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É n e k  gyám in téze t i  ünnepre.
—  A l t e n b u r g  M i h á l y .  —

N e  csüggedj el k ic s in y  sereg,
Bár egész föld tör ellened  
G yülölség fe g y v e ré v e l  I 
N e  félj, dühe  el nem  tipor,
A  Lélek  ellen földi por,,. 
Harcolhat, de m it  ér el?

B ízzá l ,  az Úr veled leszen ,
S e  vad boszú, se fé lelem  
N e m  árt igaz ü g y e d n e k 7 
O áll melléd, ha jön a vész,  
Megtart, a harcz bárm ily  nehéz,  
P o ko l  sem  g yő z  fe letted.

A z  Is tené a hatalom i 
A  m en n yen ,  földön, poklokon,  
Karja m eggyőzhete tlen  I 
K i ő ve le  tusára száll,
Mit ér a kard, kopjaszál 
A z  ő hatalma ellen T

N e  hagyd  el árva nyájadat,
J é z u s , harcolj v e lü n k  magad, 
R e m é n y ü n k  napja kelj f e l  I 
B en n e d  b íznak te híveid,
Karod bizonnyal megsegít,.
S  áldunk vidám lé le k k e l t

F o r d í t o t t a :  K O V Á C S  S Á N D O R .

A templomszentelés ünnepe.
Én és az Atya egy vagyunk.

Ján. 10, 30.

Meddig időzött Jézus Betániában? — azt evan- 
géliomi tudósitásaink alapján igen bajos eldönteni. 
Egy bizonyos csak, hogy a hol szívesen látnak és 
igaz szeretet vesz körül, ott örömest maradunk s 
oda vissza-vissza kívánkozunk.

Valószínű tehát, hogy a betániai kedves kis 
család körében Jézus is több napot töltött, a mint
hogy bizonyos az is, hogy oda Jeruzsálemből aztán 
is nem egyszer visszatért.

Most — egy különös alkalom, a templomszen
telés évfordulási ünnepe indította arra, hogy a ked
ves körből kiszakítsa magát és Jeruzsálembe rán- 
duljon.

A templomszentelés ünnepe igen nevezetes 
egy ünnep volt. Azt még a Makkabeus Judás ren
delte el az Antiokhus Epifanes által megszentség- 
telenített templom újravaló megtisztításának és 
megújításának (Encaenia) emlékére (í64-ben Kr. e.).

Ez ünnep télidőre esett s mindég Cislev hó 
25-én tartották meg. A tudósok szerint abban az 
esztendőben, vagyis Kr. u. a 29-ik évben, Cislev 
25-ike december 20-ára esett.

Maga az ünnep ép úgy, mint a húsvéti és 
a sátoros ünnep, nyolc napig állt. A rabbik ezt 
így okolják meg: „Miután Makkabeus Judás a 
görögöket legyőzte és a templomot újra megnyi
tották, olajat kerestek, melyet a pogányok érintése 
nem szennyezett be. Csak egy edénnyel találtak, 
melyen a főpap pecsétje rajta volt. Ez egy napra 
való volt, de csodamód megszaporodván, elég volt 
egy egész héten. Épen azért e csoda emlékére 
nyolc napi ünnepet rendeltek és nyolc éjen át 
minden ház kapuja előtt világítottak."

Valószínű, hogy ez okból nevezték el ez ün
nepet egyszersmind a „Világosság" (Ta Fóta) ün
nepének is.

Jézus Jeruzsálembe érve egyenest a templomba 
ment s minthogy téli idő volt, nem künn a szabad
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ég alatt, hanem a Salamon csarnokában járkált, 
a mely ép az ünnep alkalmából fényesen fel volt 
díszítve a pogányokon aratott győzelem jelvényei
vel. S úgy érezte, hogy csak a levegő hideg, — 
az ünneplő közönség leikéből azonban valami szo
katlan hév csap ki. Minden arcon türelmetlen vá
rakozás, ideges izgatottság, lázas epekedés a régi 
dicsőség megújulása, egy még nagyobb, egy világra
szóló diadal, a Messiás és a messiási kor, — az 
örök ország és boldogság után !

