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de kevés áhítattal és fogyatékos hittel imádkoznak. Már pedig bár-
mily sokat tartunk is az imádság külső kellékeiről: a nyelvezet 
költői szárnyalásáról, a dictio zengzetességéről, a külső kenetességről 
stb., mi mégis csak annál maradunk, hogy az imádságban lélek 
az, a mi megelevenít. A hit erejét, az áhítat belső 'kenetét, a 
fiúi bizalmat és az igaz töredefoMMnóget a legékesebb külső sem 
képes pótolni. 

Tóth József imádságai ezekben a belső tuJ^jdünságokban nem 
oly erősek, mint a külsőkben. Szebb a testök, mint a lelköL Imád-
ságai ritkán melegítenek föl, kevés áhítatra indítanak, megnyugvásra 
nem igen emelnek, töredelmességre nem buzdítanak. Az író lelke 
nem tud sírni az Úrtól való eltávolodás miatt és szive nem örven-
dez az Úrban és az Úr szerint. A váltság nagy igazságai és nagy 
áldásai nem eléggé szűrődtek át a lelkén. Erősebb a doxologiában, 
mint a confessióban; jártasabb az Isten hatalmának festésében, mint 
a kegyelem urának magasztalásában. 

Legtöbb fogyatékos, erőtelen imádság a hétköznapiak és a 
különös alkalmiak között van, de ezek között is találkozik egy-két 
erőteljes is. Ilyenek pl. a «Betegségben» (15.1.), a «Munkás imádsága* 
(27. és 43. 1.) czíműek. A nyelvezet erejére nézve kiváló a márczius 
15-diki imádság, de a vallásos erő ebben sem áll arányban a forma 
szépségével. Határozottan jobbak, szebbek az ünnepi és vasárnapi 
imádságok, melyekben már több az evangéliumi íz, szín és erő. 
Itt a legkiválóbb a «Reformáczió ünnepén* czímü (140—143. 1), 
melyben a keresztyén imádság külső és belső kellékei szerencsésen 
egyesülnek. 

Az imádságok nagyobb része prózában van írva, de van 
több verses imádság is a gyűjteményben. Ezek a verses imádsá-
gok nem igen erőteljesek. Mi általában véve nem nagyon kedveljük 
a verses imádságokat. A verses imádság csak akkor szép, ha igazán 
szép. Ez pedig ritka. A «Gileád Balzsamán-ban kevés a szép verses 
imádság. Legtöbb közvetlenség és melegség még a «Feleségemnek* 
czímü ajánló versben van, csakhogy ez nem imádság. 

A könyv külső kiállítása elég csinos, sajtóhiba nem sok van 
benne, az ára azonban aránylag elég magas. V. F. 

A protestáns lelkész feladata napjainkban. A felső-
borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészi értekezlete által jutal-
mazott pályamű. Irta Szuhay Benedek, kápolnai ev. ref. lelkész 
87 lap, ára 50 kr. Miskolcz, 1897. Wágner és Szelényi könyv-
nyomdája. 

Ez az időszerű munka fiatal szerzőjének nemes lelkesültsé-
gével azokról a teendőkről értekezik, melyek napjainkban a meg-
változott viszonyok között a lelkipásztorra várakoznak, hogy siker-
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rel munkálhassa az egyház befeő és kuíső építését s diadalmasan 
megállhassa helyét a lelki gondozás magasztos tisztében. 

Művét három részre osztja a szerző. Először arról szól, milyen 
volt a lelki gondozás a Kálvin egyházában, Genfben s utána hazánk-
ban a reformáczió három első századában. Másodszor azt fejtegeti, 
mi az oka jelenleg a valláserkölcsi és egyházi élet hanyatlásának. 
Harmadszor azt mutatja ki, mi a protestáns lelkész feladata nap-
jainkban, hogy eleven hitélet lelkesítse az anyaszentegyház minden 
tagját jövendőben. 

Az első részben röviden (11—22. 1.),' de híven ismerteti 
Kálvin és a hazai kálvinizmus eredeti lelki gondozását s az egyház 
belső szervezetét, különösen kidomborítva az ősi kálvinista presby-
teriumok ama jellemző vonását, hogy nemcsak az egyház vagyoni 
ügyeire viseltek gondot, hanem a nép erkölcsi életére is felügyel-
tek s rendszeresen gyakorolták az egyházi fegyelmet. Mert «legfőbb 
dolog, mondá Kálvin az egyházi rendszabályok előszavában, hogy 
a mi Urunk szent evangéliuma a maga tisztaságában híven meg-
tartassák, a keresztyén egyház bölcs igazgatás és rendtartás által 
kellőleg vezéreltessék, az ifjúság alaposan és szorgalmatosan oktat-
tassék, s a szegények gondozása végett ápoló intézetek alapíttassa-
nak*. S a mint a történelem bizonyítja, a kálvinista presbyteriu-
mok nemcsak a papiroson, hanem a valóságban is szigorú őrei és 
lelkiismeretes ápolói voltak a kegyes erkölcsöknek. 

