megbízásából, fölavatom 
e zsinagógát a lélek nyugalmának kutforrásává, melynek 
partjain Ezekiel próféta jóslata szerint gyümölcstermő 
fák növekedjenek. s ezekről le ne hulljon a levél, el 
ne fogyjon a gyümölcs, vizeik a szentségből eredvén; 
gyümölcsük peelig eledelül és leveleik orvosságul szol-
gáljanak. ') E jóslat teljesülése folytán mindig uj vonzó 
erővel fog bírni zsinagógátok negyedik szózata: „Jöjje-
tek hozzám ti, kik lelketek nyugalmára óhajtanátok szert 
tenni az életben és a halálban !" 

Szeretett testvéreim! Követvén a dicső példát, me-
lyet őseink Mózes, Dávid, és Zerubábel korában adának, 
tettre kész lelkesedéssel áldozátok e szentség feldíszítésére. 
Legyetek áldottak azért az Isten nevében, ki eget és 
földet alkotott. Most még hátra van, hogy e szószék be-
töltessék, hogy a hivek szívre vegyék a hitszónok sza-
vát s ezt életük által tanúsítsák. Mert e hívek felvilágo-
sult vallásossága, szeplőtlen jelleme és hazafias magatar-
tása, ez a templom legszebb, legnemesb, leggyönyörűbb 
diszítménye. Bizalom az Istenben; alázatos tisztelet szent 
neve iránt; háladatosság jótéteményeiért; igazság, becsü-
letesség, jóakarat minden ember irányában; irgalom és 
könyörület a szűkölködők és elhagyottak fölött; tiszta er-
kölcs és egyetértés a családok körében ; lángoló szeretet 
ós hűség a drága haza iránt; rendületlen bátorság az 

') Ezek. 47. l i . 
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élet harcai alatt és vigaszteljes remény a halálban: az 
égnek e hű küldöttei kisérjenek titeket a zsinagógából és 
maradjanak vezéreitek minden úton, mieden lépésen. így 
zsinagógátok mint valódi örömhirnök fog tündökölni, bé-
két izenvén, jót hirdetvén, üdvösséget terjesztvén és ismer-
tetvén a szent és lélekemelő szózatot: „Zion, oh, Zion, 
Istened uralkodik öröktől fogva örökké Amen." 



ZSINAGÓGÁNK ÖRÖMHIRNÖKÜNK. 2 0 1 
/ 

Z Á R I M A . 

Örökkévaló, Istenünk, a világnak Ura! Legyen ked-
ves előtted ajkaink imája és szivünk hálaáldozata. 

Hadd lakjék ezen hajlékban a te szellemed, mely 
Jésajás prófétád szavai szerint a bölcseség és a belátás, 
a tanács és a bátorság, a tudomány és a vallásosság 
szelleme,l) minek folytán meg fog maradni e hajlék az 
aminek fölavattatott: örömhirnöke e gyülekezetnek, békét 
üzenvén, jóra oktatván, üdvöt terjesztvén és hirdetvén 
Zionnak, hogy Istene uralkodik. 

Engedd uram, hogy hasson a .lelkekre igéd, mely 
itten fog hirdettetni, Jésajás prófétád Ígérete szerint: A 
mint az égről leszáll az eső és a hó a földre és oda 
többé vissza nem tér, hanem áztatja, termékenyíti és 
csiráztatja a földet, hogy adjon magot a vetőnek és 
kenyeret az evőnek: úgy leszen igém, mely számból 
kimegyen: nem tér az vissza hozzám üresen, hanem 
teljesíti, mit akarok, és sikeresen létesíti, mire ki-
küldöttem. 2) 

Hallgass meg minden buzgó imát, mely felszáll 
hozzád, Dávid szolgád szavai szerint: Közel van az Úr 
mindazokhoz, kik könyörögnek hozzá igazsággal és 
hűséggel.3) 

j Jésaj. 11, 2. 
') Jésaj. 55, 10, 11. 
s) Zsolt. 145, 18. 
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Áldj meg minden ünnepet és szertartást, hogy ál-
taluk a szivek buzdíttassanak szent akaratod teljesítésére 
és szent neved dicsőítésére Ámen ! 

Mindenható Isten, uraknak Ura és királyoknak Ki-
rálya, áld meg fölséges fejedelmünket és az egész királyi 
házat. 

Függjenek, Uram, szemeid szüntelen a hazán, Ma-
gyarországodon. Virágoztasd föl a hazát míveltség és tu-
domány, szorgalom és munkásság, hazafiság és jogegyen-
lőség, jó erkölcs és vallásosság által. Engedd, hogy a 
testvéri szeretet csatolja össze a haza különböző népeit 
és vallásfelekezeteit. Vésd minden honpolgár szivébe Ma-
lakiás prófétád mondatát: Vájjon nem egy atyánk va-
gyon-e mindnyájunknak, vájjon nem egy Isten te-
remtett-e minket, miért legyünk hütelenek egymás 
ellen, megszegvén őseink szövetségét ?*) Égi áldásod 
nyugodjék az egybegyűlt honatyákon, hogy ezentúl is jár-
janak el magas tisztükben szent Thorád szavai szerint, 
mint bátor férfiak, kik csak az Istentől félnek, mint hű 
hazafiak, kik a haszonlesést gyűlölik,'2) hogy bölcs mű-
ködésük nyomán közeledjék a „jobb kor, mely után buzgó 
imádság epedez százezrek ajakán." 

Oltalmad szárnyai lengedezzenek e dicső múltú város 
és hatósága fölött ós áldásod adományai háromoljanak 
minden közhasznú intézetére és minden rendű lakosára. 

Kegyelmed bősége boldogítsa e megyét, hogy ezen-
túl is maradjon az, mi mai napig volt: lelkes szószólója 
a haladásnak és a szabadelvűségnek. 

Ne hadd el, Uram, e város két izr. községét s en-
gedd, hogy testvéri egyetértésben éljenek egymással. 

•J Mai. 2, 10. 
Móz. II. k. 18 21. 
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Áldj meg minden jelenlévőt, kik e hajlékod fölava-
tását díszesítették. 

Világok Ura ! Áld meg az egész emberiséget. En-
gedd, hogy széles e világon egy sziv se dobogjon, mely 
téged, Uram, ne keresne, s egy se keressen, mely ne 
találna. Engedd, hogy gyermekeid mindegyike tapasztalja, 
mi boldogok azok, kik szavadra hallgatnak, törvényedet 
megtartják és gondviselésedben biznak. Ainen! 

Á L D Á S A D Á S . 

Az Isten áldjon és őrizzen meg tégedet; 
Az Isten világosítsa feléd arcát és legyen kegyel-

mes irántad; 
Az Isten fordítsa hozzád arcát és adjon neked bé-

két : békét a hazában, békét a házban, békét a szívben, 
békét az életben, békét a halálban Amen! 

—cxxx>— 





AZ ÉLET FÁJA. 

Emlékbeszéd Klauzál Gábor fölött, tartatott a szegedi zsinagógában 1866-ik 
augusztus 14-ón. 

i 
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E L Ő I M Á . 

Az Isten adá, az Isten vevé a nagy dicsőült ha-
zafit; legyen dicsérve és magasztalva az Isten neve! 

Igenis, Istenünk és Urunk, életnek és halálnak 
Ura! Szent nevedet dicsérjük és magasztaljuk, midőn 
szivünk lángra lobog és örömök töltik keblünket. — Szent 
nevedet dicsérjük és magasztaljuk, midőn keserv borong 
sötét szemeinkben és életünk erét fájdalom zavarja. 

Örökkévaló Isten! legyen kedves előtted dicséretünk 
és magasztalásunk áldozata. Áld meg ájtatosságunkat és 
vezéreljed elmélkedésünket isteni bölcseséged célravezető 
pályáján. Engedd, hogy igéd kimeríthetlen bőségében 
leljük a lélek táplálékát, a szív vigasztalását, az élet ne-
mes irányát és a hit áldásdús hatását, hogy teljesedésbe 
menjen rajtunk Jésajás prófétád által hirdetett Ígéreted: 
A mint az égről leszáll az eső és a hő a főidre, és 
oda többé vissza nem tér, hanem áztatja, terméke-
nyíti és csiráztatja a földet, hogy adjon magot a 
vetőnek és kenyeret az evőnek: úgy leszen igém, mely 
számból kimegyen; nem tér az vissza üresen, hanem 
teljesíti, a mit akarok, és végrehajtja, mire kikül-
döttem. ') Amen. 

l ) Jesaj. 55, 10 11. 
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A L A P I G E. 

Nyisd meg Libanon ajtóidat, 
Hogy tüz emószszen cédrusaid között ; 
Jajdulj fel ciprus, 
Mert lehullott a cedrusfa : 
A legfenségesebbek egyike ledöntetett ! 
Jajduljatok fel Básán tölgyei, 
Lesülyedett a lombos erdő. 
Halld a pásztorok jajgatását, 
Mert kipusztult ékességük ; 
Halld az oroszlánok ordítását, 
Mert kipusztult az erdős part büszkesége. 

Zak. 11, 1-3. 

Tisztelt gyülekezet! 

Ájtatos hallgatók! 

Zakariás próféta elolvasott szavai világosan tartal-
mazzák gyászünnepélyünk célját, feladatát, rendeltetését. 

Lehullott Klauzál Gábor, Csongrádmegye és Sze-
ged városának cédrusfája; a magyar haza legfelségesebb 
cédrusfáinak egyike ledöntetett. 
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L 

T. hazámfiai! Teljes erővel ragaszkodik a fa a föld-
höz, melyben gyökeredzik. Mig egyrészről derekából sze-
meink láttára ágak, galyak és lombok fakadnak ki, az 
ernyedő vándorló fölött oltalmazó karok gyanánt kinyúl-
ván, és az erdő kis dalnokait házaikkal és családaikkal 
nyájas vendégszeretettel befogadván; másrészről gyök-
rojtjai a mélységbe rejtőznek, mintegy hosszú lábakká 
növekedvén, melyek a fa karjaival s egész súlyával csu-
dálatos összhangzásban állanak. Az isteni bölcseség gon-
dosan helyezé a fa természetébe az ösztönt és a tehetsé-
get, hogy annyiban verjen és nyerjen gyökeret a földön, 
mennyiben ez létezésére szükségeltetik. A rohanó szélvész 
inkább szétzúzza a hatalmas cédrusfát, semhogy képes 
volna azt gyökerestől kiirtani. 

Ily cédrusfák a hazának ama jeles, áldott tehet-
ségű fiai, kik a helyhatósági élet iskolájában fölneve-
kedvén és a haza múltjában gyökerezvén, szellemmel ós 
jellemmel, éles észszel, széles tudomány nyal és szilárd 
akarattal okosan és becsületesen szembeszállanak ármány-
nyal, cselszö vény nyel és mostoha körülményekkel, hűsé-
ges ragaszkodásukat a trónhoz és a hazához egyiránt 
tanúsítván. 

A haza ismeri, — igenis ismeri és tiszteletben tartja 
cédrusait. Mert ez épen egyik áldása a nyilvános hely-
hatósági életnek, hogy a megelégedett nép teljesülve 
látja benne Jesajás prófétának isteni jövendölését: Ak-
kor nem bújnak el többé vezéreid, hanem szemeid 
látják vezéreidet és füleid hallják a tapasztalás sza-

14 
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vát: ez az út, ezen járjatok és ne hajoljatok se jobbra, 
se balra !') 

A megyei gyűlések közügyi főrendeltetésük mellett 
faiskolák is valának, hol a fiatal csemeték kedvező be-
folyások alatt neveltettek, hogy erős fákká fejlődjenek. 

Ily csemete volt Klauzál Gábor, midőn Csongrád 
megyébe ültettetett át, a legtisztább magyarság székhe-
lyébe. És Csongrádmegye méltán dicsekszik azzal, hogy 
gondosan ápolt faiskolájában annyi nemes fa közt e ritka 
fát is fölnevelni, szerencsésen sikerült. 

De fájdalom ! a kimeríthetlen termékenységű faisko-
lák elenyészőnek, mostoha idők martalékává válván. A 
haza kesereg Jeremiással, mondván: Zion utjai gyászol-
nak, mert senki sem jöhet, gyűlésre.2) 

Fájdalom ! A régi faiskolákból származó fák mind-
inkább gyérülnek. 

Tűz nyomult a magyar Libanonba, kíméletlenül meg-
emésztvén cédrusait! 

Folyó hó harmadik napján lehullott Klauzál Gábor 
is; földi zarándokságának hatvankettedik évében elhagyá 
tevékenységének színhelyét. 

A kérlelhetlen végzet oly időben ragadta el mély 
eszű, gazdag tapasztalásu, ernyedetlen képviselőnket, mi-
dőn a hazának minden eszélyes ós hűséges munkására oly 
nagy szüksége vagyon. 

Azért jajdulnak fel a magyar Básán tölgyei, mert 
lesülyedt a lombos erdő. Gyászolnak a honatyák , mert 
kipusztult egyik ékességük. elenyészett az erdős part 
egyik büszkesége ! 

') Jesaj. 30, 20. 21. 
*J Jerem. siralm. 1, 4 
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n. 

Drága híveim! A földben gyökeredzik a fa, a föld-
ből szívja a nedveket, melyek táplálására megkívántatnak. 
De mi hasznát veszi a földnek a külvilág nélkül ? 

Engedjétek a fának a legtágasb tér t , termékenyít-
sétek a legkövérebb földdel: mit várhattok tőle, ha a 
külvilágról lezárjátok? ha nap, levegő, felhő nem férhet-
nek hozzá ? 

A fa a szabad ég alatt akar állani. Itt a napsu-
garak a falevelekben tündökölnek. A szelek e falevelek-
ben suhognak. A harmat és az eső cseppjei a faleve-
lekre hullanak. És i im, a fa mindezt magába szívja 
és lényegéhez és természetéhez képest átidomítja. Ez 
mintegy szellemi része a fáuak, míg anyagi része a 
földnek köszöni eredetét. Sőt maga a föld is csak ak-
kor táplálja a fát, ha a külvilág közbejárása által képe-
síttetett rá. 

T. hallgatók! Elköltözött nagy hazánkfia ebben a 
tekintetben is hasonlék a fához. Mélyen gyökeredzett a 
haza földében, a haza történelmi fejleményében; de a 
külvilágtól sem zárta el magát. Klauzál Gábor az elsők 
közé tartozott, kik a balvélemények bilincseiből kibonta-
kozván, előhaladott országok törvényeit, intézményeit, ál-
lapotait alapos tanulmányozás tárgyává tevék, irányadóul 
fogadván az elvet: 

„Járd össze századink sorát, 
A régi s u j időt ; 

S tiszteld, magasztald mindenütt 
A jót, nagyot, dicsőt!" 

14* 
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És ne gondoljátok, t. hallgatók, hogy ezen elfogu-
latlanságban nem rejlik nagy érdem. 

Vessünk csak futó pillantást a múltra, hogy Isten-
ben boldogult nagy hazánkfiának ezen érdemét is kellő-
képen megbecsülhessük. 

Az első országgyűlés, mely a dicsőültnek figyelmét 
magára vonhatta, 1825-ben szeptember 15-kén nyittatott 
meg; mert az azt megelőző országgyűlés az 1804-ben 
született Klauzál Gábort mint nyolc éves gyermeket 
tálálá. 

Minők valának tehát hazánkban a műveltségi álla-
potok 1825-ben? Az érettség milyen fokán állott akkor 
a magyar politikai tudomány, a közügyekre vonatkozó be-
látás? Milyen előzmények és befolyások alatt készült el-
hunyt képviselőnk országos szerepére ? 

Erre nem felelek én ; feleljen helyettem városunk 
nagytudományú fia, hazánk legujabbb történetirója.') Ez 
következőleg rajzolja az akkori időszakot: 

'„Reformot, haladást még alig pendített meg egy-
némibpn egykét megye . . . A szellemi érdekek felszaba-
dítása, egy célszerűbb közoktatási rendszer megalapítása, 
a bár törvénytelen könyvvizsgálat (censura) megszüntetése 
s a "sajtó szabályozása tán egyetlen megye által sem em-
líttetett a követi utasításban. A kormány gondoskodása 
következtében értelmileg oly mélyen sülyedt már az or-

, szág, oly kevéssé ismerte a tudományok és ismeretek 
Európaszerte mind fénylőbb világát, hogy nem is látszék 
érezni maga hátramaradását.« Továbbá: „ Midőn ezen or-
szággyűlés megnyittatott s annak folyama alatt még so-
káig nem létezett nálunk a két nagy történelmi, konser-
vativ és ellenzéki párt, melyek a tizenkilencedik század-

') Horváth Mihály 
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bari valamennyi alkotmányos ország történelmében előfor-
dulnak ; azoknak alapjai mindazáltal ezen országgyűlésen 
vettettek meg; eredetük első szálai ezen országgyűlés vi-
tatkozásaiból s fejleményeiből fonódtak." 

Eddig a történelem. S ezeket tudván, méltánylauj 
fogjuk azon lelkes hazafiak hervadatlan érdemeit, kik 
csüggedést nem ismerő bátorsággal követék a korszerű 
reform és haladás dicső, de rögös pályáját, mintha hal-
lották és szívökre vették volna Jesajás prófétának szóza-
tát : Készítsétek el az Ur útját, egyenesítsétek a, pusz-
tában istenünk pályáját!') 

E pályatörők sorában Klauzál Gábor már 1832-ben 
állott a két nagy Ferenccel, Kölcseyvel -és Deákkal és 
társaikkal, kiknek nevei a hazai történelem évkönyveiben 
fényesen ragyognak. 

K. hallgatóim ! Ily honfiakat illet Jesajás prófétá-
nak szava, minélfogva megérdemlik, hogy neveztessenek 
az igazság tölgyeinek, az Úr ültetvényeinek az 0 
dicsőségére!7) • • 

III . ; ' 

T. hallgatók ! Tudományos nyelvészeink kutatásai • 
szerint a f a onnét veszi megnevezését, hogy a legmaga-
sabb a növények sorában. Mert f e oly gyökelem, melyből 
emelt helyzetre, magasodó irányra vonatkozó származékok 
erednek. 

Ennélfogva a magyar nyelv alkotó szelleme a fát 
megnevezvén, mindenekelőtt azt vevé tekintetbe , hogy a 

J esaj. 10, 3. 
v jesaj. 61, 3. 
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fa fölfelé nyújtózkodik , emelkedik, magasodik; szilárd 
alapot nyervén a földön, koronáját elnyújtja az ég felé. 
Még testvérei szükitő körében is hatalmasan fölfelé tö-
rekszik a fa. Yágya az akadályokkal növekedik. Ugy 
tetszik, mintha szomjúhoznék a magasság után; mintha 
találni akarna valamit fent, mi tőle a sötét mélységben 
megtagadtatik. 

És vájjon_csalódik-e a fa? hiusul-e reménye? nem 
szív-e, minél magasabban, annál kevésbé háborgattatva, 
a három mozgékony elem hullámzó habjaiból ? De mily 
szomorú látvány, midőn a fa rendeltetésének dacára a 
porban sínlődik, a féreg menedékhelyében, törpe marad-
ván mindörökké! 

De ép oly szomorú látvány az ember, ki az égtől 
elfordul s a földön csügg; ki a világosságot, mely sze-
mei előtt földerül, elhanyagolja s megveti, borzalmas 
homályba borulván ; ki nem az Isten szellemét s az 
erény öröm csillagát követi, hanem sötét szenvedélyek rút 
csábítását. 

Föld, Isten csodaműve, szép vagy és jó, ha hasz-
nálunk mérséklettel, bölcseséggel, tiszta erkölcscsel, vallá-
sossággal. De pokollá válsz, mely az embert körülhálózza 
és elpusztítja, ha koronáját utánad vonván, azt, mi az 
égé, az embernek lelkét, elméjét, kedélyét, akaratát po-
rodhoz láncolni merészkedel. 

És fájdalommal észrevevén, miként annyian láncol-
tatnak jobbra, balra; — hogy ne óvakodnánk, hogy 
ne vigyáznánk azokra, kiket az isteni gondviselés szi-
vünkre kötött ?! Hogy ne tartanék szem előtt az isteni 
bölcseség intését: Az eszes ember fölfelé emelkedik az 
élet utján, hogy a pokoltól lent távol tartsa magát!') 

') Sal. Példab. 15, 24. 
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Es fölfelé, mindig fölfelé emelkedett földi pályafu-
tásán elköltözött nagy hazánkfia. Jellemének feddhetlen 
tisztasága nemcsak a nyilvánosság terén, hanem a ma-
gánéletben is ; nemcsak a megyei gyűléseken és a tör-
vényhozók sorában, hanem'családjának körében is; nem-
csak a miniszteri padon, hanem barátjai iránti hűségé-
ben is minden körülmények alatt, derűben és borúban, 
bebizonyult és kiállá a tűzpróbát. Minél jobban ismerék 
öt, annál nagyobbra becsülök nyíltságát, kedélyességét, 
szelíd részvevő lelkét, emberszerető jóakaratát. Azok is, 
kik politikai irányát nem helyeslék és elve és nyelve ál-
tal háborgatva érzék magokat, jelleme iránt mégis tisz-
telettel és elismeréssel viseltetének. Rajta teljesült Sala-
lamon király szava: Jobb a jó hírnév a drága olaj-
nál és a halál napja a születés napjánál.') Róla 
méltán mondjuk a szent zsoltárnokkal: Boldog ember, 
ki a gonosz tanácsán nem jár, és a bűnösök utján 
meg nem áll, és a gúnyolódok székén nem ül; ha-
nem Isten törvényében leli örömét s erről elmélkedik 
éjjel és nappal. Ez hasonló a vízforrások mellé ül-
tetett fához, mely idejében megadja gyümölcsét.2) 

IV. 