S aztán — látta, tapasztalta, hogy a mint fel
ismerik, minden szem rája szegződik, minden ajk 
tőle kérd valamit. Hiszen olyan mesés hirek szál- 
langanak róla! Hátha, hátha, — hátha mégis csak 
0 az, a kire oly szívszakadva vártak s várnak. 
Hátha Ő a Szabadító!

A vérmesebb zsidók nem is tudták tovább 
türtőztetni már magukat. Megrohanják, körülfogják 
és faggatják.'

„Meddig tartod még kétségben lelkünket? 
Ha te vagy ama Krisztus, mondd meg nekünk 
nyilván! “

Mondja meg! — De hisz háromszor mondta 
már meg! Szavának, — isteni beszédének, az ige 
igazságának soha sem hittek. Hiú álomképekbe 
veszett lelkűk nem értették s nem is értik meg őt.

A mit Ő hirdet, az nem álom, — az immár 
valóság. Országot és boldogságot keres szívük ? — 
Az ország és a boldogság im itt van közöttük, — 
bárha testi szemmel nem is látják. S bizonyságot, 
testi szemmel is látható bizonyságot is tett arról; 
de hát mind hiába! Látták cselekedeteit, miket 
az ő Atyja nevében vitt véghez; — mi haszna! 
Nem hisznek.

S mért nem hisznek? Lesújtó a szó, de azt 
is kimondja most: „Mert nem vagytok az én ju- 
haim közül valók. Az én juhaim az én szómat 
hallgatják, én is ismerem azokat és engemet kö
vetnek. És én örök életet adok nekik és soha 
el nem vesznek és senki ki nem ragadja azokat 
az én kezemből."

De a zsidók ezt még úgy se értik. Ők az 
egyenes kérdésre, egyenes és szájuk íze szerint 
való nyílt, őszinte feleletet várnak.

Csak egy, egyetlen egy szót, csak ennyit: 
„Igen, én vagyok a Krisztus!"

Óh ha kimondaná! Milyen örömrivalgás verné 
fel a Salamon, a hajdan dicső király szent csar
nokát ! Megrázkódnék bele még a templomnak fala 
is. És azt a sok diadalmi jelvényt mind mind le- 
kapdosnák s harsány zene, a cimbalmok és citerák 
hangjainál vállukra emelnék és győzelmi mámor
ban úszva, úgy vinnék el őt s beültetnék ősatyjá
nak, a nagy Dávidnak árván maradt királyi szé
kébe !

Csak egy, egyetlen egy szót!! S akkor fel
hangzik a diadalmi ének: „Áldott, a ki jő az Úr
nak nevében 1“

Ámde Jézus ép azt az egy, azt az egyetlen 
egy szót nem akarja kimondani. Mert Ő igazi 
Szabadító és nem — népámító.

Hanem igen is, kimond egy annál még többet, 
mindent mondó nagy (szót: „Énés az Atya egy 
vagyunk!"

Soha ennél mélységesebb értelmű szó nem 
hangzott még el ezen a világon.

Kijelentés ez, melyben egyszerre feltárul a 
hitnek minden titka, teljes igazsága.

„Én és az Atya egy vagyunk". A mi az Atya, 
az vagyok én is ; amit akar az Atya, azt akarom 
én is. Az Atya Lélek maga a jóság, maga a 
szeretet, maga az igazság és élet. Én egy vagyok 
vele. Ő bennem, én benne élek. Ki engem, az őt, 
az az Atyát látja. Én tőle el nem szakadhatok — 
és csak azt tehetem, a mi az ő akaratja. Lélekben 
építem a jóság, a szeretet, az igazság és élet 
országát.

Ez az ország itt van, közietek van — s abban 
igenis én vagyok a Krisztus, én vagyok a Király, 
én vagyok az Úr. S ez országban minden hatalom 
az enyém, s a kik abban velem egyesülnek, - azo
kon nincs a pogányoknak, nincs az egész világ
nak sem hatalma, azok fiák, azok szabadok s 
boldogok!