A második részben (22—41.1.) az egyházi és valláserkölcsi 
élet hanyatlásának okait mutatja ki a következőkben: 1. Korunk 
anyagias iránya. 2. Lelkész- és tanítóképzésünk hiányos volta s 
iskoláinknak nem eléggé vallásos szelleme. 3. A presbyteriumok ' 
hiányos jog- és hatásköre. 4. Az állami törvények erkölcsi hiányos-
sága, abban az értelemben, hogy nem intézkednek sem a kisebb 
bűnök megbüntetéséről sem, az ünnepek megtartásáról. 5. A papi 
fizetések elégtelen és igazságtalan rendszere. 

A harmadik részben a prot. lelkész feladatait a következő 
hét pontban jelöli ki. 1. Az igehirdetés hatályosabbá tétele és 
kiegészítése biblia- és káté-magyarázattal. 2. Gondoskodni arról, 
hogy az iskolák újból az egyház veteményes kertjei legyenek. 
3. őrködni a mindkét nembeli felserdült ifjak valláserkölcsi élete 
fölött. 4. Visszállítása a presbyteriumok valláserkölcsi munkásságá-
nak. 5. A lelkipásztori gondozás hűséges gyakorlása. 6. A szegé-
nyek és árvák gondozása. 7. Lelkiismeretes ellenőrzése az egyház 
vagyonkezelésének. 

Ezek a Szuhay könyvében az egyes fejezetek czímei, melyek 
egyszersmind a szerző fejtegetéseinek útmutatói is. Kiindulási pontja 
az a tapasztalati tény, hogy valláserkölcsi és egyházi életünk jelen 
állapota nem kielégítő. E végből sürgeti, hogy általában <legyünk 
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melléktekintetek nélkül igazi hivatásból valóban az Ür szolgái, hogy 
emberi gyarlóságainkat, a test és vér indulatát lehetőleg levetkőzve, 
apostoli buzgalommal és okossággal, szelídséggel és türelemmel 
vezessük az egyházat, mint vezérek, s mint hű pásztorok legeltes-
sük a nyájat a bizonyos diadal reményében*. Közelebbről pedig 
azt hangsúlyozza, hogy tisztábban és erőteljesebben hirdessük az 
evangéliumot; elevenítsük fel a régebben szokásos káté- és biblia-
magyarázatot; fordítsunk nagyobb gondot az iskolások és a konfir-
mándusok vallási oktatására s tegyük az iskolákat ismét az egyház 
veteményes kertjeivé; ismétlő iskolákban, énekkarokban s társadalmi 
úton őrködjünk pásztori hűséggel a felserdült ifjúság vallási és erkölcsi 
élete fölött; a felnőttekre, különösen a hitben gyengékre s az erköl-
csökben ingadozókra, legki váltképen pedig a vegyes házasságban élőkre 
a «cura pastoralis* felújításával, a vallásos irodalom terjesztésével 
és felolvasások tartásával igyekezzünk irányítólag, eszméltetőleg és 
termékenyítőleg hatni; tegyük a papságnak segítőtársaivá ebben a 
munkában a presbyteriumokat, hogy az egyháztanácsok egyetemleg 
és egyenként hűséges támogatói legyenek a lelkipásztorok hitápoló 
és erkölcsnemesítő munkásságának; terjeszszük ki lelki és testi 
gondoskodásunkat a szegényekre és árvákra is, úgy a mint azt az 
evangéliumi keresztyénség követeli s az elvhű kálvinizmus régebben 
gyakorolta és ma is gyakorolja; s végül javasolja, hogy a lelkipász-
torok lelkiismeretesen ellenőrizzék az egyház vagyonkezelését s anyagi 
ügyeinek a gondozását, mert az egyház erkölcsi bajai gyakran és 
sok helyen anyagi bajokkal vannak szoros összefüggésben. 