T. hallgatók ! A gyümölcsfának gyümölcsöt terem-
nie kell, ez főrendeltetése: sok gyümölcsöt, jó gyümöl-
csöt ; azért viselik folytonosan gondját. Leszedik róla a 
hernyófészkeket; megtisztítják mohától, megrepedezett és 
kérges héjától, száraz gályáitól; és párosítás, lapozás, ha-

Sal. Préd. 7, 1 
') Zsolt. 1, 1-3. 
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sítékba és héj alá való oltás által megnemesítik. S mi 
boldog a kertész, ha ültetvényei által valósulva látja Sa-
lamon király mondatát: Ki gondját viseli a fügefának, 
eszi majd gyümölcsét.') 

A fa gyümölcsének minősége és mennyisége a fok-
mérő, mely szerint a kertész megbecsüli a fa értékét. 

Ámde a gyümölcs minősége és mennyisége szintén 
a fokmérő , mely szerint a mennyei kertész megbírálja 
az emberkertnek minden egyes fáját. S mondjátok, tisz-
telt hallgatóim, létezik-e helyesebb, jobb, igazságosabb 
zsinórmérték ? 

íme, lehet ember, kinek külső alakja díszes, társal-
gása kellemes és minden szava édes, mint a méz; de 
mind ez a lombhoz hasonló, a szép alakú, tündöklő, illa-
tos lombhoz, és még korántsem gyümölcs, sőt a sokat 
igérő lomb nem mindig jele az élvezetdűs gyümölcsnek. 
Már a hajdankor bölcsei mondák: 

„Nézd, mi szerény nyugalommal díszlik a kerti gyümölcsfa, 
Miglen az erdei fát messzire jelzi a zaj .2) 

Gyümölcsöt tehát! — 
Jó gyümölcsöt ós lehetőleg sok gyümölcsöt hozz 

létre a földön ! 
Nem keserű, vad gyümölcsöt, mely csak mesterkélt 

alkalmazás által válik használhatóvá; — nem egyes gyü-
mölcsdarabot, melyet sokáig kell keresni életed kertjében; 
nem férges gyümölcsöt, mely külsőleg fénylik, de belől-
ről nyavalyás; hanem ép, egészséges, jó gyümölcsöt, mely-
j'öl Salamon király mondja: Az igazságosnak gyümölcse, 
gyümölcse az életfának.3) 

. ') Sal. Példab 27, 18, 
V Ber. R. XVI. 
3) Sal. Példab. 11, 30. 
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Ily életfa volt dicsőült képviselőnk Klauzál Gábor! 
A fanemesítést kedvelvén és ügyességgel gyakorol-

ván, maga termékeny, felséges , nemes fa vala, melyről 
a haza mondá Salamonnal: Az ö árnyékában ülni kí-
vánok, az ö gyümölcse édes számnak.') 

E gyümölcs részletes leírásába nem bocsátkozom. — 
Klauzál Gábor tettei és törekvéseiről, viadalai és diada-
lairól szól a hazai történelem és az időszaki sajtó. Jeles 
szónoklatában elegendőkép szólt róluk városunk egyik ki-
tűnő polgára mult kedden, midőn Klauzálunk megpihent 
tetemeit oda kísérők, hol csendes nyugalom várakozott 
rájuk. Élesen jellemző szónoklattal szólt róluk ma dél-
előtt városunk egyik törvényhozási küldöttje, az elhunyt-
nak lelkes elv- és képviselőtársa. 

Ezen a szószéken azonban azt szabadjon kiemelnem, 
hogy az Istenben boldogult Klauzál Gábor egyike volt 
azon magyar államférfiaknak, kik az alkotmányos magyar 
hazához hathatósan szóltak Jésajás prófétával: Széle-
sítsd ki sátrad helyét, és hajlékod kárpitjait kiter-
jeszteni ne késedelmeskedjél /2) 

Igenis, kedves híveim! A magyar szellem valódi 
képviselői kiterjeszteni akarják az alkotmány hajlékának 
kárpitjait a haza minden fiára: arra is, ki Mózes tanít-
ványának vallja magát és zsinagógában imádja a sere-
gek Urát. így nyilatkozott a magyar képviselőház folyó 
évi február 23-án, harmincadik gyűlésén. Ekkép győze-
delmeskedett a közvéleményben az ügy, melyért Klauzál 
és elvtársai még az előítéletek korában síkra szállának, 
és a beszéd, melyet az elhunyt nagy hazafi 1844-ben, 
február 10-dikén, az alsó táblánál a zsidóügyről mon-

') Én. éneke. 2, 3. 
*) Jésaj. 54, 2. 
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dott, örök emléke marad nemcsak a szívreható ékes-
szólásnak, hanem a részrehajlatlan igazságszeretetnek, a 
felvilágosult szabadelvüségnek s a törvényhozási bölese-
ségnek is. 

De nem szabad e helyen meg nem említenem azt., 
is, miként ugyanazon napon, ugyanazon táblánál s ugyan-
azon értelemben fölszólalt Szeged szabad királyi városá-
nak követe, bold. Bérczy Antal is, követi utasítását lel-
kes szavakkal támogatván. 

Y. 

T. hallgatók! Tántoríthatlanul áll a fa az ő helyén. 
De utóvégre mégis eléri a halál, anélkül azonban, hogy 
a fa ez által haszna vehetőségét elvesztené. 

Az erdők, melyek a Kárpátokat jelenleg díszítik, 
sarjadékai azon iáknak, melyeket e hegyek ezelőtt vise-
lőnek; az elődök természete az utódokban tovább él. 

A templomok, házak, hajók ós hidak alkotó ré-
szei nem egyebek, mint az erdő lehullott fiainak óriás 
tagjai. 

S ki számíthatná ki a roppant hasznot, mely a 
fából ered, midőn nem gyökeredzik többé a földön í 
Hálás a fa, míg él, minden fáradságot gazdagon fizet-
vén; hálás a fa halála után, a mesterség és művészet 
idomításához engedékenységgel simulván. 

De szintén tovább él halála után a jóravaló ember, 
a derék családfő, a lelkes hazafi, a bölcs törvényhozó, 
a lángeszű iró, a vitéz hadvezér, az igazságos fejede-
lem is: él halála után nemcsak a siron túl a boldog-
ság országában, hanem él a siron innen , a földön is. 
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Sirák mondata szerint: Sokan dicsérik a bölcsnek be-
látását, és emlékezete soha meg nem szűnik; híré-
éi nem enyészik, és nevét emlegetik nemzedékről nem-
zedékre. ') 

Es igy Klauzál Gábor híre sem enyészik el s ne-
vét tisztelettel fogják emlegetni, mig a hazában szivek 
magyarul dobognak a királyért, a szabadságért, a jogért, 
az alkotmányért. 

Tisztelt hallgatók! Figyeljetek záradékul még a 
hajdankor egyik rövid beszélyére. A beszély következőké-
pen hangzik: 

Egykor egy zarándok a pusztában elfáradva és bá-
gyadtan rogyott le, kínoztatva az éhség, szomjúság és a 
napsugarak égető hevétől. Es íme, közelében vízforrás 
mellett lombos, árnyékos fát vesz észre, melynek ágain 
érett kecsegtető gyümölcs díszlék. 

A zarándok a fa oltalmazó szárnyai alatt lepihen, 
édes termékével fölüdítvén lankadt erejét, utjának folyta-
tására. De mielőtt ezt tevé, következőképen szólt a fá-
hoz: „Jóltevő fám! mit kivánjak áldva tenéked? — 
Hiszen édes már a te gyümölcsöd ; kellemetes a te ár-
nyékod és ezüsttiszta forrás csergedez lábaid mellett. 
Csak egy kívánalmam van számodra: Legyen minden 
sarjad hozzád hasonlók1 

Es ugyanazon óhajtást intézem hozzád Klauzál 
Gábor halhatatlan dicsőült lelke ! mit kivánjak áldva te 
néked? Dicséretesen végezted be földi pályafutásodat. 
Egész ország tisztelete kisért tégedet az örök élet ha-
zájába. Csak egy kívánalmam van számodra: legyen 

') Sir 39, 9. 
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minden sarjad hozzád hasonló s járjanak utódaid a köz-
életben tiszta hazafiságod nyomdokán, hogy rajtuk is 
teljesüljenek Dániel szavai : A bölcsek tündökölnek 
mint az égboltozat fénye, és kik sokakat igazságra 
oktatnak, ragyognak mint a csillagok mindig és 
örökké.') 

Anion. 

') Dán. 12, 3. 
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I M A. 

Örökkévaló, mindenható Isten, ég és föld teremtője ! 
Te vagy az igazság kútforrása. Te vagy maga az igaz-
ság, az irgalom és a kegyelem, a szeretet és a jóság, 
most és mindenkor! 

Mélyen megilletődött szívvel jelenünk meg, Örökké-
való, a Te szent színed előtt, hogy imát rebegjünk, forró 
imát, azon jeles férfiért, kit a Te felfoghatatlan bölcse-
ségű akaratod kiragadott közepünkből, hogy elköltözzék 
az örök hazába, azon országba, hol bú nem létezik; 
azon életre, melyet nem követ halál; azon boldogságra, 
mely maradandó. 

Őszinte gyásztól megtelt szivünk mélyéből kérünk 
téged, ég és föld Ura, emlékezzél meg drága halottunkról 
szeretetteljes irgalommal. Engedd, hogy a te magasztos 
közeledben és dicsőült szellemek közepette élvezhesse azon 
boldogságot, melyet földi működésével oltalmad alatt és 
kegyelmed által oly annyira kiérdemelt magának. 

Öntsd, irgalmas Istenünk, a vigasz balzsamát a si-
ránkozó özvegy és az árván maradt gyermekek szivébe! 

Engedd, hogy az elhunytnak dicső szelleme közöt-
tünk maradjon, az igazság és az egyenesség, a honsze-
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retet és az önfeláldozás, a felebaráti szeretet és a türel-
messég, az erény és az erkölcsiség szelleme. 

Hallgass meg minket kegyelmed szerint és vedd föl 
irgalmasan imáinkat, mert hozzád tekintenek föl szeme-
ink, benned bíznak szíveink, most és mindenkor. 

Amen. 
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Induljanak meg bár a hegyek és rendüljenek 
meg a halmok ; de szeretetem el nem távozik tőled 
és békés szövetségem nem ivigadozik, így szól irgal-
mazod, az Örökkévaló.l) 

Azért: Ki a Felséges oltalma alatt la,kik s a 
Mindenható védárnyéka alatt nyugszik; ez mond-
hatja Istennek, menedékem vagy, erősségem, Istenem, 
kiben bizom.l) 

így szólunk mi is, Istenünk és Urunk, ezen ünne-
pélyes órában, s igy fogunk szólani életünk estéjeig. Há-
lával eltelve jöttünk szent bajiékodba, szívre venni akar-
ván szent Tliorád tanítását és utmutatását. Áld meg 
ájtatosságunkat és elmélkedésünket a szívek nemesítésére 
és irántad való bizalmunk szilárdítására Amen. 

I. 

En vagyok a.z Örökkévaló, a te Istened, ki 
kihoztalak Egyptom földéről, a szolgák házából ! 

Ez alapja és történelmi kútforrása a mai ünnepnek, 
mely a tizparanes kijelentésére vagyon szentelve ; ez 

1) Jesaj. 54, 10. 
2) Zsolt. 91, 1. 2. 

15 



226 A SZABADSÁG. 

egyszersmind hathatósan felbuzdít bennünket, hogy az 
Isten törvényét hiven és lelkiösméretesen teljesüsük. 

Mire fekteti az Isten törvényhozási jogának fősulyát 
és alapját ? Arra talán, hogy Ö az ur és Izrael az ő 
szolgája? hogy ő parancsol és Izraelnek engedelmeskednie 
kell, mint az akaratlan rabszolga engedelmeskedik zsar-
nokának ? hogy az övé a korlátlan hatalom, mely előtt 
minden teremtménynek hajolnia kell ? Korántsem! Nem 
úgy kezdődik a tíz parancs: „ E n vagyok az Örök-
kévaló , a te Istened, ki eget és földet alkottam 
hanem : „ É n vagyok az Örökkévaló, a te Istened, ki 
kihoztalak Egyptom földéről a szolgák házábólEzen 
kimondhatatlan jótéteményre, az atyai szeretetre, melyet 
őseink iránt tanúsított, erre alapítja az Úr törvényhozási 
jogát, 

Háladatosságból kövesse Izrael Istenének oktatását. 
A jó atya nem kiván egyebet, mint gyermekei jólétét és 
csak ezért követeli, hogy gyermekei szavát fogadják és 
vezérletébe bízzanak. 

Ily szellemben szól hozzád az Isten, ki atyádnak 
nevezi magát. 

1. Az Isten vezérlete alatt föl vergődtél ama világos 
belátásra, hogy egy Isten van az égen és a földön, azért 
Jésajás szavai szerint csak előtte hajoljon minden térd, 
nevére esküdjék minden nyelv.') 

2. Az Isten büntető keze súlyosan nehezedett az 
Egyptusiakra, kik őseiddel méltatlanul bánlak : azért 
óvakodjál minden jogtalanságtól, minden méltatlanságtól. 

3. Milyen az égnek a föld feletti magassága, 
oly nagy az Isten kegyelme azok iránt, kik öt 

'J Jésaj. 45, 2. 3. 
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imádják. Mint könyörül az atya gyermekein, úgy 
könyörült az Isten őseiden') Egyptom országában, 
ugy könyörül gyermekein mindenü-t. Azért légy te is kö-
nyörületes szegény és szenvedő embertársaid iránt. Rész-
vétteljesen dobogjon szíved azokért , kiket nyomorult ál-
lapotuk segélyedhez, pártfogásodhoz, tanácsodhoz, bőkezű-
ségedhez utasít. 

4. Nem ritkán rögös útra vezet minket földi pá-
lyafutásunk, reményeinket nem teljesítvén, vállalatainkat 
meghiúsítván, jólétünk oszlopait aláásván; de ha életünk 
egét bús homály borítja, az egek fölött uralkodik az 
egek atyja, ki meghallgatta őseid fohászkodását Egyptom-
ban. Atyáskodó szeretete kimeríthetlen. 0 megáldja az 
igazat; jóvolta mintegy pajzszsal veszi körül azokat, 
kik gondviselésére támaszkodnak.2) 

II. 

Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, ki 
kihoztalak Egyptom földéről, a szolgák házából. Ez 
alapja és kútforrása a mai ünnepnek és ez egyszersmind 
szivrehatólag felserkent bennünket, hogy a szabadságot 
szeressük. 

1. Szabadság ! Nincs szebb, nincs örvendetesebb, 
nincs bájosabb szó az emberi nyelv szótáráben. A sza-
badságért fellángol az ifjú kebel; érte még az aggastyán 
szeme is tüzesen szikrázik. A szabadság lobogóját követ-
vén, csodákat míveltek a nemzetek, és szózatára még a 
gyenge kar is hőstetteket hajt végre. 

Zsolt. 103, 11-13 
*) Zsolt. 6, 13. 
' 15* 
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2. De miben áll tulajdonkép a szabadság, mely az 
embernek szívét annyira felhevíti, annyi jólétet, áldást, 
boldogságot idéz elő a földön ? 

Szóljunk előbb a polgári szabadságról. A polgári 
szabadság nem hatalmazza föl az embert, hogy tehesse, 
a mit akar, mi nékie tetszik, miben kedve telik. Ez nem 
szabadság, hanem zabolátlanság. Ez nem az emberi 
méltóságnak, hanem aljas szenvedélyeknek kifolyása; ez 
nem hoz békét, áldást, az államok felvirágzását : hanem 
visszavonást, átkot, a népek sülyedését. 

3. A valódi polgári szabadság, az alkotmányos 
szabadság csak ott honol, hol a nemzet választott képvi-
selői által szabja a törvényt, és a hazafi, az önkény el-
len védve lévén, csak a törvényhez szabja magát és 
életmódját. Ez a szabadság értelme, a mi evvel ellenke-
zik, a szabadság sérelme. Valamint levegő nélkül nincs 
élet, ügy törvény nélkül nincs szabadság. A szabadság a 
törvényességnek köszöni létezését. 

4. Lelkes nemzetek sokat tehetnek szabadságuk 
föntartására, vagy illetőleg visszaállítására. Sokat tehet-
nek, a törvényhez ragaszkodván, legyőzh itlen akadályoknak 
óvatosan engedvén, kedvező körülményeket okosan fölhasz-
nálván. Sokat tehetnek, de nem mindent. Már a régi 
világ tudta tapasztalásból, hogy hiába fáradoznak az 
építők, ha az Úr nem építi a házat, hiába őrköd-
nek az örök, ha az Úr nem őrzi a várost.') 

Zsolt. 127, i. 
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III. 

De van egy neme a szabadságnak, mely a körül-
ményektől független, melyre a világeseményeknek nincsen 
befolyásuk, mely magából az emberből veszi eredetét: ez 
a lelki szabadság! 

1. „Az ember kebelében", így szólt a középkor 
egyik bölcs oktatója, „az ember kebelében angyal és 
állat folytonos viadalban vannak egymás ellen. Az an-
gyal felfelé vonja az embert, az állat lefelé; az angyal 
világosságra vágyódik, az állat sötétségre; az angyal 
szellemi és erkölcsi örömökben akarja részesíteni az em-
bert, az állat csak testi élvezetet ismer. Az angyal szün-
telenül arra emlékezteti az embert, hogy az Isten szik-
rája lelkesíti, s hogy az Isten hasonlatosságában alkot-
tatott: az állat a porhoz akarja csatolni a por fiát." 

2. Szánakozásra, mély szánakozásra méltó állapot, 
midőn az állatiság elcsábítja az embert, Csendesen vonul 
el fejünk felül a felleg, miután alászórta mennyköveit, le-
zuhogtatta záporait; tükörré simul a tenger háta, miután 
megszűntek a szelek dagasztani habjait; nem rettegteti 
a környéket a tűzokádó hegy, ha üregéből a felforrt 
anyagot kihányta : de a szenvedély, az indulatosság, a 
felháborodott emberi kebel dúlásai és fúlásainak nincs vé-
gük, nincs szünetük. 

3. Ellenben nincs fényesebb, nincs dicsőbb győzelem 
a földön, mint midőn benned az angyal az állat fölött 
győzedelmeskedik : midőn a gyűlölet tért enged a szere-
tetnek, a boszuállás az engedékenységnek, az irigység a 
megelégedésnek, az önzés a jótékonyságnak, a fásulás a 
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lelkesedésnek. Ebben nyilatkozik lelki erőd, benső erkölcsi 
szabadságod. 

4. És van most alkalmunk, drága híveim, e szabadság 
gyakorlására. Mert a közterhek viselésében részesülvén, a 
politikai jogok gyakorlatából ellenben kizárva lévén, mó-
lyen érezzük, hogy polgári állásunk nem fér össze a jog-
gal, az igazsággal, ós aljas gyávaság volna, ha erről nem 
szólanánk- magyar nyiltszívűséggel. De más részről szo-
morkodnék az angyal kebeledben, ha elkeseredett hangu-
latra engednéd magadat elragadtatni. A mindenható Isten, 
ki őseidet fölszabadítá az egyptomi rabszolgaságból, szent 
törvényében ünnepélyesen szólt hozzájok : Ne legyetek 
elkeseredve az Egyptusiak ellen !') 

Kedves atyámfiai! Tekintsünk a helyzetre elfogult-
ság nélkül. A magyar alkotmány nagy ós fényes palotája 
körülbelül tizennyolc évig lakatlan állt, a kapuk be va-
lának zárva, a kulcsot Bécsben őrizték. De teljesédósbe 
ment hazánkban Salamon király szava: Mint a vízfor-
rások, olyan a király szive Isten kezében; a merre 
akarja, arra vezérli2). Felséges királyunk a kapu kul-
csait a trón iránti hűséges magyar nemzetnek kiadni 
kegyeskedett, ós íme, bekövetkezett a nagyszerű bevonu-
lás. Egyenlő politikai jogokkal vannak-e felruházva mind-
azok, kik bevonulának? Épenséggel nem. A fenálló tör-
vényeknek megfelelőleg helyet foglaltak a dicső palotában 
született választók, sőt született törvényhozók is. Mózes 
tanítványai epedve állanak a palota előtt, kérvén a szent 
zsoltárnokkal: Nyissátok fel nekem is az igazság ka-
púit; bemenvén azokon, hálát adok Istennek.6) A 

') Móz. V. k. 23, 8. 
') Sal. Péld. 21, 1. 
*) Zsolt. 118, 19. 
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kapu, fájdalom, nem nyilt meg eddig, de higyétek el, 
atyámfiai, a kulcs jó kézben, igen jó kézben van, Jésa-
jás próféta szavai szerint: Es Eljakim vadára teszem 
Dávid házának kulcsait; midőn ö megnyit, senki 
be nem zár.') 