„Mert az én Atyám, a ki őket nekem adta, 
mindeneknél nagyobb; és senki sem ragadhatja 
ki azokat az én Atyám kezéből."

„Én és az Atya egy vagyunk!"
Ézt mondotta. Zsidó fülnek borzasztó egy 

mondás: valóságos istenkáromlás, a melynél nin
csen bűn nagyobb. „Halljad Izrael, a te Urad 
Istened egy Isten!" Ézt tudják s tartják ők s ime 
az a názáreti rabbi Istenné teszi meg magát!

Köveket is ragadtanak legott, hogy megkö
vezzék őt. S Jézus immár mind hiába védekezik. 
Nem tudja meggyőzni többé őket sem az Atya 
nevében véghez vitt sok nagy cselekedeteiből, sem 
pediglen az írásból. Azért látta, hogy meg akarják 
fogni és a törvényszék elé hurcolni, — elmene
kült kezeik közül más messze vidékre.

Dr. Masznyik Endre.

A bogárdi levita.
(Folytatás és vége.)

A kis leány az undor érzetével fordult el ap
jától s az ártatlan léleknek azzal, a mély szánalmá
val nézett a szentenciázott emberre, mely a rokon 
ártatlanságot fölismeri másban is.

De tömlöcbe vettetik — folytatá a kanonok — 
elveszti szabadságát, mindenét, gondolja meg kend 
vastag fejével a dolgot. Szabadon élni bőségben, 
vagy börtönbem elsenyvedni.

Ha Isennek az az akarata, úgy legyen meg 
az. „Örökké nem hagy el az Úr, ha bánattal illetett 
is, kegyelmes lesz hozzám az ő kegyelmességének 
gazdagsága szerint." (Jer. 3. 31.)

Ne prédikálj itt kutya — dühöng a tiszttartó 
s palackot ragad, hogy hozzávágja, de az ő nem
tője, az ő külön angyala, kis lánya megfogja ke
zét s a belül levő ördög enged az angyalnak.

Én nem vagyok kutya — szól önérzetesen a 
lévita. Ember vagyok s az embernek szent dolog
nak kellene lenni az ember előtt, de úgy látom .. .

Ne hánytorgasd a szent dolgokat, te pokol 
kutyája, mert az nem a te eretnek fejedhez való. 
Elő kell hívni a béreseket, a hajdút, majd adatunk
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neki „viginti solidos“-t; a mi a jobbágyvilágban 
jelentett húsz kemény botokat.

De a fiskus — a kinek még maradt egy kis 
józan esze, nem egyezett bele, mert hát mi nem va
gyunk „úri szék“, nincsen hozzá jogunk.

Nohát el kell zárni, hadd éhezzék — mond a 
dölyfös tiszttartó — az éhség megszelídíti a fene
vadakat is. Be kell zárni a baromfi-ólba, ott a méltó 
helye ; egy béres álljon őrt mellette s életével lakói, 
ha elszalasztja.

A lévitát kivezették a mondott helyre, de me
net közben a ház angyala, a leányka titkon enniva
lót nyújtott a kezébe, mit az elsanyart ember hálás 
tekintettel köszönt meg.

Odabent folyt a dorbézolás tovább. A katonák 
eltávoztak mindjárt ebéd után, csak a három úr 
dőzsölt együtt, hódolván annak az ősi szokásnak, 
hogy az ebédelés eltart vacsoráig. A mint ürültek 
a palackok, úgy teltek az agyak mámorral, a lelkek 
szenvedéllyel, őrületes hajlamokkal.

Már a jegenyefák árnyéka felhágott a ház te
tejére, az őszi nap a láthatár széléről búcsút intett, 
szilaj borjúk dulakodtak az itató vályúnál, az este 
kezdé szétteríteni szürke fátyolát. A három úr oda
benn kártyázott, mert egy jónevelésű úri embernek 
nincs is egyéb szórakozása.

Mikor a szürke fátyol barnára, sőt feketére 
változott, a tiszttartó nemtője, a leányka, merészet 
gondolt, mintha kötelességének érezné jóvátenni 
mindazt a sok rosszat, a mit apja elkövet.