íme, ilyen eszmekörben mozog a Szuhay Benedek érdekes 
• kis könyve. Eszméiről, javaslatairól általában azt mondhatjuk, hogy 

azok életre valók, az evangéliumi protestantismus természetéből van-
nak merítve, számolnak a tényleges viszonyokkal s nem lovagolnak 
szürke theoriákon. Maga a szerző hitből és lelkesen ír, s rendületlen 
bizalommal viseltetik a protestantismus jövője iránt. Nem osztozik 
abban a kishitűségben, mely a mai válságos időben sokakon erőt 
vett, nem jósolgatja az egyház végpusztulását; de nem is tart azok-
kal az optimistákkal, a kik strucz-módra homokba rejtik a fejüket 
s azt vallják, minden úgy van jól, a hogy van, ne csináljunk 
semmit. Nem. Szerző érzi, tudja és hirdeti, hogy egyházi és vallás-
erkölcsi állapotunk nem egészséges, nem kielégítő, messze áll attól, 
a milyennek lennie kellene; de azt is tudja és ki is meri mondani, 
hogy a mi igazi és egyetlen gyógyszerünk az evangéliumhoz való 
visszatérés s az ebből nyerhető Krisztusi erő. 

Ám azért fejtegetései nem eléggé meggyőzők. Helyes, okos, 
igaz dolgokat hirdet, de nem fejti ki, nem bizonyítja be eléggé. 
Ennek oka a rövidség, a szűk keret, melyben az egész dolgozat 
mozog. Csak érinthette, csak megnevezhette a dolgokat, de behatóbb 
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kifejtésre nem volt tere. Ezért a munka néni egy-helyt csak a fel-
színen jár s nem hatol a kérdések mélyére. Ezt pedig sok tekin-
tetben sajnálni lehet. Oly tételek, mint pl. a lelkész- és tanító* 
képzés hiányos volta, az egyházi fegyelem felújítása stb. bővebb 
bizonyítást s a reform irányeszméinek megjelölését igényelnék. 

De azért egészben véve figyelemre méltó, eszméitető kis munka 
a Szuhay dolgozata. Egyszerű ós világos nyelven van írva, bár 
néhol a prédikációk tautologiás stylusába bele-beleesik. Pártolásra, 
olvasásra érdemes füzet, azért is, a mi benne van, azért is, mert 
a legaktualisabb kérdések tárgyalásával gondolatokat ébreszt, esz-
méket támaszt. Megrendelhető a szerzőnél Kápolnán (Borsod m.). 

F: 

Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Irta Benkó 
Imre nagykőrösi ref. főgimnáziumi tanár. Szilágyi Sándor elő-
szavával. Nagy-Kőrös, 1897, Ottinger Edé nyomása, 184 lap, 
ára 80 kr., kapható szerzőnél Nagy-Kőrösön. A tiszta jöve-
delem fele része a nagy-kőrösi Arany-szobor-alap növelésére 
fordíttatik.' 

Ez a kis monografia először nagybecsű adalékokat szolgáltat 
Arany János nagykőrösi életéhez és működéséhez, s ebből a. szent-
pontból forrásmű az Arany életrajzához, mely még mindig nincs 
a nagy költőhöz méltólag megírva; másodszor egy darab koríöirténeít 
az absolutismus idejéből, híven megrajzolva ama szomorúan érdekes 
időszak csüggedéseit és reményeit̂  melyek Arany akkori költészeti-
nek motívumául és hátteréül szolgáltak. 

Arany 1851 október végétől 1860 szeptember végéig volt 
tanár a nagykőrösi ref. főgimnáziumban. Ebben az időben Arany 
és író-társai (Szász Károly, Salamon Ferencz, Szilágyi Sándor, Men-
tovich F. stb.) révén Nagy-Kőrös városa bizonyos tekintetben köz-
pontja volt a magyar irodalomnak. Az írók Pestről és a vidékről 
gyakran ellátogattak Aranyhoz, sókszor csak barátságos találkozás 
kedveért, máskor hogy valamely készülő vállalathoz Arany és társai 
irodalmi támogatását mégnyeijék, vagy legalább hogy annak prog-
rammját megbeszéljék. Benkó könyvében mind ezelc az irodalmi 
találkozások, mind az Arany hivatali működésének egyes mozza-
natai, mind magán- és társas életének apró kedélyes vonásai gon-
dosan össze vannak gyűjtve s az irodalomtörténet számára meg-
őrizve. , ' 

S a könyvnek épen ez ad irodalomtörténeti becset. Igaz ugyan, 
hogy Arany életében hiába keresünk Göthe-i vagy épen Byron-í 
változatosságot, mert csendes és tiszta volt az, mint a csendes; 
folyású víz felszíne. De azért az ő egyszerű életfolyása is leköti .figyel-
münket, mert ebből ismerjük meg színarany jellemét és páratlan 
kötelességérzetét. A nagykőrösi csendes évekre vonatkozólag sok 

Protestáns Sxemle. IX. ért IX. 4 0 

Digitized by v ^ o o Q l e 




