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nál mindenha az alattvalói hűség és a honfi erények székes-
háza volt 

Valóban a Károlyiak várkastélya és pesti palotája a nemzet 
történetének minden viszontagságából kivette a részét: együtt gyá-
szolt a nemzet gyászával és együtt ünnepelt az ünneplő nemzettel. 
Éble díszes könyve mindezeket szépen és érdekesen beszéli el. 

V. F. 
Gileád balzsama. Imádságok református keresztyének 

számára, írta Tóth József nagyváradi segédlelkész. Nagy-
várad, 1897. szerző sajátja, 155 kis nyolczadrétü lap. ára 
fűzve 1 frt, kötött példány 1 frt 50 kr., díszpéldány 2 frt. 

«Gileád Balzsama* magán használatra szánt imádságos könyv. 
Tartalmaz köznap reggeli (9), köznap estéli (4), különböző alkalmi 
(28), ünnnepi és vasárnapi (17) imádságokat, összesen 58 imát 
részint prózában, részint versben. 

Szerzője fiatal ember, kinek azonban már ismert neve van 
az időszaki sajtóban; ő szerkeszti és adja ki az «Ébresztő* czimű 
két-hetenként megjelenő vallásos néplapot, mely a tiszántúli refor-
mátusság körében némi jelentőségre emelkedett. Eddig úgy ismertük, 
mint könnyed tollú, folyékony irályú hírlapírót, kiben, ha nem is 
mutatkozik mélységesebb hiterő és jellegzetes reformátusság, de 
színtelenségbe és erőtlenségbe is ritkán lapul el a vallásos erő. Hirlapi 
czikkeiben meg-megcsendült néha a tiszta evangélium hangja s ha 
ízlése még kiforratlan s kritikája legtöbbször felszínen jár is, de 
azok közül a munkások közül való, kikből az idő, a tapasztalat 
és a további tanulmány számottevő írót nevelhet. 

Most mint ima-író mutatja be magát a fentjelzett művében. 
Erről az oldaláról is körülbelől azon a színvonalon marad, melyre 
a hirlapírás terén jutott. Nem utolsó, nem tehetségtelen, a tollat 
könnyedén forgatja; stilusának van íze, költői színezete, itt-ott len-
dületessége s bizonyos csinossága is. De a bensőségből, a hit ere-
jéből, a biblia kenetességéből, a beteg lelket gyógyító balzsamból 
kevés került a «Gileád Balzsamá>-ba. Az evangéliumnak és a Zsol-
tároknak csak a frazeológiáját sajátította el, az «életnek ama vizei>, 
a «léleknek amaz erői», melyek az Isten igéjében duzzadnak, a 
«Gileád Balzsamán-ban nagyon vékonyan csergedeznek. Hiányzik az 
író lelkéből a Jézus Krisztussal való bensőbb életközösség, a hit-
tápláló és nemesítő kútfeje; hiányzik szivéből az igazi vallásos inspi-
ratio. A biblia frazeológiája, a nyelvezet külső csinossága és lendü-
lete megvan az imádságaiban; de az életadó lélek, az igaz áhítat, 
a benső kegyesség, a Szentlélek által megszentelt lelkület megtartó 
ereje kézdetleges, ingadozó, kifejletlen. Azok közé az ima-írók közé 
tartozik, kik nagyobb súlyt fektetnek a nyelv, a külalak csinosságára, 
mint a vallásos lélek erejére; a kik zengzetesen, szép szavakkal, 
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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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