Az „Apostolok cselekedeteiről Írott könyv 10 ik 
részében olvassuk, hogy Péter két vitéz között vas
lánccal megkötözve aluszik (a börtönben). És íme 
az Úrnak angyala megjelent és világosság fényiéit 
a hajlékban. “

„És fölébreszté Pétert, mondván : Kelj fel gyor
san ! És a láncok leesének a kezeiről. És átvezető 
őt az angyal az őrökön, megnyílott előtte a város 
vaskapuja és az apostol megszabadult."

Ilyenformán történt itt is. A leányka (az an
gyal, elkiildé az őrt álló bérest a szolgálókért, hogy 
jöjjenek baromfiakat fogni vacsorára s azonközben 
kiszabaditá az apostolt, akarom mondani a lévitát. 
Ez az éj eltakaró sátora alatt bizton menekül, noha 
el-elbotlik a hepe-hupás, semlyékes rétségen, mind
amellett érzi s tudja hogy:

„A kik bíznak az Or Istenben 
Nagy hiedelemmel,
Azok nem vesznek el 
Semminémü veszedelemben'.

A három úr a józan ész utolsó szikráját is 
elfújva, már vacsorái s újra tréfát akar csinálni a 
saját külön foglyával. De a mint fel akarják hozatni, 
jön a hír, hogy az őriző béres ott áll, a lévita 
azonban nincs az ólban.

Az őrület határáig jutótt tiszttartó puskát ragad, 
hogy lelövi a bérest, mert hiszen csak annyi, mintha 
egy nyulat lőne le. Ám a cseléd szaladásra veszi a 
dolgot, az úr utána. Azonban olyan bolondos szer
szám volt még abban az időben egy puska, hogy 
úgy kellet elsütni, a hogy a kapás ember rágyújt 
a szőlőben a pipájára, t. i. kovával s mikor elsült,

akkor sem arra ment a töltés, a merre a gazdája 
akarta hanem a merre neki tetszett.

íme, a tiszttartó is nem a bérest találta, hanem 
a nagy kazal szalma oldalát, a mely egyszerre lán
got fogott s egész széltében-hosszában égett. Vízi
puskának híre-hamva sem volt még akkor, oltani 
nem lehetett. Noha csendes őszi éjszaka volt, mégis 
valami széláram megriasztotta a lángokat s azok 
egyszerre neki kaptak s suhogva, mintha ezer vég 
selyemszövetet tengetnének az ördögök, szilaj 
gyorsasággal, falánkul iramodnak a pajtára, istál
lókra, cselédházakra, mindaddig, míg ennivalót 
találnak.

A két úr — a fiskus és a kanonok — ször
nyen kijózanodtak s a nagy zűrzavarban elmene
kültek valamerre. A réten a jószág mellett levő 
pásztorok — kiknek nem sok okuk volt — sajnálatra 
a paraszt flegmával mondogatták maguk között: 
„Melegesznek a pusztán".

A cselédnép, kik közül soknak a barma, de 
gyermeke is a lángokban veszett el, bosszúért 
lihegve, kereste a tiszttartót. Nem volt már az akkor 
béres, jobbágy, hanem megdühödött állat, melynek 
ereiben úgy lángol a vér, mint a nádas pajta s 
keresi azt, a kit elgázolhasson. Hanem mikor meg
találták a tiszttartót, egynek sem volt annyi ereje, 
hogy kezét rá emelje. Ott feküdt az istállóajtóban, 
hol a nemes lovak állottak, — melyek mind ott 
pusztultak el, — valami égő gerenda esett a mámo
ros, dühöngő ember arcára s úgy összeégeté azt, 
hogy mindkét szemevilága elveszett. A pár órával 
előbb még dölyfös, oktalan ember ott nyögött, fet- 
rengett a szenes, füstölgő romok között, mint egy 
féreg. Nem halt meg, de irtózatos kínokat szen
vedett.

