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két hazafias beszéde márcz. 15 ikén s „a királyi tiz szobor 
örömére" stb. Erős prot. és öntudatos hazafias érzés szól 
ezeknek minden egyes gondolatából. Azért mindegyikök oly 
meleg és közvetlen, hogy szinte hallani véljük a szónok mag-
vas fejtegetéseit. 

Ajánljuk e rendkívül tartalmas és tanulságos „emlék-
jeleket és bizonyságokat" prot. olvasóközönségünk, de főleg 
lelkészeink és theologusaink szives figyelmébe. Szégyenünk 
volna, ha azokra a szerzőnek „rá kellene fizetnie". Sőt inkább 
várjuk a továbbiak megjelenését is. Ugy legyen! 

Berzeviczy Albert: Kégi emlékek. 1853—1870. Buda-
pest (Révai testvérek). 1907. 314 lap. Ára 6, diszkötésben 
8 korona. 

Berzeviczynek, az írónak remek alkotása e mű, mely 
az Akadémia illusztris elnökéhez illően, méltán csatlako-
zik az érdemük szerint feltűnést keltett „Itália"-hoz s a 
tartalmas „Beszédek és tanulmányokéhoz. Ragyogó tollal és 
rendkívül tanulságos és vonzó előadásban ismerteti a „forra-
dalom" utáni s az ébredező alkotmányos korszakbeli oszágos 
és sáros vármegyei állapotokat. Mindjárt a bevezetésben helye-
sen utal arra, hogy a magyar szellemű gentry-családoknak, s 
ilyen volt az övé is, a képe igazi nemzeti p3ychénk megis-
merése szempontjából is igen tanulságos. Kár, hogy e gentry 
ma már a múlté. Minden sorát, minden jellemzését meleg 
vallásos és hazafias érzés hatja át. Nekünk protestánsoknak 
is szép emléket emel az eperjesi collegium hazafias törekvé-
seinek s a pátens idejében Zsedényi Ede tiszaker. felügyelő 
és Máday Károly superintendens jellemének és országos sze-
replésének megrajzolásában. Kedves és megkapó korképek 
pl: „A forradalom emlékezete", „És Magyarország újra csen-
des", „A mi kis világunk" (a Berzeviczy- és a rokon-csalá-
dok), „Ébredés", „Próbakő" stb. fejezetek. Különösen a csa-
ládi kör jellemzésében felülmúlhatatlan. Anyja szeretetének 
határtalansága, atyjának nemes idealismusa és nővéreinek csa-
ládias érzülete, magasztos emlékképek Berzeviczy müvében. 
A könyvet az is tanulságossá teszi, hogy az országos esemé-
nyek igen ügyesen össze vannak kapcsolva a sárosi esemé-
nyekkel és szereplő egyéniségekkel. Nem egy sárosi gentry 
tündöklő példája a hazafiságnak, mi mellett iskoláztatásáról 
(Kisszeben, Lőcse, Pest) szólva nem feledkezik meg derék 
prot. nevelőjéről, Strauch Béláról, a későbbi kisszebeni, majd 

Sz. M. 
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felkai ev. lelkészről sem. De legerősebb és legmaradandóbb 
a családi kör és azok alakjainak jellemzésében. A két sirkö 
emléke pl. a könyvnek legmegkapóbb szakasza. így korán 
elhúnyt Rózsi nővéréhez való viszonyát a következő szép jel-
lemzés fejezi ki: „Egynéhányszor meg akartam kisérleni ifjan 
elhalt nővérem alakját, lényét leírni; méltó volna rá valóban, 
hiszen a míg a kór hervasztani nem kezdte, ritka szépnek 
ismerte el mindenki s élénk szellemének és derült kedélyének 
szeretetreméltósága mondhatni ellenállhatatlan volt. Egykori 
nevelőnk (Strauch), mikor megöregedett, egy érzelemteljes 
levelében megemlékezvén Berzeviczén töltött éveire, azt irta 
róla: „És ott volt Az, a kit, mint valóságos angyalt, a menny-
ország megirigyelt a földtől, boldogsága tetőpontjáról korán 
szólitván el őt a földi élet gyarlóságaiból a szellemek tökély-
világába " És én érzem, hogy nem tudom őt leírni, hogy 
minden szó, melyet alakja festésére akarok fordítani, csak 
megbántása, megcsonkítása annak a képnek, a mely lelkem-
ben él. Az ő emléke is egyike azoknak, a melyek e lapok 
teleirása után is leiratlanok fognak maradni. Mert vannak 
emlékek, érzelmek, a melyeket nem lehet egy szívből a 
másikba átültetni; mélyen gyökereznek minden szálukkal szi-
vünkben, benne nőttek fel, csak benne élnek és virulnak és 
vele fognak meghalni." — Az igazi testvéri szeretetnek s a 
mélységes keresztyén gyásznak magasztos emléke és valódi 
apotheozisa e jellemzés. Sz. M. 

Obál Béla: Franz Rákóczi II. und sein Freiheits-
kampfim Lichte der ungarischen Geschichte. Eine Gedenkrede. 
Halle a/S. (Wischan & Burkhardt) 1907. 27 lap. Ára ?. 

Obál Béla, volt eperjesi theologus, mint a hallei magyar 
egylet elnöke tartotta ezt az emlékbeszédet a halle-wittenbergi 
egyetem tanárai ég hallgatói előtt a Thököly—Rákóczi-ünne-
pélyek lefolyása alkalmáoól. A „Hallesche Zeitung" a mult 
évben durva támadást intézett Rákócziék ellen, a melyben 
„németellenes forradalmi eszmékkel", „politikai rebellis eljá-
rással", sőt „török inváziókkal" vádolta őket, mely támadásról a 
Budapesti Hírlap is megemlékezett. De a hallei magyar egy-
let nem tágított, az ünnepélyt megtartotta ezzel a jó német-
séggel és erős hazafias és prot. érzülettel megirott tartalmas 
emlékbeszéddel. Különösen gazdag a beszéd azokban a német 
vonatkozásokban, a melyek a hagyományos osztrák elnyoma-
tás következtében Magyarország és Németország között szük-
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