Ne csüggedjünk tehát. Teljesítsük honfiúi kötelessé-
geinket lelkiösméretesen s helyezzük bizalmunkat az Is-
tenbe, ki a mai ünnepélyen is vigasztalólag és lecsilla-
pítólag szól hozzánk: En vagyok az Örökkévaló, a 
te Istened, ki kihoztalak Egyptom földéről a szolgák 
házából! Az Ő neve legyen dicsérve és magasztalva 
nfost és mindenkor, Ainen. 

') Jésaj. 22, 22. 
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I M A. 

Örökkévaló Istenünk, gondviselő atyánk! Legyen 
kedves előtted ajkaink imája és szívünk hálaáldozata. 

Uraknak ura és királyoknak királya! Áld meg fel-
séges fejedelmünket és az egész királyi házat. 

Irgalmas Isten! Áld meg azon derék férfiakat, ki-
ket a király és a nemzet bizalma meghitt, hogy ezen 
sokat szenvedett ország kormányát kezökbe vegyék. Áld 
meg őket belátással, igazsággal és kitartással, hogy a te 
oltalmad alatt drága hazánk felvirágzását kieszközölni ké-
pesek legyenek. Vedd körül kegyelmed pajzsával a hon-
atyákat, hogy a jog,- az igazság, az alkotmányos sza-
badság, a bölcseség, a polgári béke és egyetértés legye-
nek mindenkor működésük vezércsillagai. Csepegtesd szi-
veikbe az igazság és a méltányosság érzelmeit, hogy 
bennünket, a haza Mózesvallásű hü gyermekeit is, a sza-
badság jótéteményeiben részesíteni ne késedelmezzenek. 
Engedd, hogy a testvéri szeretet csatolja össze a haza 
különböző népeit és vallásfelekezeteit. Vésd minden hon-
polgár szivébe Malakiás prófétád mondatát: Vájjon nem 
egy atyánk vagyon-e mindnyájunknak, vájjon nem 
egy Isten teremtett-e minket; miért legyünk hütele-
nek egymás ellen, megszegvén őseink szövetségét f ' ) 

l) Mai. 2, 10. 
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Irgalmas Isten! Minden jónak kútforrása! áraszsz 
dűs bőséget kedves magyar hazánkra, hogy a halmok és 
a völgyek, a hegyek és a rónák hirdessék Hoseás prófé-
tád által mondott Ígéreted teljesülését, mely szerint az 
ég meghallgatja a földet.') 

Véghetetlen jóságú Isten ! Vedd oltalmad szárnyai 
alá városunkat, népét, földmívelését, ipaiát és közhasznú 
intézeteit. Jó lelked vezérelje gyülékezetünket a tökélyesedés 
üdvös pályáján. Erősítsd vallásosságunkat és erényünket, 
hogy pályafutásunk minden lépésén valósuljon Dávid szol-
gád szava: Igéd lábam szövétneke és ösvényemnek 
világossága, f 

Halleluja. 

') Hós. 2, 23. 
*) Zsolt. 119, 105. 
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A L A P I G E. 

Mit hallónk, mit őseink beszélnek el nekünk, 
nem titkoljuk el gyermekeink, az utókor előtt, hir-
detvén az TJr dicséretét, hatalmát és csodatetteit, me-
lyeket tőn. 

Zsolt, 78, 3. 4. 

Tisztelt gyülekezet! 

Ájtatos hallgatók! 

Megkoronáztatott a király és evvel egyszersmind a 
a nagy és bonyodalmas mű is megkoronáztatott, melynek 
létesítésére hazánk legjobbjai évek óta majd kecsegtető 
sikerrel, majd leverő foganatlansággal, de mindig fára-
datlanul közreműködének. 

A mű végtére befejeztetett. A közügyek törvényes 
állapota a mindenható Isten segélye és oltalma alatt 
helyreállíttatott. 

Azért a haza háláját áldozza az egek Urának, s a 
mai napot, mely elfelejthetlen maradand Magyarország 
történetében, fényesen ünnepli. 
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Dé e nevezetes nap fontosságát a haza határain kí-
vül is elismerik. A míveltebb népek szeme e pillanatban 
két városra néz éber figyelemmel : Párisra és Buda-
Pestre. 

A párisi világkiállítás tanúsítja, mit vihet véghez 
az éles ész, a széles tudomány, az érett tapasztalás, a 
lankadni nem tudó munkásság. 

A budapesti koronázás mutatja, mit érhet el nem-
zet, mely múltját emlékezetéből el nem szalasztja , jövő 
sorsa iránt nem esik kétségbe, a jelennel óvatosan al-
kudni tud, a szabadság szeretetét az alattvalói hűséggel 
párosítja s az isteni gondviselésbe helyezi bizodalmát. 

A párisi világkiállításnál oly készítmények tűnnek 
föl, melyeknek anyaga nagyobb-kisebb mértékben enged 
és simul az emberi kéz átidomító behatásának. Mert le-
gyen bár ezen anyag az ásvány-, növény- vagy ál-
latországból véve, öntudattal semmi esetre nem el-
lenzi , nem akadályozza az iparos tevékenység terveinek 
kivitelét. 

I>e az akadályok roppant serege, melylyel az uj 
korszakot fölavató magyar nemzeti esemény előkészítésé-
nek kellett küzdeni, nem az elemekből, nem az anyag 
természetéből, nem a műszerek hiányosságából, hanem az 
emberi szívből vevé eredetét; pedig tudva levő dolog, 
hogy emberi törekvésnek nincs veszedelmesb ellensége az 
emberi szívnél. A jogot nem ismerte el a hatalom ; az 
igazságot háttérbe szorítá az önkény ; az egyezkedés út-
jában állt a bizalmatlanság. 

De hála legyen a Mindenhatónak; mert az ő paizsa 
alatt a tekervényes utak egyenesekké váltak. Atyai 
gondviselésének míve, hogy elérte a haza az országos 
ünnepély mai napját. 
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A dicső fejedelem és a lelkes nemzet egyiránt fá-
tyolt vetének a múltra, Jésajás prófétával szólván : Ne 
emlékezzetek az előbbiekről, és a régiekre ne figyel-

jetek ; mert íme én újat cselekszem, mely most már 
sarjazik.') 

A párisi nagy palota, mely korunk legnagyobb vív-
mányait tükrözi vissza, csak rövid időre, egynehány hóra 
építtetett. Mihelyt az ősz hervasztó szelével beáll, a ki-
állítás lombos erdeje is hervad, sőt színhelyéről el-
enyészik. 

A magyar alkotmány palotája, mely a mai napon 
újra fölavattatik, nem leend az enyészet martalékává, ha-
nem rendületlenül fenn fog állani nemzedékről nemzedékre. 

* • * 
* 

l)e ki merne erről kezeskedni ? Hol van a biztosí-
ték, hogy a magyar alkotmány, a nemzet e legdrágább 
kincse, csakugyan dacolni fog az idők viszontagságaival? 
Ki állt az Ur tanácsában, látta és hallotta szavait, 
ki figyelt beszédére és fogta föl azt ?2) 

E kérdések nagyon fontosak. Mert a hű hazafiűi 
kebel nem élvezheti a mai ünnepet háborgatlan örömmel, 
mig megnyugtatva nem érzi magát állami viszonyaink 
tartós állandósága fölött. 

En, atyámfiai, nem álltam az Ur tanácsában, nem 
forgattam a jövő sors lapjait. Ászáffál a szent énekes-
sel mondom : Nincs köztünk próféta, ki tudná, med-
dig tart ez.3) 

De fölnyitvák előttünk a mult évkönyvei. Ezekből 
merítek felvilágosítást, vigasztalást, megnyugtatást, inond-

') Jésaj. 43, 18. 
v Jerem. 23, 18. 
3) Zsolt. 74, 9. 
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ván alapigénkkel : Mit hallánk, mit őseink beszélőnek 
el nekünk, nem titkoljuk gyermekeink, az utókor 
előtt, hirdetvén az Ur dicséretét, hatalmát, csudatet-
teit, melyeket tön. 

Igenis, kedves híveim, az Ur dicséretét, hatalmát 
és csudatetteit hirdeti a vallásos lelkületű hazafi, mi-
dőn a haza mult és jelenlegi állapotáról mélyebben el-
mélkedik. És épen erről akarunk elmélkedni ezen ün-
nepélyes órában. Négy számot izenek, kedves híveim. 
Ezen négy szám: 1567, 1667, 1767 és 1867. 

Mit tanít ezen négy évszám ? Megmondom és ájta-
tatos figyelmetekbe ajánlom. 

* 

1567 következőképen szól: „Én, oh magyarok, szo-
morú napokat éltem szép és áldott hazátokban. Az or-
szágot nem láttam egyesítve egy korona alatt. A nyu-
gati megyékben 1. Miksa király uralkodott; a keleti 
megyék Erdélylyel együtt János Zsigmond kormányának 
és a török uralmának voltak alávetve. Szeged városa 
is akkor a szultán uralma alatt állott. 

Egy országgyűlés szemtanuja is voltam Po-
zsonyban. 

De mily leverő, fájdalmas, szomorító benyomást 
gyakorolt rám ezen országgyűlés! Meghasonlással vevé 
kezdetét, és dicsőség nélkül ment végbe! 

Az országgyűlés elébe bocsátott királyi előterjeszt-
vények németül voltak fogalmazva, és a rendek kinyi-
latkoztatták, hogy azoknak tárgyalásába nem ereszked-
nek, mig súlyos sérelmeik nincsenek eloszlatva. 
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Negyvenhat törvénycikkelyt alkotott ezen ország-
gyűlés. Az akkori időnek szellemét és irányát pedig 
legvilágosabban jellemzi a törvény, mely , a jobbágyi 
házhelyek összeirására nézve a földes uraknak a falusi 
birák hamis esküre való elcsábítását megtiltja ')• 

Ez hihetetlennek látszik a tizenkilencedik század 
emberei előtt; de e törvény valóban hozatott! 

Ez, kedves híveim, 1567-nek nyilatkozata. 
Figyeljetek most 1667 jelentésére. 
„En, igy szól 1667, egy gyászos századnak gyá-

szos része voltam Magyarországban. Megjelenvén a föl-
dön, I. Leopoldot már tizedik uralkodási évében talál-
tam, mert 1657-ben lépett a trónra." 

„De ezen évtized alatt Leopold nem vala képes a 
töröknek hatalmát megtörni vagy csak gyengíteni. A 
Duna, Tisza, Dráva és Száva partjain a török uralko-
dott. Szeged városa is még mindig a töröké volt. Az 
ország kisebb része pedig, melyet a magyar magáénak 
nevezett, az önkény kicsapongásai alatt nyögött. 

„Szemtanuja voltam a besztercebányai gyűlésnek, 
hol az elégületlenség a kétségbeesésig fokoztatott. 

„Zrínyi Péter annyira volt elkeseredve, hogy Ma-
gyarországnak a német birodalomba való olvasztását in-
dítványozta, remélvén, hogy a német rendek a magyar 
rendeket támogatandják szabadságuk védelmében. 

„Mások erről semmit sem akartak hallani, inkább 
azt javasolván, hogy a magyar nemzet, függetlenségéről 

') VI. te.: Domini tamen terrestres (minino caveant, ne ju-
dices suos ad false jurandum instigent: alioquin jure mediante 
per Caesaream Majestatem Suam puniantur. 

1 6 
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és önállóságáról lemondván, a törökök karjai közé szo-
ruljon, és a félholdra bizza a haza jövő sorsát." 

íme, ez 1667-nek érdekes és tanulságos jelentése. 
De változtak a viszonyok. 

Borura derű ! 

1767 már derültebb arccal lép föl, mint hasonnevű 
elődei az előbbi századokban; oka is van megelégedve 
lenni tapasztalásaival. 

A hazai ügyek már előbb kedvező fordulatot vettek 
vala. A török uralomnak már nyolcvan év óta vége volt. 
A magyar most már hónát lelte a hazában, s fejedel-
meért, Mária Teréziáért, lángoló lelkesedéssel szállt a 
síkra, gondolván, hogy 

Romlott szív és romlott elme, 
Kit hazaja hö szerelme 
Szép tettekre nem hevít. 

De mily óriási különbség van 1767 és 1867 
közt ! 

Összehasonlítván az akkori törvényeket a mai tör-
vényekkel ; az akkori szokásokat a mai szokásokkal; az 
akkori míveltségi állapotot a mai míveltségi állapottal; 
az akkori tanodákat a mai tanodákkal; a nép akkori hely-
zetét a nép mai helyzetével: az akkori türelmetlenséget 
a mai türelemmel: forró hálától áthatva érezzük magun-
kat, és buzgó ájtatossággal hirdetjük a Mindenható 
dicséretét, hatalmát és csudatetteit. Mert habár a kor-
szerű kifejlődés nemes pályáján nem szaladunk, annyi 
bizonyos, hogy haladunk. 

Méltán föltehetjük, atyámfiai, hogy a különböző 
rangú és rendű vendégek, kik közelről és távolról Buda-
Pesten egybeseregeltek, hazájukban elismeréssel fognak 
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nyilatkozni az előmenetelről, melyet a magyar nemzet 
némely tudományok és művészetekben, a napi sajtó ke-
zelésében, az ipar, a kereskedelem és a társasélet moz-
zanásaiban tőn. 

Es épen ezen általános míveltségi fejlemény, és az 
általa szembetünőleg nyilatkozó benső és kimeríthetlen 
életrevalóság legjobb biztosíték, hogy a mai ünnep nem 
mulandó, hanem állandó, elenyészhetlenül állandó java-
kat illet, s hogy a jó Isten, ki eddig atyailag őrködött 
a haza fölött, atyailag fog őrködni fölötte továbbá is. 
Valamint a mostani nemzedék, úgy a késő utókor 
is szóland a szent zsoltárnokkal: „Nem, halok meg, 
hanem élek és Isten tetteit hirdetem ; fenyítve 

fenyíte az Ur, de a halál nem adott át engemetu ') 
Valamint a mostani nemzedék, szinte ugy a késő utókor 
hirdetendi az Isten dicséretét, hatalmát csudatetteit. 

Azonban más részről magok az egybegyűlt hon-
atyák a Felséghez szóló egyik föliratukban teljes őszinte-
séggel kijelentették, hogy a haza míveltebb országok-
irányában mind anyagilag, mind szellemileg hátra maradt, 
s hogy a törvényhozás hivatva vagyon, e hézagot be-
tölteni. 

E föladat pedig nem csak a törvényhozásé, hanem 
minden hazafié. 

Akartok-e hozzá járulni, híveim, e föladat dicsére-
tes megoldásához? 

Fölteszem,- hogy igenis; s azért három szabályt kö-
tök szivetekre. Figyelmezzetek ! 

* * 
* 

') Zsolt . 118, 17. 16. 
1 6 * 

i 
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1. Válaszd, élethivatásodat tehetségeid és hajla-
modhoz képest ! 

A bölcseség e szabálya főképen a szüléket illeti. 
Yan számos atya és anya, ki fiaik hivatását elha-

tározván, nem azoknak tehetségeit és hajlamait, hanem 
külindokok és számításokat vesz tekintetbe, ez által 
csorbát ejtvén nem csak gyermekeik valódi érdekén, ha-
nem a közjóléten is. Mert a hazának, közös anyánknak? 

kétségbevonhatlan joga van, minden termékeny tehetséget, 
minden gyümölcsöző hajlamot igénybe venni. A hazafiak 
tehetségei és hajlamai valóságos birtoka a hazának, mit 
tőle elidegeníteni nem szabad. 

Az embernek minden utja tiszta szeme előtt, és 
az Isten alkotja a lelkeket.') így szól Salamon 
király. 

És a jóságos Isten, a lelkek alkotója, azért aján-
dékozta meg gyermekeit különféle erőkkel és hajlamok-
kal, hogy mindenki képességének irányát és előszeretetét 
érvényesítse. 

Vagy tán kicsinyelni akarnád hivatásodat, tágas ha-
táskör nem esvén osztályrészedül ? 

Oh, félreértett szerénység! Az emberi, a polgári 
társaság lánc, mely nagyobb, kisebb szemekből áll ; de 
minden egyes szem alkotó része az egész láncnak. Nem 
csak az államférfiú, a kormányzó, a törvényhozó szerez 
magának érdemet a haza körül, hanem a földmivelő, a 
gazda, az iparos, a kereskedő, a néptanító is, ki hivatá-
sának lelkiösméretesen eleget tesz és ügyeire okosan gon-
dot visel. Maga magát ékesítvén, egyszersmind a kertet 
is ékesíti a rózsa. 

Sal. Példab. 16, 2. 
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2. Viseld hivatásod terhét türelemmel .és bá-
torsággal ! 

Kedves híveim! A mindennapi tapasztalás eléggé 
tanúsítja, hogy minden élethivatásnak kellemetes és ör-
vendetes oldala is vagyon, melynek szemléletére szép hi-
vatásról szoktak szólani, például a családfő, az anya, a 
nevelő, az orvos, a biró, a népképviselő szép és üdvös 
hivatásáról. 

De nem kevésbé bizonyítja a mindennapi tapaszta-
lás, hogy minden hivatásnak terhei, gondjai, kellemet-
lenségei és nehézségei is vannak. 

Mi a legmagasztosb, a legfenségesebb emberi hiva-
tás jelképe ? Kétségkívül a korona ! Ámde a történelem 
mégis nevez uralkodókat, kik a koronát elviselhetlen te-

her gyanánt letették, például V. Károly német császár 
és spanyol király, ki zárdába ment és órákat készített; 
II. Rudolf német császár és magyar király, ki alchi-
miával és csillagászattal foglalkozott ; V. Ferdinánd osz-
trák császár és magyar király, ki a korona letétele óta 
a jótékonyságnak és ájtatosságnak él. 

Igenis, atyámfiai, minden hivatásnak terhei vannak. 
Távol legyen tehát tőled a kaján irigység, mely a lel-
ket megmérgezi és az életet elkeseríti. Nem vagy ér-
demes az Isten áldására, ha nem elégszel meg azzal, 
mit atyai kezéből vettél. Szólj inkább az ihlett köl-
tővel : 

„Vessen a végzet valamerre tetszik, 
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem, 
Mindenütt boldog megelégedéssel 

Nézek az égre !tt 
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3. Áldozz kész akarattal a közjó előkészí-
tésére ! 

Kedves híveim ! Egy szebb jövő reménydús hajnala 
virradt föl ránk jó Istenünk kegyeiméből. 

Felséges királyunk drága fején a haza szent ko-
ronája díszlik. 

Az erény koszorújában ragyogó királynénk a felség 
diadeinájával is megkoronáztatott. 

A király nevében a nemzetnek felelős miniszterek 
kormányozzák az országot. 

Az egybegyűlt honatyák arra törekednek, hogy a 
haza törvényei mindinkább tisztuljanak a szabadság, egyen-
lőség és testvériség szellemében. 

A törvényhatóságok elfoglalták a tért, hol a haza 
fölvirágoztatására és a közjó gyarapítására oly sokat te-
hetnek, a rendet ós a békét föntartván, az alkotmány 
fölött őrködvén, a közszellemet fölébresztvén és kifej-
lesztvén. 

A sajtó fölszabadult bilincsei alól, s az elme szüle-
mény i félelem nélkül jöhetnek napvilágra. 

Mind ezt szemügyre vevón, lehetetlen, hogy forró 
hálával ne hirdessük az Ur dicséretét, hatalmát és 
csudatetteit. 

De forró hálával tartozunk irántatok is, dicső haza-
fiak, kik mindezt lángoló hazaszeretettel, körültekintő 
mórsóklettel és bölcs tapintattal kieszközöltétek. Legye-
tek azért áldottak a mindenható Istentől, ki eget és földet 
alkotott. 

Légy áldva mindenek előtt, te, nagy hazafi, a nem-
zet tüzoszlopa, a haza őrangyala, a hazafiúi önmeg-
adásnak élő mintája! Neved aranybetükkel van bevésve 
a haza évkönyveibe. , 
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Azonban a közügyek jogos és igazságos fordulatá-
nak csak akkor lehet az óhajtva óhajtott sikere, ha a 
hazafiak tettre kész buzgalommal lelkesülnek a valóért, a 
szépért, a jóért, mindenért, mi az Istennek tetszik, s az 
ember méltóságának megfelel, életük által tanúsítván, hogy 
az Isten dicséretét, hatalmát és csudatetteit nem csak 
szavakkal, hanem tettekkel is hirdetik. 

„ Itt vagyok !" így felelt Ábrahám az Istennek ál-
dozatot követelő szózatára. „ Itt vagyok /" így felel a 
jó hazafi, valahányszor a közjó igénybe veszi részvétét, 
munkásságát, áldozatát. „ Itt vagyok F így felelj te is, 
vala hányszor a közjó, az emberbaráti szeretet, a jóté-
konyság, az értelmiség és míveltség gyarapítása számot 
tart rád. „It t vagyok!" felelj és tedd hozzá : 

Mert még neked virulni kell, oh hon, 
Ragyogva hirben, büszkén, szabadon. 

Amen. 

» 
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I M A. 