Mondja még aztán valaki, hogy nem büntet 
az Isten. De bizony ő korbácscsal is tanít, minden 
elbizakodott embert azzal ver meg I

*
*  *

Valamennyi épület a lángok martaléka lett, 
de szekér, de jószág, temérdek. Bizony még akkor 
nem voltak biztosító társulatok. A nyomorult vak 
ember nem merte bevárni az uraság megérkezé
sét, mert vannak esetek — noha ritkán — mikor 
a gróf mégis nagyobb úr, mint a tiszttartó.

Hova lett? Eltűnt, azt is modták, hogy meg
halt. A kik sokszor torkoskodtak asztalánál, az 
úgynevezett jó barátok elfordultak tőle. Hiszen ez 
csak természetes. Lám, 'amaz Igazat, ama Tökéle
test is megtagadta apostola Péter a bajban, amaz 
emlékezetes éjszakán, azt mondván, hogy nem ismerte 
őt. Szánalom, részvét nem kisérte a tiszttartót, mert 
nem érdemelte dölyfe, kegyetlensége miatt.

Valami egy esztendő múltán jön Egrédi István 
kocsival az országútján s megakad szeme egy szivet 
facsaró látványon. Égy serdülő leányka huzalkodik 
a rétszélben egy ősz, vak emberrel. A leányka sir, 
a férfi káromkodik. Rögtön megismerte őket, noha 
a férfi egészen megőszült egy év alatt, a leányka 
arcáról is lehullottak a rózsák s szeme — az a 
két fekete csillag, melynek égő parázs volt a kö
zepe — bágyadt tüzű most s vörös a sírástól.

Megállóit a kocsival s szelíden kezdett tuda



14. sz.146 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

kozódni, mire a leányka sírva panaszlá, hogy atyja 
azt akarja, hogy vezesse őt a „csorda-kút“-hoz, 
mert az elég mély, oda akarja magát ölni.

A lévita — mintha csavarral szorítanák szívét 
— nem parancsolhatta vissza könnyeit. Felszedő 
őket kocsijára, mint egy könyörületes szamaritánus 
s haza hozta: „Nézd anyjuk — mondja a felesé
gének — ezután már kettővel többen leszünk a 
családban. No, ne ijedj meg, hiszen mindennap 
él az Isten és gondot visel, aztán ha délre jól 
laktunk, az elég lesz estére is“. Az asszony jó 
szívvel beleegyezett férje akaratába. A leányka is 
megismerte a lévitát, hogy ezt szabadította ő ki a 
baromfi ólból s teljes bizalommal simult hozzá, de 
a tiszttartó, a mint meghalló, hogy a bogárdi lévita 
házánál van, dühöngeni kezdett, futni akart. Majd 
a dühöngés kérge szétszakadván, az önvád, a bá
nat, a szégyen lepte el a nyomorult vak ember lelkét.

— Hagyjatok meghalni! — rebegé.
— Nem, felebarátom, ápolni fogunk, gondot 

viselünk rád.
— Az öl meg engem. Oh én nagyon gonosz 

voltam. Én téged kutyának neveztelek.
— Én felebarátomnak szólítalak.
— Én üldöztelek, tömlöcöztelek.
— Én házamba fogadlak, testvéremmé teszlek.
— Én gyűlöletem mérgét zúdítottam rád.
— Én szeretettel takarlak be.
— Oh ez a szeretet! Ez öl meg engem. Ne 

is fáradjatok, a mit az ember erősen akar, az végre 
is sikerül s én meg akarok halni. Gonosz voltam, 
kegyetlen és kevély. Oh, ha vissza lehetne csele
kedni, a miket elkövettem . . .  De meglakoltam 
irtózatosan.. .  Rám eresztette az Isten ostorát. . .  mert 
megérdemeltem . .. Oh, elhibázott é le t. . . Csak leá
nyom, szegény, szép árva leányom ... Milyen borzasztó 
az, mikor a vak ember sir.

— Felebarátom! Nem lesz ő árva, ő a mi 
lányunk lesz és fel fog nőni Istenfélelemben, er
kölcsben, erényben.

A nyomorult vak embert puha, meleg ágyba 
tették, de nem kelt föl abból többé soha. Ha az 
ember erősen akar meghalni, hát az végre sikerül 
s ő erősen akart. Csak bűneit, csak gonoszságát 
emlegette, a szégyen elborítá, mint a felleg s már 
másod napon az arca halálra vált s hullámzó mellén 
látszott a görcs, mely szíve felé nyomul, hogy örök 
időre becsapja az ajtót. És becsapta.

Aztán még eltemették, még el is siratták, a 
szép leány pedig felnőtt a lévita házánál Istenféle
lemben, erkölcsben erényben, és szerencsés és bol
dog lett, mert az Isten tud áldani, sőt voltaképen 
megáld minden embert, de arról ő sem tehet, ha 
sok ember maga magát nem akarja megáldani.

És azután megint csak jártak az oratóriumba 
imádkozni. Mert mikor nem volt szabad, akkor 
nagyon szerettek az emberek imádkozni. Most sza
bad, de valljuk be atyámfiai, hogy nem imádkozunk 
úgy, mint kellene.

Forgács Endre.

Pálfy József életéből.*)
I.

Az a férfi, kinek nevét e kis munka homlo- 
káraírtuk, néma törökverő Pálfyak sarja, nevéhez nem 
fűződnek diadalmas harcok. Tudós sem volt, leg
alább nem olyan tudós, kinek élete porlepte köny- 
vesálványokkal körülvett szobában telik el s lelke 
gazdagsága több vagy kevesebb műbe szorítva száll 
az utókorra.

A mi Pálfynk csöndes munkás volt. Olyan, 
mint a várát építő hangya vagy a hímport szedő 
méhe. Csak porszem és hímpor állott rendelkezé
sére, de azért folytonosan épített. Kiváló ember 
volt. Szellemi tehetségei és jellemvonásai minden
képen kiemelték a köznapiság köréből. De ezek
nek a tehetségeknek tért nyitott és jellepivonásait 
megacélozta az a sajátos történeti időszak, mely
nek gyermeke volt. Egyéni tehetségei kiválóvá 
tették, de a nagy idők adtak alkalmat, hogy ezt 
a nagyságot kiküzdje magának. Mint a kalászbatelő 
búzaszál a fekete humusból, úgy sarjadt ki az ő 
nagysága nagy idők talajából. Mintha csak azért 
állt volna elő, hogy bizonyságot tegyen a történet
bölcselő régi igazságáról: nagy idők, nagy embe
rek ! . . . Vagy talán azért, hogy megerősítse a 
hivő szív meggyőződését: a hol nagy a szükség, 
közel van ott az Isten segítsége! . . .

Mert hát nagy volt az az idő, melyben Pálfy 
élt. Munkálkodásának férfikora arra az időre esik, 
midőn magyar hazánk és protestáns egyházunk 
egyaránt veszélyeztetve látta legszentebb kincsét: 
szabadságát. Egy célban egyesült ekkor a hazát 
és egyházat szeretők tettereje: a nemzeti és hit
beli szabadság visszaszerzésében és megvédelme- 
zésében.

Borongó, ködös évszázadok után, melyekben 
az életet adó világosság alig tudja keresztül törni 
a fekete felhőburkolatot, 1848 március 15-ike az 
első tavaszi nap. Verőfény aranyozza be azoknak 
a csodás eseményeknek sorát, melyet mintha csak 
azért illesztett volna egymás mellé a történet múzsá
jának keze, hogy a késő utódok lelkében feléb
ressze az unokáknak regélő nagyatyák emlékét. A 
szabadság eszméjét sugározza vissza ezen korszak 
minden eseménye. A politikai és társadalmi átalaku
lás ezen eszme gyümölcse. Áldó hatását megérzi 
sokat szenvedett protestáns egyházunk is. A sza
badság és jogegyenlőség elve kristályosodik ki az 
1848. évi XX. t.-c.-ben, mely a vallások „tökéle
tes egyenlőségét és viszonosságát11 biztosítja.

Á verőfény csak rövid ideig tartott. Beborult 
a haza felett az ég. A nemzetnek karddal kellett 
megvédenie törvényekben biztosított szabadságát. 
Regék kora után jött a hősök kora. