
IRODALMI SZEMLE. 5 7 

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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ségesekké váltak a magyar ifjak külföldi tanulmányozásától 
kezdve föl egészen Bethlennek és Rákóczinak politikai sze-
repléséig. Az emlékbeszéd Szilágyi és Acsádi forrásmüvei 
nyomán készült 8 igen kedves és tanulságos olvasmány. A 
beszéd végén Vörösmarty Szózatának lelkes Kertbeny fordí-
tása olvasható. 

Hajdú Lajos : Az élet igazi megszentelése. Nyolcz 
egyházi beszéd a Miatyánk alapján, dr. Latrille kolmári lel-
kész nyomán átdolgozva. 60 lap, Nagybánya, 1906, az Ige-
hirdető kiadása. Ára ?. 

Az első beszéd tárgya a megszólítás: Miatyánk, ki vagy 
a mennyekben. A második beszéd az első kérésről elmélke-
dik: Szenteltessék meg a te neved. A harmadik beszéd a 
második kérést fejtegeti: Jöjjön el a te országod. A negyedik 
beszéd a harmadik kérést magyarázza: Legyen meg a te 
akaratod. Az ötödik beszéd a negyedik kérést tárgyalja: A mi 
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. A hatodik be-
széd az ötödik kérésről irt elmélkedés: Bocsásd meg a mi 
vétkeinket. A hetedik beszéd a hatodik és hetedik kérés 
kifejtése: Ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a go-
nosztól. A nyolczadik beszéd a befejezés magyarázata: Tiéd 
az ország, a hatalom és a dicsőség. — A beszédek mind 
tartalmilag, mind szerkezet és nyelv tekintetében, nagyon 
értékesek. Tiszta evangéliomi igazságokat hirdetnek csinos 
formában és zamatos magyar nyelven. Tartalmas és formás, 
építő erejű és igazi evangéliemi beszédek, magvas keresztyén 
tanítások. Igemagyarázatuk értelmes, közlésmódjuk lendületes. 
Van bennök íz, szín és erő. Nagyon érdemes ez a kis füzet, 
hogy minél szélesebb körben elterjedjen, mert több építő 
erő és evangéliomi íz van benne, mint akárhány vaskos pre-
dikácziós könyvben. Az átdolgozás ízléses, magyaros és egy 
szemernyit sem érzik a füzeten, hogy idegenből ültette át 
derék szerzője. 

Sz. M. 