Nagy és hatalmas Isten, a mindenség Ura! Te 
szerzettél rendet és békét megmérhetlen világod minden 
részeiben. Atyai gondviselésed intézé, hogy lény lényhez 
legyen kötve, s hogy gyermekeid, az emberek, örök ren-
deltetésükhöz képest, bölcs végzeteid létesítésére össze-
álljanak és polgári társadalomban éljenek. 

Te parancsolád, hogy a magas fölött magasabb őr-
ködjék. Te hivád meg az uralkodókat trónjaikra, hogy 
rendet és csendet fenntartanának, közjót és boldogságot 
előmozdítanának, kormányozván hü alattvalóikat joggal és 
igazsággal. 

Mi Istenünk, atyánk! örök trónod elébe öntjük 
ki sziveink mélyen érzett háláját; szived előtt egybe-
seregelve bocsátjuk fel dicsérő szavunkat hozzád, élet 
U r a , jóságod és irgalmadért, melylyel fentartád drága 
életét legkegyelmesebb és atyáskodó királyunknak, 

I. F E R E N C J Ó Z S E F 
Ő Felségének, 

kinek fejére a visszanyert szabadságának ujongó nem-
zet a mai napon feltette Szent István diszes ko-
ronáját. 
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Isten segíts, királyok Istene! Vedd főikentedet paj-
zsod szárnyai alá. Őrizd meg ő t , valamint e napig, e 
dicső és magasztos napig megőrizted drága személyét. A 
legkésőbb korig tartsd fen királyunk életét a testnek 
egészségében s a léleknek vidámságában. Szerelmed me-
legítse meg szivét nemes és boldogító szándékokra. Böl-
cseséged világosítsa meg szellemét a valóság belátására. 
Hatályod erősítse karjait a törvény végrehajtására. 

Mennyei atyánk ! Ájtatos esedezésünk felszáll Te 
eléd Fejedelmünk fenséges hitveseért is. Tartsd meg, jó 
Isten, kegyelmes királynénkat 

E R Z S É B E T E T , 

kit a nemzet a mai napon szintén a felség diadémájával 
koronázott meg. Hintsd áldásaid bőségét virágzó életére. 

Kegyelmes Isten ! Áld meg az egész királyi házat. 
Vedd körül kegyelmed pajzsával a honatyákat és a haza 
felelős kormányát, hogy a jog, az igazság, az alkotmá-
nyos szabadság, a bölcseség, a polgári béke és egyetértés 
legyenek mindenkor működésük vezércsillagai. Csepegtesd 
sziveikbe a méltányosság érzelmeit, hogy bennünket, a 
haza Mózesvallásű hü gyermekeit is a szabadság jótéte-
ményeiben részesíteni ne késedelmezzenek. Engedd, hogy 
a testvéri szeretet csatolja össze a haza különböző népeit 
és vallásfelekezeteit. Vésd minden honpolgár szivébe Ma-
iak iás prófétád mondatát: Vájjon nem egy atyánk va-
gyon-e mindnyájunknak, vájjon nem egy Isten terem-
tett-e minket; miért legyünk hütelenek egymás ellen, 
megszegvén őseink szövetségét /J) 

Irgalmasságnak atyja! Áld meg Magyarországodat, 
szeretett hazánkat! A hegyeket és a völgyeket, a bérceket 

') Maiak. 2, 10. 
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ós a rónákat, — áld meg esővel ás napsütéssel a maga 
idejében. Honunk minden tájékait, a kéklő szirtormok-
tól a tenger partjáig, áld meg bőséggel és gyönyörű-
séggel! Legyen» gondod városunkra és gyülekezetünkre! 

Kegyelmes Isten ! Áld meg a nagy művet, melyre 
a kegyelmes királyi pár megkoronázásával a mai napon 
felteszsziik a koronát. Engedd hogy e sokat hányatott 
ország végre a nyugalom és jólét kikötőjébe érkezzék 
és hogy a Te segedelmeddel visszanyert alkotmány az 
idő viszontagságaival dacolván, fenálljon és virágozzék. 

Áldj meg, óh Isten, minden magyart, kinek szive 
magyarul dobog királyáért és hazájáért. 

Amen. 





Megjelent a „ Pesti Naplóu 1868-dik évi 11—6316 számában. 
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E L Ő I M A. 

Hatalmas felség! Örökkévaló Isten! Sorsunk Ura! 
Te igazságos vagy minden utaidon, szent minden mi-
veidben. 

Buzgó áhítattal, hazafiúi örömmel s mélyen érzett 
hálával jelent meg előtted ezen imádó gyülekezet. 

Legyen kedves előtted a hívek ájtatossága. Tekints 
le atyailag gyermekeid örömére. Fogadd el kegyelmesen 
hálaáldozatunkat. 

Áld meg, Uram, szent igéd hirdetését, hogy va-
lósuljon általa Jésajás prófétádtól hirdetett Ígéreted: Va-
lamint az eső és a hó leszáll az égről a főidre, és 
oda többé vissza nem tér, hanem áztatja, terméke-
nyíti és csiráztatja a földet, hogy adjon magot a 
vetőnek és kenyeret az evőnek: úgy leend az én igém, 
mely számból kimegyen; nem tér az vissza hozzám 
üresen, hanem teljesíti mit akartam, és létesíti, mire 
kiküldöttem.l) Amen. 

'j Jesaj. 55, 10. 
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A L A P I G E. 

Oh Istenein, szolgád vagyok, szolgálód fia; te 
feloldád bilincseimet. Teneked áldozom a hála áldo-
zatával, 5 örökkévaló nevét ünnepelem. Fogadá-
saimat teljesítem az Ur egész népe előtt. Az Ur 
házának pitvaraiban, közepetted Jeruzsálem. Hal-
leluja. 

Zsolt. CXVI. 16-19. 

I. 

A szent zsoltárnok, kinek szavait épen felolvasám, 
nemcsak saját nevében nyilatkozik, hanem népének han-
gulatát is hiven tolmácsolja. 

A sokáig nélkülözött, de végtére elért szabadság 
ümiepelésére egybesereglének a honfiak az Ur templomá-
ban, hogy megüljék a lélekemelő esemény ünnepét. 

Ugyané kutforrásból veszi mai ünnepélyünk is ere-
detét, az elért szabadság örvendetes, szívemelő és boldo-
gító ünnepe hívott bennünket az Ur hajlékába. 

A felvilágosult törvényhozás jóltevő napja szétosz-
latván az előítéletek borongó homályát, fényével boldogítja 
a magyar zsidóságot is. Lehullottak a századok óta reá 
nehezedő korlátok: a szabadság, az egyenlőség , a test-
vériség dicsőséges lobogója alatt állunk. 

E lobogót tűzvén a magyar törvényhozás a magyar 
zsidók elé, nemcsak saját meggyőződésének, a jognak, 
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törvényhozói bölcseségének, a kor irányának ós a mi vei -
tebb országok példájának tett eleget, hanem egyszersmind 
az ős magyar szellemnek is szép győzelmet vivott ki. 

Távol legyen tőlem minden hízelgés. A történe-
lemre hivatkozom, mely mellettem és helyettem fog 
szólani. 

Hazánk nyolcadik királya, I. László, kit a közép-
kor, mint szentet dicsőített, a Xí . század utolsó negye-
dében (1077 — 1095.) uralkodott, közvetlenül a keresztes 
háborúk előtt. Törvényeit három könyvben őrizte meg a 
magyar törvén y - gyűjtemény. 

A zsidókra két törvény vonatkozik, melyek követke-
zőkép szólnak: 

„Ha a zsidók keresztyén nőkkel lépnek házasságra, 
vagy ha keresztyén személyt tartanak maguknál, ezek 
vétessenek el tőlük és szabadságba helyeztessenek 

» 

vissza."') 
,,A zsidóktól, ha valaki vasárnap vagy más nagyobb 

ünnepeken munkánál éri, a munka szerszámai elszedetnek, 
hogy keresztyén meg ne botránkozzék rajta." 2) 

E törvényeket hazánk egyik kitűnő történetirója, Is-
tenben boldogult barátom, Szalay László következő meg-
jegyzéssel kiséri: „Mindkét rendelet megszorításokat fog-
lal magában; de ha meggondoljuk, hogy a zsidó-üldözé-
sek Nyugot-Európa több tartományaiban már napirenden 
voltak, azt fogjuk találni, hogy a magyarországi zsidók 
állása viszonylag kedvező volt, hogy a keresztyén világ-
nózlet nálunk is ellenök fordult, de a népben nem mu-
tatkozott ellenszenv irántuk."3) 

>) I. 10. 
V I 26. 
3) Magyarorsz. tört. I. 189. 
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Tehát a józan eszű, romlatlan természetű, békés tü-
relemre hajlandó magyar nép nem viseltetett ellenszenv-
vel a zsidók irányában, ámbár ezek akkor Nyugat-
Európában a legvéresebb üldözések áldozatai valának. 

A magyar nép hozzá volt szokva a zsidók szom-
szédságához. Mert hitelre méltó kutforrások, nevezetesen 
Cinnamus János tanúbizonysága szerint, Kazárországból 
zsidók is jöttek a magyarokkal, midőn ezek a IX.' szá-
zad végtizedeiben a négy folyam partjain uj házat sze-
reztek maguknak.') S nem kevésbé hitelre méltó kutfor-
rásokból tudva van, miként a zsidó családok , melyek a 
X . század folytán Magyarországban letelepedének, magyar 
szomszédaikkal békében és egyetértésben éltek. 

Ennélfogva nem csoda, hogy a népben nem mutat-
kozott semminemű elkeseredettség, midőn a magyar zsi-
dóság a XII I . században II. Endre alatt a közügyekre 
is nem csekély befolyást vivott ki magának, és IV. Béla 
alatt, az akkori időhöz képest, kedvező szabadalmakban 
részesült. 

A népnek e hangulata a következő századokban sem 
változott. Mert a nép távol maradt minden zsidóüldözés-
től, midőn a XIV. században nagy Lajos Nyugat-Európa 
gyászos példája által indíttatva, az országgyűlés bele-
egyezése nélkül, zsidó alattvalóit az országból kiutasította. 
A népet nem ingerié kaján irigység, midőn a zsidók a 
XV. században, Mátyás király alatt, hazai történetünk 
fénykorában, ismét jólétnek és tisztes állásnak örvendet-
tek, miután igazságos Mátyás előbbi szabadalmaikat meg-
erősítette vala. 

Fájdalom, a XV. században ismét felleg borította 
a türelem csillagát Magyarország egén. Egyházi viszály 

') Joh. Cinnam. I I I 8., p. 107, V , 16, p 247. 
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dult a haza kebelében és csak a mult század vége felé 
sikerült II . Lipót alatt a maradandó egyházi béke alap-
kövét letenni. 

Ugyanezen időben a honatyák a zsidó ügyet is sző-
nyegre hozták, s ezen ügyet azóta több országgyűlésen 
felvették, mig végre elérkezett az óra, mely a magyar 
zsidóság bilincseit örökre feloldá. 

II. 

Azért áldozunk az Istennek a hála áldozatával 
és az Örökkévaló nevét ünnepeljük. Lehetetlen, hogy 
el ne ismerjük a rólunk hozott törvenynek nagy és el-
enyészhetlen becsét. A mit az önkény jobb kezével ad, 
azt bal kezével visszavonhatja; de szent és visszavon-
hatlan a törvény, melyet a magyar nemzet hozott, és 
melyet koronás királya szentesített. 

Az ájtatosság szárnyán emelkedik lelkünk az ég felé, 
hálát rebegvén a Mindenhatónak nemcsak a mi uj sza-
badságunkért, hanem azért is, mivel isteni gondvise-
lése helyreállította a magyar haza alkotmányát, mely a 
magyar földön alapja, védője, biztosítója minden sza-
badságnak. 

S mily rendkívüli az események hosszú sora, me-
lyek e helyreállítást kisérték! A magyar haza méltán 
szólhat a szent zsoltárnokkal : Dicsérlek Istenem, hogy 
meghallgattál éz megszabadítottál engem. A kö, me-
lyet az építők megvetének, szeglet fejévé lön. Ez Is-
tentől vagyon csodálatos szemeink előtt.') 

') Zsolt. 118, 21—23. 

17 
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A Mózesvallásu magyaroknak kétszeres okuk van 
örülni a magyar alkotmány újjászületésén. Mint hazafiak 
és mint izraeliták üdvözlik a hazai sors ezen üdvös és 
reménydús fordulatát. Mert egyenjogosításukról nem lehe-
tett szó, mig a magyar nemzet előtt ujonan meg nem 
nyilik a törvényhozás pályája, s mig fejedelme fejére fel 
nem teszi az ősi koronát. 

És hála az égnek, a helyzet olyan, hogy az engedő 
és elfogadó egyaránt üdvösnek tartják az egyenjogúsítást. 
Mert a szabadság annál jobban biztosíttatik, minél töb-
ben részesülnek benne, minél többen nemesbülnek általa, 
minél többen lángolnak érte. Erről meg levén győ-
ződve, hazánk értelmisége sürgetőleg kivánta az egyen-
jogosítási törvény hozatalát. A kormány és a honatyák-
teljes készséggel megfeleltek a közvélemény kívánalmá-
nak, s koronás királyunk legkegyelmesebben szentesítette 
a törvényt. 

A bevégzett tény fényes keretét képezi ama dicső 
hazafiak emléke, kik már harminc év előtt hű és lelkes 
szószólói voltak a lelkiösméret szabadságának. Lehetetlen 
elősorolnom az éles szellemű és szilárd jellemű harcosok-
egész seregét; csak egynéhány vezér említésére szorítko-
zom. A karok és rendek tábláján harcoltak a jó ügy 
mellett Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Beöthy Ödön, 
Bezerédy István és társaik. A szabad királyi városok 
között Szeged engedett a korszellem intésének. A főrendi 
házban b. Eötvös József, gr. Zay Károly, gr. Ráday 
Gedeon emeltek szót az elnyomottak védelmére. De 
senki sem fejlesztett annyi jóakaratot, annyi buzgalmat 
és annyi kitartást az emancipatió ügyében, mint Dub-
raviczky Simon, Pestmegye első alispánja és ország-
gyűlési követe. Ő kimeríthetlen béketűréssel állott a gá-
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ton, majd a zsidók elleni előítéleteket cáfolván észszerű 
okokkal, majd a zsidókat igazítván útba okos tanács-
csal. Ernyedetlen fáradozása az ügy barátai közt álta-
lános elismerésre talált, s báró Eötvös József neki aján-
lotta 1840-ben a zsidók egyenjogúsítása érdekében irt 
értekezését. 

Dubraviczky Simon! A te nemes szived dobogott az 
elnyomottakért; érted fog dobogni a felszabadultak szive 
nemzedékről nemzedékre. 

„A közembernek neve vész magával : 
„Kincs, kövély, márványpaloták homályba 
„Dőlnek, elmúlnak s heverő uroknak 

„Hire enyészik ; 
„ A derék nem fél az idők mohától ; 
,.A koporsóból kitör és eget kér, 
„S érdemét a jók, nemesek s jövendő 

„Századok á ld ják ." 

Hazánkban a zsidóügy soha sem volt elkülönített 
tárgya a hazafiúi elmélkedésnek, a törvényhozási ta-
nácskozásnak, a napi sajtó vitájának ; hanem mindig al-
kotó része vala az átalános közügyi fejlődésnek és ala-
kulásnak, melynek létesítésében szólottak, buzogtak, fára-
doztak, tűrtek, szenvedtek hazánk legbölcsebbjei, hazánk 
legjobbjai. 

Mint a XVI. században hozott, a zsidókat illető 
törvények az akkori türelmetlenség és elfogultság nyilat-
kozatai: ugy ujabb időben a reform-pártnak a zsidóügy 
iránt tett lépései világos tanúbizonyságot tesznek korunk 
érettségéről és felvilágosultságáról. 

17* 
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A reform-párt törekvései 1848-ig nem találtak visz-
hangra a hatalomnál. Pozsony jelszava vala : haladjunk! 
Bécs jelszava ellenben igy hangzott: tespedjünk ! De a 
reform-párt emberei lankadást nem ismerő szilárdsággal 
nem tértek le a haladás rögös, de diszes pályájáról, 
mintegy Istennek Jésajás által hirdetett szavát követvén: 
Készítsétek az Ur útját, egyenesítsétek a pusztában 
Istenünk ösvényét; minden völgy fölmagasodjék, min-
den hegy és halom megdöntessék; a tekervényes 
legyen egyenes, a darabos rónasággá. És nyilatkozni 
fog az Ur dicsősége, és meglátja mindenki, hogy az 
Ur szólott.') 

Igenis az ur szólott: l-egyen világosság! Es lön 
világosság !f a magyar hazában : borúra derű ! Es Izrael 
fiainak is lett világosság minden lakhelyükön.3) Fi-
gyeljünk tehát az Istennek Jésajás által hirdetett sza-
vára . Jákob háza ! Jertek, járjunk az ur világos-
ságában !*) 

III . 

Erre buzdítanak alapigénk következő szavai is: Fo-
gadásaimat teljesítem az Ur egész népe előtt, az 
Ur házának pitvaraiban, közepetted Jeruzsálem ! 

E fogadások, melyekről a szent költő szól, a jeru-
zsálemi templomban bemutatandó áldozatok valának. 
A fogadások, a vallásos érzület természetes kifolyásai, s 

l ) Jesaj. 40, 3—5. 
*) Móz. I. k. 1, 3. 
') Móz. II. k. 10, 23. 
*) Jesaj. 2, 5. 
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azért a legrégibb szokások közé tartoznak. A görög és 
a római világban szintoly otthonosok voltak, mint Pa-
laestinában. 

A szentírásból tudjuk, miként már Jákob, Izrael 
ősatyja, életének válságos helyzetében fogadást tőn, mond-
ván : Ha Isten velem, leend , és megőriz az uton, 
melyen járok, és ad kenyeret táplálásomra, és ru-
hát öltözetemre, és békében térek vissza atyám há-
zába , az Ur az én Istenem leend, és ezen kő, 
melyet oszlopul'felállíték, Isten háza leend és min-
denből, mit nekem ad, a tizedet bemutatom. ') 

Mózes törvénye sem sürgeti, sőt nem is ajánlja a 
fogadások tételét, de szigorral parancsolja, hogy a tett 
fogadás pontosan teljesítessék. A törvény ekképpen szól: 
Ha jogadást teszesz az Urnák, Istenednek, ne késsél 
teljesíteni, mert követelendi az Urad Istened tőled, 
és bün lenne rajtad ; ha nem teszesz fogadást, nem 
lesz rajtad bün; ajkaid nyilatkozatát tartsd meg és 
teljesítsd, mint fogadád Urad Istenednek önkénytesen, 
mint ajkaiddal kijelentéd.2) 

Erre az intésre vonatkozva, kinyilatkoztatja zsol-
tárnokunk, hogy ő a válságos időben tett fogadalmait 
teljesítendi, Isten népe előtt teljesítendi, Jeruzsálem kö-
zepette. 

Hazánk múltjában is akadunk oly esetekre , midőn 
az országgyűlés mintegy fogadalom alakjában alkotott 
törvényt. I. Ferdinánd alatt, 1548-ban, a magyar ren-
dek következőleg nyilatkoztak : „Mivel nebány év óta a 
hajdan virágzott Magyarországnak semmi sem ártott in-
kább, mint a jobbágyok elnyomatása, kiknek jajveszék-

') Móz. I k. 28, 20—22. 
k.1) Móz V. 23, 24. 



262 AZ ISTEN FELOLDÁ BILINCSEIMET. 262 

lése felszáll Isten szine elébe; azért a Mindenható ha-
ragjának elhárítására, . . . ö Felségének is intésére, 
egyhangúlag végezték a rendek , hogy a nyomorú 
pór visszanyerje szabadságát, melytől a közelebb mult 
években bármikép elejtetett, és azontúl — egyik úrtól 
vagy nemestől a másikhoz szabadon költözködhessék.')" 
E törvény az első lépés vala a nép felszabadítására. 

A nagy törvényhozási mű, mely 1548-ban kezdő-
dök, 1848-ban fejeztetett be. 

Egy néposztály azonban — és pedig oly néposz-
tály , mely 1848-ban lángoló lelkesedéssel csatlakozott 
a nemzet szent ügyéhez — még mindig epedett „egy 
jobb kor után." Ezen néposztályra nézve 1861-ben tör-
tént ünnepélyes törvényhozási fogadás, és a mostani 
országgyűlés magáévá tevé szent zsoltárunk szavait : 
Fogadalmát teljesítette az egész művelt világ előtt, a 
törvényhozás szent templomában, a magyar Jeruzsálem 
közepette, és felhangzott a felszabadultak dicsérő Halle-
lujája! 

A halleluja elhangzik, de soha el nem hangzik a 
zsidó hazafiak kebelében a szent fogadás, melylyel a 
magyar alkotmányos szabadság évezredes szentségébe 
lépnek. 

Eddigi pályafutásomban amaz óra volt a legünne-
pélyesebb és legmagasztosabb, midőn 1848-ban szabad 
ég alatt, magyar nemzetőrökhöz szóltam, nevükben hir-
detvén, hogy 

1. Nem akarjuk pártolni az igazságtalanságot, ha-
nem védeni akarjuk a jogot. 

') Szalag, Magyar orsz. tört IV., 253., 
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2. Nem akarjuk támogatni az önkényt, hanem gyá-
molítani akarjuk a törvényes szabadságot. 

3. Nem akarjuk táplálni a durvaságot, hanem elő-
mozdítani akarjuk a miveltséget. 

4. Nem akarjuk oltalmazni a pártütést, hanem meg-
szilárdítani akarjuk Felséges királyunk trónját! ' ) 

Nem kevésbé ünnepélyes, nem kevésbé magasztos 
azonban a mostani nagy pillanat, melyben az Isten előtt 
magyar hittársaim nevében fogadást készülök tenni, 
meg lévén győződve, hogy a Mózes vallású hazafiak, kik 
szent vallásunk elveit ismerik és követik, menten minden 
tartalékgondolattól, változatlan egyetértésben és egyetér-
zésben, teljes szivükkel magukévá teendik az általam 
hirdetett fogadásokat: 

1. Felséges királyunk iránt tántoríthatlan hűséggel 
viseltetni! 

2. Magyar hazánkért, melyen kivül nincs számunkra 
hely, tettre kész lelkesedéssel lángolni, s jólétét és di-
csőségét előmozdítani! 

3. A magyar nemzethez, a szabadság ezen elő-
harcosához, jó és rosz napokban rendületlenül ragasz-
kodni , s . korszerű törekvéseiben tevékenységgel részt 
venni ! 

4. A magyar nyelvet, melyen egyen jogosításunk 
törvénye hozatott, hő előszeretettel ápolni, s a magyar 
irodalom irányában benső és támogató részvétet tanú-
sítani ! 

Ezeket ismerjük kötelmeinknek, feladatainknak, te- • 
endőinknek; ezeket illetik honpolgári fogadásaink. 

') „Az Isten velünk vagyon." Sellyén tartott lábori beszéd. 



264 AZ ISTEN FELOLDÁ BILINCSEIMET. 264 

S fogadalmainkat híven ós lelkiüsinóretesen telje-
sitendjük a drága haza irányában, mely polgárainak 
fogadott: 

„S vér, veriték vagy halál az 
Mit kiván, 

Áldozatként r ak juk azt le 
Zsámolyán, 

Hogy mondhassuk csend s viharban : 
Szent hazánk ! 

Megfizettük mind, mivel csak 
Tartozánk." Amen. 

» 
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I M A . 

Mindenható Isten ! életünk teremtője! gondviselő 
atyánk! íme fölemeljük lelkünket és kezeinket te hozzád. 
Legyenek kedvesek előtted ajkaink és szivünk ájta-
tossága.') 

Uraknak ura és királyoknak királya! Országod 
őrökké tartó ország és uralkodásod terjed nemze-
dékről nemzedékre.2) Bölcseséged által országolnak 
királyok és uralkodók, igazságos törvényeket hoz-
nak. 3) 

Őrizd meg, oltalmazd meg koronás királyunkat, 

I. F E R E N C J Ó Z S E F 
Ö Felségét; 

és áld meg őt családi boldogsággal, békés országlással 
és népei megelégedésével, hogy teljesüljön rajta Salamon 
király szava: A király az igazság által megerősíti 
az országot.") Araen. 

Irgalmas Isten! Minden jónak kútforrása! áraszsz 
dűs bőséget kedves magyar hazánkra, hogy a halmok 

') Zsolt. 19, 15. 
j Zsolt. 145, 13. 
*) Sal. Példab. 8, 15. 
*) Sal. Példab. 29, 4. 
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és a völgyek, a hegyek ós a rónák hirdessék Hoseás 
prófétád által elmondott Ígéreted teljesülését, mely sze-
rint az ég meghallgatja a földet.') Segíts oh jó Is-
ten, hogy teljesüljenek a drága hazán Dávid szolgád 
szavai: Közel van az urnák üdve azokhoz, kik öt 
imádják, és dicsőség fog lakni hazánkban. Szeretet 
és hűség találkoznak, igazság és béke megcsókolják 
egymást. Hűség csirázik a földön és igazság tekint 
alá az égből. Az Isten megadja a jót és földünk 
megtermi gyümölcsét.2) Amen. 

Te, Uram,, megáldod az igazat, kegyelemmel 
mintegy paizszsal körülveszed öt.3) 

Vedd körül kegyelmed paizsával a honatyákat és a 
haza felelős kormányát, hogy a jog, az igazság, az al-
kotmányos szabadság, a bölcseség, a polgári béke és 
egyetértés legyenek mindenkor működésük vezórcsillagai, 
Jésajás prófétád által hirdetett szavad szerint : És 
teszem felsőbbségedül a békét és kormányodul az 
igazságot.4) Amen. 

Véghetetlen jóságú Isten ! Vedd oltalmad szárnyai 
alá városunkat, népét, földmivelósét, iparát és közhasznú 
intézeteit. 

Jó lelked vezérelje gyülekezetünket a tökéletesedós 
üdvös pályáján, erősítsd vallásosságunkat és erényünket, 
hogy pályafutásunk minden lépésén valósuljon Dávid szol-
gád szava : Igém lábam szövétneke és ösvényemnek 
világossága.5) 

') Hós. 2, 23 
j Zsolt. 85, 10-13. 
3) Zsolt. 5, 13. 
j Jésaj. 60, 17. 
s) Zsolt. 119, 105. 
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Neveld az ifjakat isteni félelemben és a véneket ve-
zesd jó tanácscsal, hogy jó példájuk által másoknak 
kalauzul szolgáljanak. 

Engedd, Istenünk, Ábrahám Izsák és Jákob Is-
tene, hogy sorsunk minden fordulata, csendes és viha-
ros napjaink, reményeink és veszteségeink egyaránt ja-
vunkra szolgáljanak. Nemesítsd érzelmeinket és szente-
sítsd vágyainkat és reményeinket, hogy semmivel se vét-
kezzünk ellened. Éreztesd, Uram, atyai kegyelmedet és 
irgalmadat minden sorsú gyermekeiddel, Dávid szolgád 
szavai szerint: Az Isten öriz hűséggel, igazságot 
szolgáltat elnyomottaknak, kenyeret ad éhezőknek, 

fölszabadit leláncoltakat, megvilágosít vakokat, jöl-
emel leverteket, szeret igazakat, ótalmaz jövevényeket, 
táplál árvát és özvegyet. Uralkodik az Isten örökké, 
Istened Zion ! nemzedékről nemzedékre. Halleluja.') 

j Zsolt. 146, 6-10. 
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Zendülj, Istenem igéje, zendülj e zsinagógai gyü-
lekezet épülésére, ezen imádó sereg lelki élvezetére, Iste-
nem szent nevének dicsőítésére. 

Zendülj, gyenge ajkamon, mint a viharos éj dördü-
letei után a hajnal pacsirtáinak nyájas hangzata, hogy 
mai hirdetésed által is teljesedésbe menjen az Istennek 
Jésajás próféta által hirdetett Ígérete: A mint leszáll 
az esö és a hó az égről a főidre és többé vissza nem 
tér, hanem áztatja, termékenyíti és csiráztatja a föl-
det, hogy adjon magot a vetőnek és kenyeret az evő-
nek : úgy leszen az én igém, mely számból kimegyen: 

nem tér az vissza hozzám üresen, hanem teljesíti, mit 
akartam, és létesíti, mire kiküldöttem.') Amen. 

* * 
* 

Tisztelt gyülekezet! 
Midőn a jóságos Isten atyai segélyével e szent és 

díszes szószékre léptem; midőn buzgó soraid közepette 
állok, ájtatos gyülekezet; midőn a Mindenható iránti há-
lától és hazafiúi örömtől megáradott kebletek érzelmét, 
akaratát és eltökélését hiven ecsetelni szándékozom, lehe-
tetlen, kedves atyámfiai: hogy eszembe ne jussanak a 

Jésaj. 55, 10. 11. 
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szentírás ama szavai, melyek a tegnapi szombat rendes 
haftárájában, nagy prófétai cikkében fordulnak elő. 

Azon napon segedelmet növesztek Izrael házának, 
éz teneked szabad szót engedek köztük.l) 

így szólt az Isten Ezekiel prófétához; s íme, ezen 
isteni Ígéret teljesül a mostani ünnepélyes órában is. 

Az Isten segedelmet küldött a magyar Izraelnek, 
s ennek következtében megengedé, hogy szabadon szóljak 

' e szabadelvű, felvilágosult, előrehaladó, lelkes, hazafias 
városban, melynek polgárai felett a kölcsönös türelem 
szelíd galambja már régóta kiterjeszti szárnyait. 

Megengedé, hogy szabadon szóljak e zsinagógai 
gyülekezethez, mely mind az isteni tisztelet, mind a tan-
ügy, mind az emberbaráti szeretet gyakorlatában min-
denkor hő részvétet, buzgó áldozatkészséget, ernyedetlen 
tevékenységet tanúsított. 

Fogadjátok őszinte hálámat, drága híveim, a lélek-
emelő bizalomért, mely engem szemelt ki , hogy a gyü-
lekezet rendes lelkipásztorával, igen tisztelt barátommal 
és iskolatársammal, az Istennek e tiszta lelkű szol-
gájával, az isteni szolgálatot én végezzem a mai ünne-
pélyen. 

S mily ünnepélyen ! — Ily örömünnep tanúi e szent 
falak még nem valának; ily ünnepre ezentúl sem fognak 
egybeseregleni a hívek e zsinagógában. 

Méltányoljátok, kedves atyámfiai, ezen ünnepélynek 
nagy horderejét és roppant fontosságát. 

A magyar alkotmánynak ős, tiszteletet gerjesztő, az 
idő minden viszontagságaival dacoló temploma 1848 előtt 
épen nem dicsekedhetett terének tágas voltával: csak a 
nemesség fért bele. A nem-nemesek a templom udva-

') Ezek. 29, 21. 
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rábait foglaltak helyt. A zsidóság, az udvarból is ki lévén 
zárva, kérve kért a szent zsoltárnokkal: Nyissátok meg 
az igazság kapuit; bemenvén azokon, hálát adok az 
Istennek.l) 

A magyar karok és rendek táblája már 1839-ben 
kész vala e kivánalomnak eleget tenni. De különböző 
akadályok tornyosultak e tiszta szándék kivitele elé. A 
főakadály abban állott , hogy a kapu kulcsát az akkori 
bécsi tanácsnokok őrizték. 

Azóta a helyzet egészen más lett. Dániellel kell 
szólanunk : Magasztalva legyen az Isten neve örökkön 
örökké. Az övé a bölcseség és a hatalom. 0 változ-
tatja az időket és a korokat, bölcseséget ad a böl-
cseknek és belátást az értelmeseknek /2) 

1848-ban Jésajás prófétával szólt a törvényhozás 
az ős alkotmányhoz: Szélesítsd ki sátrad helyét és 
lakásod kárpitjait kiterjeszteni ne késedelmeskedjél. 
Hosszabbítsd meg köteleidet, és cÖvekeidet erösbítsd 
meg f3J 

Egy hézaga, pedig érzékeny hézaga azonban még 
mindig volt a magyar törvényhozásnak ebben az irány-
ban. E hézag az elmúlt év vége felé töltetett ki. 

Felséges királyunk és országgyűlésünk megnyitották 
az igazság kapuját a kizártak előtt, és Mózes tanítvá-
nyai már most nem szorultak az alkotmány templomá-
nak udvarába, hanem magában a szentségben foglaltak 
helyet. Bevonultak örömmel és minden aggodalom nél-
kül, meg lévén győződve, hogy az egyen jogosultság tör-

Zsolt. 118, 19. 
*) Dán. 2, 12. 
>) Jésaj. 22, 22. 

18 
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vénye tökéletesen biztosítva vagyon nemzedékről nem-
zedékre. 

De milyen hatással van e törvény az izraeliták 
lelkűidére, gondolataik, érzelmeik, elhatározásaik irá-
nyára ? 

Elmondom azt is. 
Midőn Saul Sámueltól elbúcsúzott, az isteni próféta 

jövendölvén neki, hogy Gribea városában egy próféta-se-
reggel találkozandik, következőképen szólt hozzá: Ekkor 
téged is megszáll az Istennek lelke; magad is velők 
lelkesen fogsz szónokolni és más férfiúvá változol.') 

És a mit Saul Gribea városában tapasztalt, azt ta-
pasztalja az egyenjogosított zsidó a hazában. Más fér-

fiúvá változik! E három szó rajzolja lelki állapotát 
bibliai rövidséggel és bibliai hűséggel. 

Magyar polgár vagyok ! e három szó mélyen be 
van már vésve szivének táblájába. S tudja ő jól, hogy 
e három szó annyit tesz, mint részese vagyok a magyar 
nemzet szabadságának és dicsőségének; részese a ma-
gyar nemzet korszerű haladásának; részese a magyar 
nemzet reményének és kilátásának. 

Az elért teljes polgárjog boldogító öntudatában, ma-
gukévá teszik az egyenjogosított honfiak a költő izenetét, 
ama hires négy szócskát: 

A haza minden előtt! 
Legyetek áldottak kedves híveim, e hazafiúi han-

gulatért. 
E hangulat megszilárdítására, meggyökeresítésére 

legyen szentelve ájtatos elmélkedésünk. 
Figyeljetek az Isten szavára, mely elmélkedésünk 

alapjául szolgál. 
') Sám. I. k. 10, 6. 
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A L A P I G E. 

íme, napok jönek, mond az Ur, és teljesítem a 
jó szót, melyet szóltam Izrael háza felett; azon na-
pokban és azon időben fölsarjasztok Dávidnak igaz-
ságos sarjadékot, és ez jogot és igazságot gyakorol 
az országban. Azon napokban megszabadul Juda és 
Jeruzsálem bátorságban fenáll , és így fogják ne-
vezni: az Ur a mi igazságunk ! Mert, így szól az 
Ur, nem fog hiányozni Dávidban férfiú, ki Izrael 
házának trónján üljön és a papok és leviták között 
nem fog hiányozni férfiú, ki égő áldozatot mutasson 
be, eledeli áldozatot égessen, vágott áldozatot ren-
dezzen mindenkor. 

Jerem. 33, 14—18. 

Izrael prófétái nem csak a vallás lelkes bajnokai, 
hanem egyszersmind hazájuk hű és gondos őrei is va-
lának. Az Isten igéjét elmederítőleg és szívrehatólag 
hirdetvén, hazájuk polgári állapotát sem vesztették szem 
elől. Válságos időkben emeltek szót leginkább, oktat-
ván, tanácsolván, buzdítván, intvén, irányt adván, vi-
gasztalván. 

Jeremiás már fiatal korában fellépett, mint próféta, 
s félszázadon át állott a gáton, nem csüggedvén akkor 
sem, midőn Zedekiás király tanácsnokai börtönnel jutal-
mazták a nyíltszívű próféta hazaszeretetét, óvatosságát, 
önmegtagadását. 

18* 
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Jeremiás próféta még politikai fogságban is szer-
kesztett beszédeket, s alapigénk szavai épen e beszédek 
egyikéből vannak véve. E szavak tiszta hazaszeretetének 
prófétai ömlengése, hazája szebb jövőjét rajzolják rész-
letesen. 

Jeremiás hazájának jólétét, boldogságát s felvirág-
zását csak akkor tartja biztosítva, ha a haza 

1. szabadságnak örvend; 
2. igazságot követ; 
3. vallásosságért buzog. 
Szabadság, igazság, vallásosság, — ezek Jeremiás 

szerint a közjó legbiztosb kútforrásai. Ismerkedjetek 
meg, kedves atyámfiai, közelebbről e kútforrások termé-
szetével. 

I. 

A szent és mindenható Isten nevében hirdeti Jere-
miás, hogy majdan szebb nap virad fel hazája felett. 
Az Ur teljesítendi jó szavát. Juda megszabadul és Jeru-
zsálem bátorságban áll fen. 

Jól tudta a gazdag tapasztalású próféta, hogy bő 
aratások, az ipar fejlődése, közhasznú vállalatok sikerü-
lése előmozdítják a polgári jólétet. De azt is tudta, hogy 
a világ minden kincse nem tesz nemzetet boldoggá, 
nagygyá, dicsővé, mig szabadsága szilárd alapon nem 
nyugszik. Azért csügg látnoki szeme Juda függetlenségén 
és szabadságán. 

Az isteni próféták szavai csalhatatlanok. A mit 
Jeremiás, a börtönben letartóztatott próféta, harmadfél 
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ezer ávvel ezelőtt hirdetett, azt mai napig minden jó ha-
zafi megerősíti : nincs nemzetnek becsesb , drágább, nél-
külözhetlenebb kincse, mint a szabadság. 

Ha ezen kincs elvész; ha a nemzet megfosztva tör-
vényhozási és önkormányzási jogától, idegen törvények-
nek vettetik alá; ha annyira jutott, hogy meg kell ha-
jolnia a hatalom önkénye előtt: akkor nem csak leala-
csonyítását, emberi és nemzeti méltóságának megsértését 
fájlalja keservesen, hanem azt is tapasztalja, hogy mind 
anyagi mind szellemi fejlődésének gát van vetve, s hogy 
minden hazafiúi törekvés legyőzhetlen akadályokra buk-
kan. Mert lehetetlen, hogy az idegen törvények, melyek 
a nemzetre erőszakoltatnak, a polgárok jóváhagyásával, 
elismerésével és tiszteletével találkozzanak. A belrend 
folytonosan veszélyben forog. A közbizalom alá van ásva. 
Nincs erős alap, melyre a polgári és társadalmi viszonyok 
támaszkodhatnak. •» 

/ 

Jeruzsálem, prófétánk szavai szerint, csak akkor áll 
fen bátorságban, midőn Juda szabadságnak örvend. 

Szabadság ! — Nincs szebb, gyönyörűbb, bájosabb 
szó az emberi nyelv szótárában. A szabadságért az ifjú 
keble fellelkesül, és érte még az aggastyán szeme is 
lángolva szikrázik. A szabadság lobogója bámulatra ragadó 
viadal- és diadalhoz vezeti harcosait, és szózatára még a 
gyenge kar is hőstetteket hajt végre. 

De miben áll tulajdonképen a szabadság, mely az 
emberi szívre ily varázserővel hat ? 

Abban ál l , kedves atyámfiai, hogy a nemzet vá-
lasztott képviselői által maga szabja törvényét, s e tör-
vény értelmében kormányoztatja magát, felelősségre vonva 
kormányát, mihelyt ez a törvény ellen merészkedik kor-
mányozni. 
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Ki szereti tehát legjobban a szabadságot ? Az, 
atyámfiai, ki a haza alkotmányához és törvényéhez leg-
hívebben ragaszkodik, s minden áldozatra kész , mihelyt 
arról van szó, hogy az alkotmányt fenyegető vész elhá-
ríttassék, vagy hogy annak fenállása és korszerű fejlesz-
tése biztosi ttassék. 

Ennél fogva világos, hogy a szabadság iránti sze-
retet és a törvényes király iránti hűség két egymástól 
elválhatatlan dolog. Mind a kettő a törvényességből, az 
alkotmányosságból veszi eredetét. Jeremiás „az alkot-
mányos lelkületű" próféta, nem képzelheti, hogy hazája 
ügyei virágzó állapotban lehetnének, míg Juda nem ör-
vend szabadságnak s míg Dávid sarjadéka nem ül Izrael 
házának trónján. 

+ 

II. 

S mit vár a próféta Dávid ezen ivadékától? 
Azt várja tőle, hogy jogot és igazságot fog gya-

korolni az országban ! 
Uralkodása alatt az igazság csillaga oly fényesen 

fog tündökölni, hogy Jeruzsálem, az ország fővárosát, uj 
névvel fogják nevezni: 

Az Ur a mi igazságunk ! 
Az isteni próféták szavai csalhatatlanok. A mit Je-

remiás , a szabad szóért szenvedő próféta, ezelőtt har-
madfél ezer évvel tanított, ezt a mai állambölcseség sem 
vonhatja kétségbe. 

Mi is lenne oly országból, hol a jog ós igazság 
lábbal tiportatnék ? mi lenne a polgárokból, 
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„ha nyervágy, haszonlesés 
Ólálkodik köztük, s önzéstelen 
Emelkedettség nincs már a világon !" 

Jésajás eleven színekkel íesti ily ország állapotát: 
(Ayászol és hervad, a föld; sorvad és hervad a vi-
lág : sorvadnak a nép nagyjai. Mert áthágták a 
rendeleteket ; megszegték a törvényt; felbontották az 
örök igazságot'). 

Azért sürgetik szent könyveink oly nyomatékosan 
az igazság gyakorlatát. 

Már a patriarchák korából hangzik az Istennek 
szava, melynél fogva azért választá meg az Ur Ábra-
hámot, hogy ez ráparancsolja fiaira és házára, hogy 
őrizze az Istennek útját, miveljen jogosságot és igaz-
ságot, hogy teljesítse Isten Ábrahámon, a mit igért 
valci neki.2) 

Mózes törvénye szól: Igazságot, igazságot kövess, 
hogy megélj és bírhasd a földet, melyet Urad Istened 
tenéked ad A) 

Dávid mondá: Mutassátok be az igazság áldo-
zatát és bízzatok az IstenbenA) Salamon pedig: Az 
igazság által megszilárdul a trón A) 

A népek mindig rokonszenvvel, tisztelettel és sze-
retettel viseltettek az igazság hű emberei irányában. 
Mátyás király 1490-ben halt meg; de a magyar nép 
mai napig vallásos kegyelettel őrzi drága emlékét: nem 
hódításai miatt, mert ezeknek hire aligha jut a nép tu-
domására; nem is a tudomány gyarapítására célzó tö-

'J Jésaj. 24, 4. 5. 
*) Móz. 1. k. 18, 19. 
3) Móz. V. k. 16, 20. 
*) Zsolt. 4, 6. 
*) Sal. Péld. 16, 12 
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rekvései és nagyszerű intézkedései miat t , mert ezeket 
nem ismeri a nép. A nép csak annyit tud Mátyásról, a 
tizenötödik század legnagyobb uralkodójáról, hogy az 
igazságot szerette. De ez elég arra, hogy a nép a di-
csőült király nevét el ne felejtse soha. 

Es valamint az igazságos személyiségek, ugy az 
igazságos törvények is megtalálják a romlatlan, józan 
eszű, türelemre hajlandó magyar nép rokonszenvét és el-
ismerését. A nép számos helyen részt vesz az egyenjo-
gosítás ünnepélyén. Belátja az egyenjogosultság igazságos 
voltát. Tudja, hogy egy a föld, mely minket ápol és 
eltakar; egy a polgári élet, melynek terheit egyaránt 
viseljük; egy az alkotmány, melynek paizsa alatt élünk; 
egy a haza, melyért mindnyájan lángolunk ; egy a király, 
kiért minden honfi karja készen áll. 

Igenis, tisztelt gyülekezet, örvendetesek és szíveme-
lők ezen zsinagógai ünnepélyek: eredetük az alkotmá-
nyos szabadság; tárgyuk az egyenlőség; zamatjuk a 
testvériség. 

A testvériség szelíd szelleme csatlakozott a mostani 
ünnepélyhez. Értelmes és mívelt hivei megjelentek az 
Urnák ezen hajlékában, hogy az öröm és a hálaáldoza-
tok bemutatását a hazafiúi részvét gyönyörű virágaival 
ékesítsék. 

Derék, lelkes hazafiak ! legyetek azért áldva az Is-
tentől, ki eget és földet alkotott. 

Tudom, hogy szivetek jó akarattal és szeretettel for-
dul a régi szomszéd és uj polgártárs félé, midőn az így 
szól hozzátok : 
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„Igen, hazátok dús, nagy büszke hon, 
Méltó hazája bátor férfiaknak. 
De én, az ös hazának hü fia, 
Szeretem azt, mint kedves jó anyát, 
Mely szüle, táplált, s melynek szép egén 
Először látám a fényes napot, 
Hol rám először néze nyájasan 
Ezer szemével a fénysugáros éj ." 

Fogadjátok bizalommal a bizalom ömlengését, hogy 
teljesüljenek a drága hazán a szent zsoltárnok szavai: 
Az Ur segedelme közel van azokhoz, kik öt tiszte-
lik és dicsőség fog lakni hazánkban. Szeretet és 
hűség találkoznak, igazság és béke csókolják egymást. 
Hűség csirázik a földön, és igazság tekint le az ég-
ből. Az Ur megadja a jót és földünk megtermi gyü-
mölcsét. Az igazság egyenes uton halad és igy foly-
tatja pályafutását.') 

Halleluja. 

III . 

Jeremiás látnoki rajzának harmadik részére, a val-
lásosságra fordítsuk még ájtatos figyelmünket. 

Az Isteni próféta sok üdvöt, áldást vár a helyre-
állított szabadságtól, sok üdvöt, áldást vár az irányadó 
igazságtól. De hazaszeretete nem nyugszik, mig fel nem 
hívja a vallásosságot, hogy védangyal gyanánt őrködjék 
a haza felett. 

Hazám újjászületésekor, így szól a próféta, nem 
lesz elhagyva az Ur oltára. Papok és leviták pontosan 
és lelkiösméretesen járandanak el szent hivatásukban, jó 

Zsolt. 85, 10-14. 
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magot hintvén a hívek szivébe s nemcsak a túlvilági 
boldogságot, hanem a polgári békét, megelégedést és 
egyetértést hirdetvén. 

Az isteni próféták szavai csalhatatlanok. A mit az 
üldözött Jeremiás harmadfél ezer évvel ezelőtt hirdetett, ezt 
a világtörténelem, a tapasztalás mai napig is bizonyítja: 
vallásosság nélkül nincs egészséges államélet, nincs pol-
gári boldogság. 

Mert a haza csak akkor lehet boldog, ha a haza-
fiak a becsületesség ösvényén járnak, hűséget és derék-
séget tanúsítván minden szóban , minden tettben. De 
van-e a becsületes életnek erősebb, biztosabb, állandóbb 
támpontja a vallásosságnál ? Az életbölcseség kezdete 
az istenfélelem.') 

A haza csak akkor lehet boldog, ha a polgári tár-
sadalom alkotó részei, az egyes házak és családok, a 
tiszta erkölcsiség áldott földén gyökereznek, mert: 

„Minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Róma ledől s rabigába görbed." 

De van-e a vallásosságon kivül tántoríthatlan osz-
lopa a tiszta házi erkölcsnek , a szerény családiság za-
matjának ? Ha az Ur nem épiti a, házat, hiába fá-
radoznak az építők.2) 

A haza csak akkor lehet boldog, ha a felserdülő 
nemzedék nevelésére kellő gond fordíttatik. Hiszen a 
haza tulajdonképen nem egyéb egy nagy háznál és a haza 
összes polgárai nem egyebek, mint egy nagy számú csa-
lád. De lehet-e képzelni boldog házat jó erkölcsű és re-

>) Zsolt, in, 10. 
V Zsolt. 127, i. 
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ménydűs gyermekek nélkül? A haza jövője a jövő nem-
zedék kezébe van téve; ezt képessé kell tenni dicső fel-
adatának megoldására. De vallásosság nélkül nem nevel-
hetni fel az ifjúságot, hogy lelkesüljön a valóért, a 
szépért, a jóért. Mózes törvénye szól: Őrizkedjél és na-
gyon vigyázz lelkedre, hogy azt, a mit szemeid lá-
tának, el ne felejtsd, és hogy az ne tágítson szi-
vedből életed hossziglan, és oktasd reá fiaid és fia-
idnak fiait'). 

A haza csak akkor lehet boldog, ha a hazafiak lel-
két elszánt bátorság edzi meg, hogy 

„Ha ember kell a gátra, 
Nyelves gyáván 
Ne maradjon senki hátra ." 

De hol találni a bátorság soha ki nem apadó kút-
forrását biztosabban, mint a vallásosság szent ihletében? 

Az Ur mellettem van, nem félek, mit tehet né-
kem az ember7). 

Ha el is enyészik testem és szivem; szümnek 
kősziklája és osztályrészem Isten marad mindörökké.3) 
Mert csak a por tér vissza a földbe, honnét véteték, 
a lélek pedig visszatér az Istenhez, kitől adaték.4) 

Ezek vezérszavai a vallásos honfinak, ki királyáért 
és hazájáért a fenyegető vészszel is szembe száll. 

A haza csak akkor lehet boldog, ha a testvéri sze-
retet rózsalánca fűzi össze különböző hitfelekezeteit, hogy 
ezek a közös haza javát hivatásukhoz képest elősegítsék. 

Máz. v. k. 4, 9 
*) Zsolt. 118. 6 
v Zsolt. 73, 26 
<) Préd. 12, 7. 



2 8 4 A KÖZJÓ KÚTFORRÁSAI. 284 

De van-e tartósabb alapja az egyházi békének és egyet-
értésnek, mint a valódi benső meggyőződés? 

Minél lelkesebben ragaszkodik az ember vallásához; 
minél buzgóbb kegyelettel viseltetik hitének szentségei 
iránt ; minél határozottabban követeli saját lelkiismere-
tének szabadságát: annál készebb és hajlandóbb lesz, e 
szabadság élvezetét más hitfelekezetü polgártársainak is 
megengedni, mondván Malakiás prófétával: Vájjon nem 
egy atyánk vagyon-e mindnyájunknak, vájjon nem 
egy Isten alkotott-e minket; miért legyünk hütelenek 
egymás ellen, megszegvén őseink szövetségét, j 

A haza csak akkor lehet boldog, ha a honpolgárok 
bíznak a mindenhatóban, ha aggasztó és vészes körül-
mények alatt sem csüggednek, hanem Jeremiással szebb 
napok elébe néznek, midőn az Ur teljesítendi jó szavát, hogy 
Juda felszabaduljon és Jeruzsálem bátorságban álljon fen. 

De a bizalom a vallásosságból ered, mely mint Noé 
galambja a remény zöld levelét nyújtja a balsors áldo-
zatainak, hogy kínos és gyötrelmes csapásokra a szent 
zsoltárnokkal feleljenek: Az Isten menedékünk és erős-
ségünk ; segélyünk, m,ely szorongatásokban mindig 
található. Azért nem félünk ha megrendül a főid, 
ha hegyek inganak a tenger szivében; ha zúgnak és 
duzzadoznak habjai és hegyek reszketnek a tenger 
gőgje előtt. 

íme, kedves atyámfiai, ezt tanítja prófétánk a közjó 
kűtforrásairól, és a próféták szavai csalhatatlanok. 

Szabadság, igazság, vallásosság, — ezek legyenek 
és maradjanak a Mindenható oltalma alatt hazánk vezér-
csillagai. 

') Mai. 2, 10. 
v Zsolt. 46, ¿2. 
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E vezércsillagokat követve vallásilag is fölavatlak 
titeket a magyar polgárjog élvezetében. Fölavatlak titeket 
saját szivetek érzelmének, akaratának és eltökélésének, 
imígy adván az Isten színe előtt ünnepélyes kifejezést : 

1. Felséges Királyunk iránt tántoríthatlan hűséggel 
akarunk viseltetni. 

2. Magyar hazánkért, melyen kivül nincsen szá-
munkra hely, tettre kész lelkesedéssel akarunk lángolni, 
s jólétét és dicsőségét elő akarjuk mozdítani. 

3. A magyar nemzethez, a szabadság ős harcosához, 
jó és rosz napokban rendületlenül akarunk ragaszkodni s 
korszerű törekvéseiben tevékenységgel részt venni. 

4. A magyar nyelvet, melyen egyen jogosításunk 
törvénye hozatott, hő előszeretettel akarjuk ápolni és a 
magyar birodalom irányában benső és támogató részvétet 
tanúsítani. 

Ezekre, drága híveim, mondjátok : Amen. 
És e fogadalmak teljesítésére legyetek áldottak az 

Istentől, ki eget és földet alkotott ! 
Áldjon meg az Isten és őrizzen meg! 
Világíttassa az Isten orcáját te reád és könyörül-

jön rajtad ! 
Emelje az Isten orcáját te reád és szerezzen te 

neked békét, — a vallásos szív háborítlan békéjét. 
Amen. 
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Figyelmezz, népem, tanításomra, 
Hajtsátok meg füleiteket szájam szavaira ! 
Költeményre nyitom meg szájamat, 
Rejtélyeket az őskorból fejtegetek, 
Melyeket hallánk és tudunk 
S miket őseink beszélnek nekünk. 
Nem titkoljuk el azokat gyermekeink, az utókor előtt, 
Hirdetvén az Ur dicsőségét, 
Hatalmát és csudatetteit, miket véghez vitt. 
Törvényt szabott Jákobnak, 
Tant adott Izraelnek, 
Melyekről megparancsold őseinknek, 
Hogy tudassák gyermekeikkel. 
Hogy tudja meg az utókor; 
A gyermekek, kik születni fognak, 
Felnevelkedjenek és beszéljék gyermekeiknek, 
Hogy Istenbe helyeztessék reményüket, 
El ne felejtsék az Isten míveit, 
És parancsait megtartsák. 

Zsolt. 78, 1-7. 

19 
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Figyelmezz, népem, tanításomra ; hallgassatok , hí-
veim, szavaimra. Az őskorról szólok, midőn a mindenható 
Isten kiküldötte Mózest, hogy Izraelt, elnyomott népét, 
Egyptom rabigája alól fölszabadítsa. Csudatettek alatt és 
Pharao zsarnoki önfejűsége dacára üdvözölték Izrael nem-
zetségei a megnyert szabadság nagy és dicső óráját. 
Ennek élő emléke a mai ünnepnap; erre vonatkoznak 
imáink és énekeink; ez kiindulási pontja mai beszé-
demnek. 

Ezen ünnep megtartását elrendelvén, az isteni tör-
vény egyszersmind ismételve és sürgetőleg szivünkre köti, 
hogy gyermekeinkhez is szóljunk az Isten hatalmáról, 
szeretetéről és kegyelméről, hogy ők is háladatosak, és 
háladatosságból alázatosak, és alázatosságból engedelme-
sek legyenek az Isten iránt, s benne találják reményük 
alapját, bizalmuk talpkövét, lelki békéjük kimeríthetlen 
kútforrását. Ebben az értelemben szól a szent zsoltárnok 
is, kinek szavait elolvasám. Oly szószaporítással, mely a 
szentírásban ritkán fordul elő, újra meg újra a gyerme-
keket emlegeti. 

Be mi annak oka, hogy az isteni törvény annyi fi-
gyelmet szentel a kisdedeknek? Honnét jön, hogy ismé-
telve szól az éretlen nemzedékről ? Miért fektet annyi 
súlyt a gyermekvilágra ? 

Azért, drága híveim, mivel gyermekeink a hazá-
nak legszebb, legszentebb reménye! 

Erről akarok szólani a mostani órában, mutatván e 
szívemelő gondolatnak valóságát és üdvösségét. Az Isten-
nek jó lelke vezesse közös ájtatosságunkat egyenes 
pályán. 



Gyermekeink a hazának legszebb reménye! 
Ezt közös épülésünkre fontoljuk meg, bizonyítván 

mindenekelőtt, hogy ezen eszme valóságot foglal magá-
ban, és szivünkre vévén ezután az eszme intéseit és ser-
kentéseit. Engedje az ég, hogy mind a kettőt gyiimöl-
csözőleg és áldásdúsan vigyük véghez. 

A haza legszebb reménye gyermekeinkben vagyis 
a felserdülő nemzedékben rejlik. 

Mert e remény 
1. a legnemesb irányt követi; 
2. legtöbbet foglal magában ; 
3. a legbiztosb alapra támaszkodik. 

A haza legszebb reményének már azért is tartjuk 
gyermekeinket, mivel e remény a legnemesb irányt 
követi. 

Akárhol eg)Tes emberek vagy egész nemzetek re-
ményt táplálnak, mindenütt óhajtásaik és várakozásaik 
bizonyos érdekekre vannak fordítva. Ezen érdekek minő-
sége megállapítja a reménynek becsét és értékét. Minél 
nemesb az érdek, annál nemesb a remény. Ámde a ha-
zának legnemesb, legszentebb érdekei a felvirágzó gyer-
mekekhez csatolvák. Bennök rejlik a szellemi és erkölcsi 
tehetségek teljes bősége, melylyel a Mindenható Isten 

I 9 : 
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megajándékozta az embert. Az észnek mennyei sugara, 
mely által az Istenséggel rokonságban állunk, bennök ra-
gyog. A szabad akarat, mely az embert a földi teremt-
mények hosszú sorából kiragadja és magasb polcra ál-
lítja, — a szabad akarat keblükben lakik. A végtelen 
tökéletesedés, az örök rendeltetés és a mennyei boldog-
ság sejtelmétől lelkük át van hatva. Mind, mi a hazát 
a jólét lakhelyévé és a tisztelet tárgyává teszi, mind a 
gyermekekben leli kifejlődését. Akármily előnyökkel disz-
lik a haza, akár mily javakkal birjon, akár mily nagy 
kincsekkel van megáldva a jó Istentől; legdrágább és 
leggyönyörűbb kincse a hazafiak lelki és erkölcsi ereje 
és tehetsége marad. 

Midőn tehát reményét a fölserdülő nemzedékre irá-
nyozza, gyarapodó ós emelkedő jólétét gyermekei minden-
oldalú ós a lehetőségig tökéletes nevelésétől megvárván ; 
nem szenved kétséget, hogy vágya a legdicsőbb tárgyon 
függ és reménye azért a legszebb, mivel a legnemesb 
irányt követi. 

2. 

De egyszersmind legtöbbet foglal magában, a 
közjó minden kútforrásaira s minden jövő nemzedékekre 
terjedvén. 

Rajzoljátok a haza szebb jövőjót eleven színekkel. 
A közös ügyek ós viszonyok határai ki vannak 

jelölve. 
A kiegyenlítés virágai tavaszi szépségben nyitják föl 

kelyheiket az ég felé. 
A haza szent koronája sugárözönben fénylik atyás-

kodó fejedelmünk dicső fején. 
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A társországok testvéri szeretettel és hűséggel ra-
gaszkodnak a magyar hazához. 

A földmívelésnek, az iparnak, a kereskedelemnek 
uj lendület adatott és az anyagi jólét napról napra nö-
vekszik. 

Az egyenlőség balzsamszelencéjét nyújtotta a seb-
hedett szivekre. 

Szóval: Teljesedésbe ment ama nagy hazafi jóslata, 
melynél fogva Magyarország nem volt, hanem lesz ! 

Ki ne gyönyörködnék e felséges képen ? Ki ne óhaj-
taná, hogy valósuljon teljesen s épen ? 

De e képet körvonalozván, egyet elfelejtétek, mely 
nélkül a többinek nincs valósága, nincs maradandósága. 

Tegyétek föl, hogy a kép valóvá válnék: de a haza 
szent földén aljas és elfajult emberek élnének; hogy tu-
datlanság és babona által elborulnának az elmék ; hogy 
a jogot nem tisztelnék, a törvényt gúnyolnák és a sze-
retetet mint gyengeséget megvetnék; — gondoljátok, 
hogy senki sem volna bátorságban, midőn a sors mosolyg 
feléje és senki sem találna részvétre, midőn a balsze-
rencse csapásai sújtják, és agg bú ül nehéz szivén, mert 
rút és szívtelen önzés vezérelné a társadalmat istentelen 
pályafutásán: — oh iszonyú képe egy irtóztató jö-
vőnek ! 

Borzalommal elfordulván ezen utálatos képtől, egy-
szersmind mélyen érezzük, hogy a haza csak akkor lehet 
boldog, ha határain belül jó erkölcsű hazafiak laknak. 
S azért gyermekei azok, kikre a haza legszebb reményét 
alapítja. Ha ezek tiszta testi épségben s lelki szépség-
ben, tiszta erkölcsiségben, lángoló hazaszeretetben és föl-
világosodott vallásosságban neveltettek és mindenki be-
csületesen készül életpályájára: akkor oly reményt táplá-
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lünk, mely a közjó minden kútforrásaira s a jövő nem-
zedékekre terjed. Ez a haza legszebb reménye, mert leg-
többet foglal magában. 

3. 

De nem kevésbé bizonyos, hogy e remény a leg-
szilárdabb alapra támaszkodik. 

Tudjátok, híveim, hogy az emberek a reményben 
épen nem tartózkodók; sőt néha-néha túlságos ábrándos 
várakozásokban telik kedvük. Innét jön, hogy sokan pa-
naszkodnak Jésajás kortársaival: Világosságot vártunk, 
és íme sötétség; fényt, és járunk homályosságban !') 

Ki eshetőségekről álmodozik, óhajtásai célját soha 
sem éri el és a légbe épített jövő boldogság semmivé 
olvad össze. A képzelgés szárnyain magasra repülhet 
oly remény, de indokolt, alapos, följogosított nem lehet 
soha. 

A legmagasztosb remény mindenkor az leend, mely-
nek teljesülése legkevésbé függ eshetőségektől, mivel az 
ember hatalmában állt, hogy a teljesülést tevékenysége 
által előmozdítsa, s mivel föl van jogosítva Dáviddal 
mondani: Az Istenben bizom, azért nem ingadozom ll) 

Ilynemű a remény, melyet a haza a fölvirágzó sar-
jadékba helyeztet, gyámkezeiben lévén, oda működni és 
arról gondoskodni, hogy reményében ne csalódjék. A 
gyermekek lelkében sokat igérő csirák és tehetségek van-
nak rejtve. Ha ezek hűséges ápolás alá vétetnek; ha 
kellő gond fordíttatik arra, hogy e csirák természetsze-

•j Jesaj. 59, 9. 
x) Zsolt. 26', 1. 
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rűleg kifejlődjenek és nevekedésükben ferde irányt ne 
vegyenek; ha idejekorán hivatnak létre tanodák és míve-
lési intézetek, melyekből jóra, szépre és dicsőre felmele-
gűlt kebellel lép föl az élet színpadára a fiatal nemze-
zedék: boldog ország! ez szebb jövőnek bátran nézhet 
elébe és bízvást fekteti reményét a fogékony növendék 
ifjúságra, melyet maga a Mindenható vesz kegyes oltalma 
alá. Igenis. A hazai remény, mely a gyermekekre van 
építve, elenyészhetlen és állandó javakat illet, melyekkel 
a jó Isten megáldja mindazokat, kik elérésükre rendület-
lenül iparkodnak. S azért a remény a legszebb, mert 
nem csak a legnemesb irányt követi, nem csak legtöbbet 
foglal magában, hanem legszilárdabb alapra támasz-
kodik is. 

II . 

Gyermekeink, — a hazának legszebb, legmagasb 
reménye ! 

Valóban tanulságos eszme, tartalomdús gondolat. 
Lelkesítsen minket oly koszorúkért, melyek soha el 
nem hervadnak. Ez azon lobogó, melyen a nagy költő 
szavai fénylenek: „Hass , alkoss, gyarapíts, s a haza 
fényre derül!8 

1. 

E lobogó alá seregeijenek mindenekelőtt azok, kik az 
Istentől hivatvák, hogy a fölserdülő nemzedék gondját 
lelkiösméretesen viseljék. 
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Szülék és tanítók! Nem dobog* szívetek boldogító 
öntudattal, midőn megfontoljátok, hogy rátok van bizva 
az Istentől, a haza jólétét csiráiban ápolni és legszebb, 
legmagasztosb reményei teljesítésén munkálódni? 

Atyák és anyák! Buzgalmatok hatásköre a csendes 
házi élet, és a világ ritkán jutalmazza elismeréssel a 
hűséget, az ernyedetlen önmegadást, a buzgó kitartást, 
melylyel a szüléi kötelmeket teljesítitek. De nem mindig 
az a legnagyobb érdem, mely nyilvánosan dicsértetik. 
Ezt saját példátok tanúsítja; mert másoktól eredő dicsé-
rettel nem gondolván, nagy szívemelő és tiszteletre mél-
tónak tartjátok a szüléi hivatást, fontolóra vévén, hogy 
a haza legszebb és legmagasztosb reményei tárgyait 
gyermekeitek körében keresi és találja. 

A ifjúság nevelői és tanítói! Rögös a pálya, melyen 
a tanügy bajnokai az ifjúságot vezetik a tudatlanság 
Egyptomából a míveltség, az értelmiség, a testi s lelki 
épség és ügyesség Kanaánja felé. 

Midőn a művész akaratlan anyagával kénye kedve 
szerint rendelkezik, a tanítónak oly anyaggal van dolga, 
melynek akarata, sőt akaratossága annyi meg annyi 
akadályt gördít a nevelő és mívelő kéz elébe. 

De hála legyen az égnek ! hogy e haladó értelmi-
séggel az elismerés is halad, mely a szorgalmas tanító-
kat megörvendezteti és folytonos munkásságra fölbuzdítja. 
Ennek tanubizonyságaul ama részvét szolgál, melylyel 
lelkes atyák és anyák köztanodánkban a vizsgákat kisé-
rik. Es a derék tanítót nem csak ezen részvét, hanem 
még inkább azon gondolat boldogítja, hogy a hazának 
legszebb, legdrágább reménye, bölcs és gondos ápolása 
rá van bizva. 
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2. 

De nyomós e gondolat azokra nézve is, kik általá-
ban a közjó előmozdítására behatást gyakorolnak; mert 
azon vetőföldre utalja őket, hol a legdúsabb és a legbiz-
tosabb aratások érlelnek. Ha a haza legszebb reménye a 
felvirágzó nemzedéken alapul; világos, hogy e nemzedék 
nevelése nem csak a szülei ház, hanem a haza, a ható-
ságok és a hitfelekezetek szent kötelmei és föladatai közé 
tartozik. A fa nem tenyészik és nem terem gyümöl-
csöt, ha gyöke nem szívja magába a nedveket, melyek a 
fa táplálására szükségeltetnek. Pedig az ember a tapasz-
talás és a szentírás szavai szerint a fához hasonló ! ') 

Örvendetes tehát, hogy a bölcs honatyák a népne-
velést ama ügyek közé sorozták, melyek a törvényhozás 
figyelmét és közbejárását megérdemlik. 

Adja az ég , hogy üdvös elveik törvényességre és 
érvényességre jussanak. 

örvendetes, hogy értelmes és mívelt városok a ne-
velés ügyét pártfogásuk szárnyai alá veszik, s ámbár a 
gyámolítás, melyben gyülekezetünk tanodája a nemes vá-
ros pénztárából részesül, mennyiségére nézve még nem 
felel meg az igazságnak és méltányosságnak: ez nem 
gyengíti a hálás érzelmet, melylyel a jó akaratot elis-
merjük, bátran hozzátévén, hogy a tanoda, mely e tem-
plomhoz tartozik, az oktatásra és a magyar szellem és 
jellemre nézve a többi városi elemi tanodáktól nem ma-
radt hátra. 

Örvendetes, hogy gyülekezetünk gondnokai tökélete-
sen tudják méltányolni a tanoda fontosságát és a cél-

Méz. V. k. 2O, 19. 
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irányos nevelés üdvösségét. Atyai gondoskodásuk eddig is 
fölkarolta a közoktatást kellő buzgalommal: de lelkese-
désük lángja uj táplálékot nyerend, midőn megfontolják, 
hogy a tanügy előmozdításával a haza legszebb, legszen-
tebb reményének teljesítését is előmozdítják. 

3 . 

És lehetetlen, hogy e meggyőződés mind azokat, kik 
a hazához híven ragaszkodnak, dicső tettekre ne hevítsen. 

Drága híveim! Lehetnek , s most vannak oly kö-
rülmények, melyek alatt a népnevelés még nem lehet 
tárgya a hazai törvényhozásnak. De tegyük fel, hogy e 
körülmények az Isten oltalma alatt a legközelebb jövő-
ben változnának ; a tanügy akkor is követelné, hogy 
bajnokai és barátjai áldozatokat tegyenek le szent oltá-
rára. Egyes lelkes hazafiak és jótékony egyletek hozzá-
járulása minden üdvös intézménynél megkívántatik. 

Örvendetes tehát, hogy gyülekezetünkben mind az 
érdemes oktatási társulat, mind a lelkes nőegylet, mind 
egyes községi tagok arra törekednek, hogy a szegény 
sorsú gyermekek iskoláztatását elősegítsék. Legyetek azért 
áldva az Istentől, ki eget és földet alkotott. 

Ne fáradjatok el, ne lankadjatok soha e buzgó tö-
rekvésben, mely szent vallásunk intésének eleget tesz és 
oly térnek szenteli tevékenységét, hol a haza legszebb 
reményei virágzanak. 

Ha a Mindenható meghosszabbítja földi zarándok-
ságtok napjait, és jövőben, talán az élet estéjén, azt ve-
szitek észre, hogy fölvilágosodott, becsületes, munkás, jó 
erkölcsű és vallásos nemzedék működik az élet különféle 
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pályáin; mily édesen zeng akkor kebletekben öntudal-
matok : Ehez én is járultam, erre én is áldoztam fillérei-
met és fáradozásomat ! A haza legszebb reményei való-
sításában én is részesültem! 

Es ha egykor földi pályafutásunk bevégződött; ha a 
változhatatlan óra megkondult, és halhatatlan lelkünk be-
megy az örök élet országába, hol minden jó és közhasznú 
törekvés jutalmát találja: mily nagy lesz boldogságtok, 
midőn a világosság és a szeretet hazájában olyan lako-
sokkal is találkoztok, kiket ti vezetétek az erény útjára, 
és kiket segítettetek nevelni a haza javára, az emberiség 
diszére és az Úristen tetszésére. Emberi nyelv nem képes 
elmondani, földi művészet nem képes rajzolni ily boldog-
ságot. Adja az ég, hogy mindnyájatok e boldogságnak 
részesei legyetek. Amen. 
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I M A. 

Örökkévaló Isten, világnak Ura! Te szóltál: legyen 
világosság! és lőn világosság; te szóltál: legyen szabad-
ság! és lőn szabadság. Mai napon, bárom ezer három 
száz hatvan évvel ezelőtt, vonultak seregeid Egyptom 
földéről'). Hálát rebegnek ajkaink, hogy kimondhatatlan 
atyai jóságod szerint megtartottál minket mai napig, 
hogy szent nevedet dicsérjük, szent igédet szivünkre ve-
gyük, szent akaratodat teljesítsük, Benned biztak őseink 
és te megszabadítád őket.Benned bizunk mi is, hall-
gasd meg kegyelmesen könyörgésünket. Világosístd föl 
lelkünket és erősítsd meg hűségünket szent igéd iránt, 
hogy továbbá is teljesedésbe menjen Jésajás prófétádnak 
nevedben hirdetett jövendölése : Ez szövetségem velük, 
szól az Örökkévaló ; lelkem, mely rajtad vagyon, és 
igém, melyet szádba helyeztettem, nem távozand szád-
tól és ivadékaid szájától mostantól fogva mind-
örökké.3) Amen. 

Legyetek áldva az Istentől, ki minden áldások és 
jótétemények kútforrása. 

Az Isten áldja meg fölséges fejedelmünket, hogy or-
száglása a jólét és a dicsőség országlása legyen és ma-
radjon. 

*J Móz. II. k. 12, 41. 
9 Zsolt. 22, 5. 
3) Jésaj 59, 21. 
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Az Isten áldja meg az egybegyűlt honatyákat, hogy 
a törvényhozás nehéz munkája szerencsés siker által ko-
ronáztassák. 

Az Isten áldja meg a bölcs hazafit, ki tűzoszlop 
gyanánt vezérli a nemzet törekvését. 

Az Isten áldja meg városunkat, gyülekezetünket, 
zsinagógánkat, tanodánkat, és segítsen, hogy körünkben a 
haza legszebb reménye teljesedjék. Amen. 

Áldjon meg az Isten és őrizzen meg titeket ; 
Világíttassa az Isten arcát felétek és könyörüljön 

rajtatok; 
Fordítsa az Isten arcát felétek és szerezzen nektek 

békét. 
Amen. 



I 
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Istenünk és Urunk! Örökkévaló felség! a világ 
kormányzója! Nálad van az élet kútforrása és vilá-
gosságodban látunk világosságot/') 

Azért ígérjük és fogadjuk: „ Igéd legyen lábunk 
szövétneke és ösvényünk világossága.u 2) 

Azért esedezünk előtted: Áld meg szent igéd hir-
detését, hogy teljesüljön rajta Mózes szolgád szava: 
„Csepegjen mint az esö tanításom , hulljon mint a 
harmat szónoklatom , mint permeteg a füre, mint 
zápor a pázsitra.3) Tiéd Uram a nagyság, a hata-
lom, a felség, az örökkévalóság és a dicséret, mind, 
a mi az égen és a földön vagyon.*) Te adsz bölcse-
séget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.5) 
Neved örökké tart, emlékezeted nemzedékről nemze-
dékre.U6) Amen. 

* * * 

Legyetek üdvözölve, tisztelt tanférfiak, kik hazánk 
különböző vidékeiből összesereglétek, egyletünk felada-

x) Zsolt. 36, 10. 
9 Zsolt. 119, 105. 
9 Móz. V. k. 32, 2. 3, 
9 Krón. I. k. 29, 11. 
9 Dán. 2, 21. 
9 Zsolt 135, 13. 

21 
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tairól, a tanügy javításáról és az izraelita néptanoda 
emeléséről tanácskozandók. 

Legyetek üdvözölve Szeged városában, melynek 
lelkipásztorai és polgárai nem ismernek egyházi türel-
metlenséget. Legyetek üdvözölve gyülekezetemben, mely-
nek tagjai össze vannak fűzve a béke s egyetértés ró-
zsaláncai által. Legyetek üdvözölve az Urnák ezen haj-
lékában , hol megjelentünk e reggeli órában, hogy érte-
kezletünket ünnepélyes isteni tisztelet által avassuk be. 
Ragaszkodjunk a zsoltárnok szavaihoz: „ A bölcseség 
kezdete az Isten Jélelme; igaz értelemmel bírnak, 
kik ezt követik') Mert „az Isten minden szava 
tiszta. 0 pajzsa azoknak, kik benne biznak.íí<l) 

Figyeljetek tehát a szent igére, mely vezérül fog 
szolgálni elmélkedésünknek. 

A L A P I G E. 

Mindennek van ideje, s minden dolognak van 
korszaka az ég alatt. 

Van idő születni s idö meghalni; van idö ül-
tetni s idö az ültetményt kiirtani. 

Van idö megölni s idö gyógyítani; van idö 
lerontani s idö felépiteni. 

Van idö sirni s idö nevetni; van idö gyá-
szolni s idö vigadozni. 

Van idö elhányatni a köveket és idö a köve-
ket összeszedni; van idö ölelgetni s idö az ölelgetöt 
eltávolítani. 

') Zsolt. 111, 10. 
l ) Sal. Példab. 30, 5. 
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Van idö keresni s idö elveszteni; van idö meg-
tartani és idö elszórni. 

Van idö elhasitani és idö összevarrni; van idö 
hallgatni és idö szólani. 

Van idö szeretni és idö gyűlölni-, van idö há-
borúra és idö békességre. 

Sal. Préd. 3, 1-8. 

A felvett szent lecke Kohelet könyvéből van me-
rítve, mely e héten, mint sátoros ünnepen, napirenden 
van ; tegnapelőtt minden zsinagógában olvastatott. 

Az előadott bibliai mondatok tartalma fölötte vilá-
gos ; a főgondolat, melyre oktatni akarnak, abban áll, 
hogy mind az, mi az embert érdekli, az emberre hat és 
az embertől ered, idővel fejlődik ki. Nem csak a kül-
világi változások az időnek szüleményei ; keblünk világa 
szintén az idő hatása alatt áll. Gondolkozásunk módja 
nem egyenesen az időtől származik ugyan; de fejlődését, 
érlelését, tökéletesedését mindenesetre az időnek kö-
szönheti. 

Az idö hatalma kétségen kivül oly tárgy, mely 
minden tekintetben méltó, hogy figyelmünket magára 
vonja. 

Az idő hatalmáról elméleti és gyakorlati tekintetben 
akarok szólani hozzátok, t, tanférfiak. Legyetek, kérlek, 
az ügy fontosságához illő béketűréssel. 

20* 
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I. 

Az idő szakadatlan mozgalomban vagyon. 

„Fut az idö, mint fut a sebes folyam, 
Mely medrében tar thatat lan e l rohan: 
Hab habot haj t , habra uj hab á r j a gyűl, 
Felszínen van most, más percben elmerül. 

S mely Pozsonynak látta még ma ormait, 
A Gellértnek mossa holnap pa r t j a i t ; 
Holnapután már tengerbe ömledez, 
S gyöngyeivel mérhetetlen sírba vesz. 

Igenis, az idő folyam. Hosszú folyam, melynek kez-
detét senki nem látta, s melynek végét még senki nem 
érte el. Békés folyam, melynek partjai messze távolság-
ban tűnnek el. Hatalmas folyam, melynek senki sem áll-
hat ellen. Változékony, majd csendesen ömlő, majd viha-
rosan rohanó folyam, melynek állandóságában nem lehet 
bizni soha. 

Mit teremt az idő? magában véve nem teremt, nem 
hív létre semmit. De minthogy mind, mi széles e világon 
létezik, csak az időnek valamelyik pontjában létesült; 
azt szoktuk mondani: ezen esemény , e változás, e tör-
ténelmi tünet vagy fordulat az időnek gyermeke. És e 
nyelvszokásnak helyes, alapos oka van. Mert a változó 
idő felett a változatlan, az Örökkévaló uralkodik, a vé-
getlen, kinek isteni akarata szerint, s kinek atyai gond-
viselése alatt, minden véges ő általa megszabott időpont-
ban lép életbe és válik láthatóvá. Az időnek csak azért 
tulajdonítjuk, mivel az idő határain belől és az idő hasz-
nálatával valósul és fejlődik. 
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1. 

Tekintsétek mindenekelőtt az egyes embert. 
Min alapul az egyénnek becse és értéke? Alapul 

tehetségén és munkásságán, szellemén és jellemén, irá-
nyán és erényén: a hűségen, melylyel Istene iránt visel-
tetik, melylyel lelkiösmérete sugallatát követi, melylyel 
emberi rendeltetésének és méltóságának, örömben és fáj-
lomban, megfelelni törekedik. 

Ki mindennek főtényezője? Kétségen kivül maga az 
egyéniség. De mindenesetre idő kellett arra, hogy a 
férfiú, ki érdeméhez mérve, tágasb vagy szűkebb körben, 
polgártársai tiszteletében részesül, azzá legyen, mivé lőn. 
Csak idővel sikerült neki, tehetségeit használni, kifejteni, 
fokozni és irányozni; rögtön nem kapott fel diszes állá-
sának magas polcára. 

Nektek, tisztelt tanférfiak, mindennap van alkalma-
tok tapasztalni, hogy az idő csakugyan mindennek mes-
tere. Növendékeitek kedvezőbb esetekben is tanulmánya-
ikben nem távirati sebességet, hanem csak lassú előme-
netelt tanúsítanak : csak fokonként haladnak az elmélet-
ben és a gyakorlatban, az ismeretek és az ügyességek 
elsajátításában, az ész és a szív míveltségében. Némely 
fogalmak roppant bajjal és nehézséggel törnek magoknak 
utat a gyermekek elméjébe. 

Mindez az okos tanítónak nagyon tanulságos. Fel-
serkentésül szolgál, hogy éber virrasztással és tespedést 
nem ismerő szorgalommal újra meg újra nyomozza és 
átgondolja az előadandó tantárgyakat, hogy azokat minél 
világosabban felderíthesse tanítványai előtt. Igen helye-
sen mondá a régi világ egyik tanítója: Sokat tanul-
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tam oktatóimtól, többet tanultam társaimtól, de leg-
többet tanítványaimtól. 

2. 

Vegyünk szemügyre egész testületeket. 
Legyenek ezek különböző, anyagi és szellemi célú 

egyletek és társulatok, vagy egyházi gyülekezetek, vagy 
törvényhatósági községek, — egy varázsütéssel soha sem 
jutnak vizágzó állapotba. Idő kell arra, hogy életrevaló-
ságot tanúsítsanak, tágasb hatáskörre szert tegyenek, 
tiszteletet gerjesztő állásra felvergődjenek. 

Erről szerény és igénytelen egyletünk is tehet tanú-
bizonyságot. 

Egy országos izraelita tanító-egylet alakítása leg-
először 1858-ban ós pedig Szegeden indítványoztatott. 

Azóta tíz év folyt le a mult tengerébe. 
Elveszett-e az indítvány ezen idő alatt nyomtalanul ? 

Epen nem. A közjóra vonatkozó indítványok, tervek és 
szándokok a Mindenható őrizete alatt állanak, és végké-
pen nem enyésznek el soha. 

De valósult-e már az indítvány tökéletesen és min-
den oldalról ? Sajnálom, hogy e kérdésre szinte nem-mel 
kell felelnem. 

Az alkotmánytalan állapot, melyben hazánk a közel 
múltban sínlődött, nem kedvezett az egyleti életnek. Az 
alkotmányosság paradicsomában pedig csak rövid idő óta 
élünk, s egyletünk mai napig még nem vala képes, védő 
szárnyait kellőképen kiterjeszteni ós országos címének 
tökéletesen megfelelni. 
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De hála legyen az égnek! Teljesült egyletünkön az 
Istennek Jésajás által hirdetett szava: Azért ugy szól 
az Úristen: ime, Zionban talpkövet helyezek, biztos 
követ, gyönyörű szegletkövet, erősen alapítva; kinek 
bizalma van, ne türelmetlenkedjék/') 

Örömmel említem, hogy hiveimé az érdem, hogy 
az egylet tagjait elsők fogadták barátságos vendégsze-
retettel : s tanítványaimé az érdem, hogy a közgyűlésre 
vonatkozó előkészítő intézkedésekben ernyedetlen lelke-
sedéssel jártak el. 

4. 

Tisztelt tanférfiak! 
„ Mindennek van ideje s minden dolognak van 

korszaka az ég alatt.u 

Ezt nem csak az egyéni és testületi, hanem az 
állami élet is tanúsítja és erősíti. 

Államok csak századok lefolyása alatt alakulnak, 
szerveztetnek, szilárdulnak s minden nemzetnél áll, mit 
Virgilius mond a rómaiakról, hogy „ E n n y i dologba ke-
rült alapítni a római népet U 

Már Jesajás kérdezve felkiálta: Vájjon egy nap 
alkottatik-e ország, egyszerre születik-e nemzetf1) 

Forgassátok a történelem évkönyveit. 
Négyszáz évbe került, hogy a már Kanaán bir-

tokában levő Izrael, borús és háborús viszontagságok 
alól kibontakozván, végtére Dávid és Salamon királyok 
alatt egységes, hatalmas, tekintélyes állammá alakul-
hasson. 

') Jésaj. 28, 16. 
9 Jésaj. 66, 8. 
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Négy századba került, hogy hazánk véres harcok és 
iszonyú sarcok alatt, a török nyugtalanításoktól vég-
képen kiszabaduljon! 1391-ben történt az első török be-
rohanás Szerémbe; 1791-ben jött létre Szisztovában ama 
békekötés, melyet magyar-török háború nem követett 
többé. 

Az érintett békekötés porosz közbejárás mellett tár-
gyaltatott ós végeztetett be. A béke feltételei olyanok 
valának, hogy komor keservekkel tölték el a honfiak szi-
vét. Mai napon minden józan gondolkozású hazafi épen 
azon feltóteleknek örvend, melyek miatt a magyar értel-
miség II. Lipót korában gyászba borult. 

Mint számtalan más esetben, itt is bebizonyul: Van 
idö gyászolni és van idö vigadozni! 

4. 

A polgári ós társadalmi élet alapja és talpköve a 
törvény. 

Mi fenyegeti a közügyekét, hol nincs törvény? — 
Örvény ! 

A törvény a nemzetek legdrágább kincse; Izrael 
törvénye nemzeti templomának legszentebb helyén őriz-
tetett. 

A törvényhozásra különböző tényezők hatnak: az 
égalj, a föld minősége és természete, az illető nemzet 
szelleme, erkölcse, míveltsógi foka, foglalkozása, viadalai, 
diadalai és szomszédai. De ki vonhatná kétségbe a szem-
beszökő eldöntő befolyást, melyet az idő gyakorol a tör-
vények hozatalára és módosítására ? 
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Némelyek állíták, hogy korunk nincsen hivatva tör-
vényhozásra. Ezt a tapasztalás elegendőképen megcá-
folja. 

De honnan ered a kinos vajúdás , melylyel az uj 
törvények születése gyakran jár ? Onnan, mivelhogy még 
nincs átalánosan elismerve alapigénk szabálya: Min-
dennek van ideje s minden dolognak van korszaka 
az ég alatt. Nincsen még átalánosan elismerve Kohe-
let ama másik életszabálya: Ki a törvényt teljesíti, 
nem tapasztal semmi bajt; de a bölcsnek szive meg-
érti az időt és körülményeket.') 

Mily gyökeres átalakításon ment keresztül hazánk 
törvényhozása ! Miért ? Mivel a haza magáévá tevé alap-
igénk elvét: „ Van idÖ elhányatni a köveket, van 
idö a köveket összeszedni." A középkori intézmények 
kövei széthányattak, s összeszedettek az ujabbkori alkot-
mány kövei, uj épület létesítésére. Szivünk legforróbb 
óhaja, hogy az átidomított alkotmányon teljesüljön Hag-
geus próféta jövendölése: Nagyobb leend az uj épít-
ménynek dicsősége, mint vala az elsőé, igy szól a 
seregek UraS) 

5 . 

Nincs azonban tárgya az emberi munkának és tö-
rekvésnek, mely az idő jótékony és termékenyítő hatását 
annyira érezné, mint a tudomány, a lélek tápláléka, ne-
münk legszebb disze, a nemzetek védangyala, a valódi 
haladás kimeríthetlen kútforrása, a földi jólét és a mennyei 
boldogság szilárd oszlopa és biztosítéka. 

j Sal. Préd. 8, 5. 
Jj Hagg. 2, 9. 
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Van idö lerontani és idö felépíteni ! 
Alapszövegünk ezen részét kalauzul veszi a tudo-

mány. 
A tudomány nem indulhat lényeges előmenetelnek, 

mig a tudománytalan önkény sorvasztó láncát szót nem 
töri, rabigáját le nem rázza, becstelenítő uralmának nem 
vet véget. A tévedések, előítéletek, balvélemények és áb-
rándok falait előbb le kell rontania, hogy uj és tántorít-
hatlan alapra építhesse a tiszta valóság és a tartós igaz-
ság szent templomát. A vegytan nem viseltethetik kegye-
lettel az alchymia arany- és eziistkészitése iránt, és a 
képzelgő astrologia végpusztulása nem gerjeszthető irgal-
mat a csillagászat szivében. 

De mindig idő kell arra, hogy a téveszmék háttérbe 
szoríttassanak, s valódi ismeretek foglalják el a tért. Az 
éjjeli sötétet nem váltja fel közvetlenül a déli napfény, 
hanem a piruló hajnal. Lassú de biztos léptekkel halad a 
tudomány, megerősítvén Koheleth intését: Ne mond-
jad: mi oka, hogy a régi napok jobbak voltak a 
mostaniaknál f mert nem a tudományosság szempont-
jából tevéd a kérdést.') 

A tudományok fejleményére nézve mindenesetre ko-
runké a babér: tágasb a tér , szabadabb a mozgalom, 
nagyobb a munkások száma, biztosabb az eredmény, ál-
talánosb a hálás elismerés. Bátrabban, mint valaha, lépnek 
fel a búvárkodó szellem vívmányai és tanulmányai ; sze-
münk láttára teljesül Dávid szava: Nap a napnak 
hirdet tapasztalást és éj az éjjel közöl tudományt.'1) 

') Sal. Préd. 7, 10 
j Zsolt. 19, 3. 



AZ IDŐ HATALMA. 315 

II. 

S mily fontos és üdvös e belátás, ba azon va-
gyunk, hogy azt szívhez vegyük és gyakorlatilag is ér-
vényesítsük. 

1. 

A múltban — ez világos és megcáfolhatlan, — 
haladásnak örvendett az emberiség, a haza, a zsinagóga. 
Lehet-e tehát alaptalannak mondani a hitet, hogy a jövő 
nem leend kevésbé termékeny közhasznú és üdvös törek-
vésekben ? E vigasztaló hit nem alaptalan; mert a világ-
órának kereke nem állapodik meg soha. 

Mihelyt az ember járni tanult, nem lehet, hogy ne 
akarjon haladni. Mihelyt a valóság napfényre került, le-
hetetlen, hogy a látszat, az álcsillogás, az ábránd el ne 
múljék. Mert nemcsak az emberek, hanem a vélemények 
és hiedelmek, a nézetek és eszmékre nézve is nem rit-
kán áll alapszövegünk elve: Van idő születni és idő 
meghalni. 

Mihelyt egy országban sikerült uj közhasznú felfede-
zést vagy uj közhasznú találmányt létre liíni, nem kép-
zelhető többé, hogy más mívelt országok azt ne tegyék 
sajátjukká. Mert a gőz mindinkább győz és a villanyos-
ság villámgyorsasággal terjeszt híreket és gerjeszt figyel-
met, szorgalmat s vetélkedést és hatványozott tevékenysé-
get ébreszt és felkelti a vállalkozás szellemét. Most már 
merő lehetetlenség, hogy az emberek, városaikba és falu-
ikba visszavonulva, és elzárkózva a korirány elől, minden 
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újításnak gátot vessenek, idegen felfedezésekkel és talál-
mányokkal, ismeretekkel és intézményekkel meg ne barát-
kozzanak, és tétlen gyáván, megvetésre méltó tompaságba 
sülyedjenek. 

Valóban van szellem az emberben, ós az Isten 
ihlete az, mi öt értelmessé teszi.') Van isteni szikra 
az ember kebelében és 

„e szikra fényt ad és hevet s ég o l tha thnul . " 

Felébredett népek nem akarnak aludni; lobogójukra 
a haladás van írva. Haladni akarnak a tökéletesedés 
gyakran rögös, de mindig dicső pályáján. 

2. 

Tisztelt gyülekezet! A tapasztalás a múltra utal, 
tanúsítván, mennyit alkotott az idő a népek mívelésére, 
az országok polgárosodására, az emberi nem javára és 
díszére. A szent irók is hathatósan és ismételve intenek, 
hogy a multat tanulmányozzuk. 

Már Mózes szólt őseinkhez: Emlékezzél meg az 
ókor napjairól , fontoljátok meg minden nemzedék 
éveit. Kérdezd meg atyádat s megmondja , véneidet 
és elbeszélik.'1) 

Ászáf következő szózattal kezdi meg egyik tanköl-
teményét : Figyelmezz , népem oktatásomra , hajtsá-
tok füleiteket szám igéinek. Oktató dalra nyitom 
meg számat, talányokat az őskorból fejtegetek. Miket 
hallánk és tudunk, miket atyáink beszélének nekünk, 
nem titkoljuk el gyermekeink előtt, hanem hirdetjük 

') Job. 32, 8. 
') Móz. V. k. 32, 7. 
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az utókornak az Isten dicséretét, hatalmát és csodáit, 
miket tön.') 

A történelem a multat tükrözteti vissza; a kecseg-
tető remény szeme jövő napokon csügg, a jobb koron, 
mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. 

Mind a kettő: a hátra- és az előrepillantás, az 
emlékezet és a remény, az utat jelöli, melyen halad-
nunk kell. 

Ritkán áll az ember hatalmában nagyszerű míveket 
hátrahagyni, állandó emlékeket alapítani és nevét ragyogó 
tettek által halhatatlanná tenni. De hogy tiszta lelkület, 
szeplőtlen becsületesség, felvilágosult vallásosság és lán-
goló, tettre kész hazafiság átszálljon gyermekeinkre, ez 
hatalmunkban áll, tőlünk függ, ránk van bizva. 

Ha jó példánk tűzoszlop gyanánt világlik 'előttük: 
akkor ők folytatni fogják, a mit mi megkezdettünk, fen-
tartani, a mit mi elhibáztunk, s mi a napok folytán el-
avult, korszerűleg és célirányosan fogják átalakítani. 

Édes remény! Ne hagyj el soha. Utolsó ihletünkig 
vidámits az örvendetes kilátással, hogy halálunk után is 
lelkes, a való, a szép, a jóért lángoló utódok fogják 
muukásságukat magasztos célok elérésére szentelni. 

De mi jogosít fel minket, hogy e reményt táp-
láljuk ? 

Feljogosít saját buzgalmunk, feltéve, hogy ez nem-
csak szavakban, hanem tettekben is nyilatkozik. „Mi 
dolgunk a világon küzdeni, erőnk szerint a legnemesb-
ekért." Erre pedig múlhatatlanul megkívántatik, hogy 
gyökeresen változott polgári állásunkat a hazában szem 
előtt tartsuk. 

Zsolt. 78, 4. 
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Van idö elhasítani, van idő összevarrni ! így 
szól alapigónk. Korunk az összevarrásnak kora. 

A feudális Magyarországban a nemesség képezte a 
nemzetet, s a nemzeti törekvések leginkább nemesektől 
vettek lendületet. 

Vessetek egy pillanatot a magyar nyelv és iroda-
dalom történetére. Térjetek vissza csak a mult század 
elejéhez. 

,,A szatmári béke megkötésével és Erdély különál-
lása megszűntével a nemzeti nyelv és irodalom hosszú 
álomba sülyedt." „Semmi nj eszme, megrongált nyelv, 
utánzás, szegénység." „A költők, kik énekeltek, nem tud-
tak a középszerűségen felül emelkedni ; nincs ihlet dala-
ikban, nincs magasabb láng, nincs természetesség; min-
den mesterségre mutat inkább mint hivatásra." Sőt a 
magyar nyelv a közéletből, a mívelt körökből és az iro-
dalomból annyira kiszorult, hogy Dániellel kesereghetett: 
Arcommal a földre borulván, elnémultam.') 

Borúra derű ! — A magyar irodalom is érzé az 
időnek gyógyító erejét. A mult század második felében 
szólhata Mikeás prófétával: En az Úrban biztam, re-
méltem üdvöm Istenéhez, s meghallgatott engem az 
Ur. Ne örvendezz rajtam ellenségem : mert noha 
elestem, felkelek ismét.2) 

Az idő folytán emelkedett a magyar irodalom. Sza-
porodott az irók száma. Megalapították a magyar tudós 
társaságot. Teljesedett Salamon szava: A tél már elmu-
lék, a zápor megszünék s eltávozék. Virágok látsza-
nak földünkön, az ének ideje megjött, a gerlice búg 

') Dán. 10, 15. 
') Mik. 7, 7. 8. 



AZ IDŐ HATALMA. 319 

ligeteinkben.l) Az irodalom terén azonban, valamint a 
közélet egyéb ágazataiban mindeddig a nemességé volt a 
kezdeményezés és nagyobbára a kivitel dicsősége is. Ez 
az előbbi politikai és társadalmi állapotok mellett nem is 
lehetett másképen. 

De mindennek van ideje s minden dolognak 
van korszaka az ég alatt. Most, az egyen jogosultság 
korában, minden hazafi hivatva van közreműködni a haza 
felvirágoztatására Jésajás intése szerint: Kiki gyámo-
lítsa polgártársát; az egyik a másikhoz szóljon : 
erősödjél meg.2) 

4. 

A mező, melyre titeket szólít a haza, t. tanférfiak, 
az oktatás, a nevelés, a közmívelődés mezeje. 

Boldog a nemzet, melynek virágzó tanügyén teljesül 
Ezekiel próféta szava is: Jó földbe , sok viz mellé 
van ültetve, hogy ágakat nevelvén és gyümölcsöket 
teremvén, felséges szőlővé legyen.3) 

De jaj azon országnak, melynek tengő tanügyére 
illenek Salamon király szavai: Rest ember mezején 
jártam, oktalan szőlőjén, és ime , egészen felfogták 
a csalánok, szinét ellepték a tövisek, és kőkerítése 
szétbomlék. Ezt szemléltem, rá fordítottam figyelme-
met; láttam és vevém az intést: Egy keveset aludni, 
egy keveset szunnyadozni, egy keveset a kezeket nyu-
galomra, és beáll mint egy utas, szegénységed, és 
Ínséged mint egy fegyveres ember.*) 

j Ének. én. 2, 11 12. 
9 Jesaj. 41, 6. 
9 Ezek. 17, 8. 
9 Példab. 24, 30-34. 
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Ezt a haza és a hazában a magyar zsidóság fájdal-
masan tapasztalta s részben még most is tapasztalja. Az 
oktatásügy számos helyen parlagon van és az értelmes ha-
hazafi Jesajással keserg: „Népemnek földén tövisek és 
burjánok növekednek.u ') 

Igenis, tisztelt tanférfiak, nagy és nehéz a munka, 
melyet tőletek igényel a haza; roppant türelmet feltéte-
lez, fárasztó megerőltetésbe kerül, szakadatlan önmegta-
gadással jár : de a munka egyszersmind jutalmazó és dicső, 
nagy horderejű s hatása elterjed nemzedékről nemzedékre. 
A régi rabbik méltán alkalmaztatták a néptanítókra Dániel 
szavait: „A felvilágosultak tündökölnek mint az ég-
bolt fénye, s akik sokakat igazságra oktatnak, ra-
gyognak mint a csillagok mindig és örökké.'2) 

„ Van idö ültetni !u — Alapszövegünk ezen mon-
data mindenekelőtt a néptanítókhoz szól. Ezek a nemzet 
kertészei s ők leginkább járulnak hozzá, hogy teljesüljön 
a hazán az Istennek Jesajás által hirdetett szava: „ Né-
ped — mindnyájan igazságosak, örökké birják az 
országot, általam ültetett csemete , kezeim mive , di-
csőségemre. 3) 

Mily lélekemelő, magasztos élethivatás; nevelni a 
zsönge sarjadékokat s felettök őrködni, hogy ép, erős, 
gyümölcsöt termő fákká emelkedjenek! 

5. 

S minél óvatosabban munkálódnak a kertészek; mi-
nél lelkiösméretesebben törekszik minden tanító, hogy a 
rá bizott ifjúság ne csak tudjon valamit, hanem legyen 

l) Jésaj. 32, 13. 
*) Dán. 12, 3. 
*) Jésaj. 61, 21. 
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is valami; minél nagyobb kitartással küzd a különböző 
akadályokkal, melyeket majd a növendékek, majd a szü-
lők , majd a viszonyok és körülmények gördítenek elébe ; 
minél áldásosb a siker, mely által a köztanodákban a 
szép remények szebb eredményekké válnak : annál jobban 
tudják becsülni a tanintézeteket, annál melegebb lesz a 
rokonszenv a tanítók, annál általánosb és tevékenyebb a 
részvét egyletünk iránt. 

Tisztelt gyülekezet! „Mindennek, van ideje s min-
den dolognak van korszaka az ég alatt." Korunk az 
egyesülés kora. A rokon elemek csoportozása mindenütt 
észrevehető: az állami, egyházi és tanodai életben; a 
gazdászat, az ipar, a kereskedelem, a tudomány és a 
művészet határán. Az időszaki sajtóban a társulatok ál-
landó rovatot képeznek; szakadatlanul uj meg uj egyle-
tek lépnek a nyilvánosság síkjára. Alapigénk szerint : 
Van idö ölelgetni /" 

Az országos izraelita tanító-egylet, melynek közgyű-
lését megnyitandók vagyunk, korunk hajlamában gyöke-
rezik és a felvilágosodás hajnaláról tesz fényes tanúbi-
zonyságot. Ki akarna tehát kételkedni a komoly törek-
vésű ós jótékonycélu egylet életrevalóságán? 

Jóakaró és vallásos ügybarátok a hazában eddig is 
részesítették az egyletet gyámolitásukban ; sőt sikerült az 
egyletnek a haza határain kívül is felébreszteni a rokon-
szenves vonzalmat. A dicső Alliance israelite univer-
selle Párisbau, melynek élén a nagyhírű, lelkes és lel-
kesítő Crémieux áll, késedelmet nem ismerő készséggel 
sietett a testvéri szeretet áldozatát letenni egyletünk ol-
tárára. 

2 1 
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Tudjuk azonban : „Ha az Ur nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők; ha az Ur nem őrzi 
a várost, hiába vigyáz az őr."') 

Egyletünk gyarapodása a Mindenható kezében va-
gyon. 0 őriz hűséget; igazságot szolgáltat elnyomot-
taknak, kenyeret ad éhezőknek, fölszabadít lelán-
coltakat, megvilágosít vakokat, fölemel leverteket, 
szeret igazakai, ótalmaz jövevényeket, táplál árvát 
és özvegyet.2) 

Tisztelt tanférfiak ! Jákob ősatyánk életének egyik 
válságos pillanatában harcra, áldozatra, imára készült. 

S ime, Izrael ősatyja e példájával mutatja az utat, 
melyen egyletünknek folytatnia kell dicséretreméltó pá-
lyafutását. Készen legyen harcra, mert fájdalom ! nem 
enyésztek el mindenhol és egészen a kiskorúság előítéle-
tei, melyek a tanítói kar anyagi és társadalmi emelke-
dését gátolják és hátráltatják. Készen legyen áldozatra, 
mert az önsegítség a legbecsületesebb segítség. Keveset 
tehet ugyan az egyes tanító az egylet gyámolítására: 
de keveset tehet az egyes csepp is dús aratás előidézé-
sére. Csak a cseppek összege, az áldásos eső áztatja, ter-
mékenyíti és csiráztatja a földet, hogy adjon magot a 
vetőnek és kenyeret az evőnek. Es készen legyen imára, 
mert közel az Isten mindazokhoz, kik öt imádják, kik 
bizalommal segítségül hivják. Az istenfélők kívánal-
mát teljesíti, könyörgésöket meghallgatja és megsegíti 
őket.3) 

Hallgassatok tehát, t. t. a hajdani leviták szózatára: 
Keljetek fel és dicsérjétek az Urat, Isteneteket örök-
től örökké! 

9 Zsolt. 127, 1 
s) Zsolt. 146. 6-9. 
9 Zsolt. 145, 18. 19. 
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A tanítók kara: 
Dicsérjük felséges nevedet, mely fölülmúl minden 

dicsőítést és magasztalást.!) 

A rabbi: 
Ez a nap melyet szerze az Úr ! 

A tanítók kara: 
Azon örvendünk és vigadozunkA) 

A rabbi: 
Vezess engem igazságod szerint és oktass engem! 

A tanítók kara: 
Mert te vagy üdvöm Istene, rád remélek minden-

nap A) Halleluja ! 

Mindenható Isten ! életünk alkotója ! gondviselő 
atyánk ! ki akarod, hogy ember ember által neveltessék, 
míveltessék és fel világosi ttassék, vezesd tanácskozmányun-
kat jó lelkeddel a bölcseség és a vallásosság pályáján. 
Teljesítsd eszmecserénken Malakiás jövendölését: Midőn 
az Űr tisztelői egymással értekeznek, az Úr tekint és 
hallgat rá, és emlékkönyv iratik azok számára, kik 
az Urat félik és nevét tiszteletben tartják A) Legye-
nek kedvesek előtted határozataink, hogy teljesedésbe 
menjen a felserdülő nemzedéken Jésajás által hirdetett 
szavad: Azért ugy szól az Ur Jákob házához, ő, ki 
Ábrahámot felszabadító: nem szégyenül most meg 
Jákob, sem nem halaványnl el most arca; mert mi-
dőn gyermekeid látják kezeim mivét, akkor szentesítik 
kebelükben nevemet, szentesítik Jákob szentjét, és félik 

\) Nehem 9, 5. 
Jj Zsolt, 118,24. 
>) Zsolt. 25, 5. 
j Mai 3, 16. 
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Izrael Istenét, Kiknek lelke tévelygő vala, elismernek 
értelmiséget és a zenebonások oktatást. 'J Amen. 

Szeretet és jóság Istene ! minden áldás kútforrása ! 
Vedd ótalmad szárnyai alá koronás királyunkat s az egész 
királyi házat. Áld meg kedves magyar hazánkat, meg-
áldván törvényhozását, végrehajtó hatalmát , igazságszol-
gáltatását, földmivelését, iparát, kereskedelmét, irodalmát, 
tanodáit s minden közhasznú intézetét és társulatát. En-
gedd, hogy teljesüljenek a drága hazán Dávid szolgád 
szavai : Közel van az Urnák üdve azokhoz, kik öt 
imádják és dicsőség fog lakni hazánkban. Szeretet 
és hűség találkoznak, igazság és béke csókolják egy-
mást. Hűség csírázik a földön és igazság tekint alá 
az égből. Az Isten megadja a jót és földünk meg-
termi gyümölcsét. 

Amen. 

'J Jésaj. 29, 22—24. 
>) Zsolt. 85, 19. 12. 
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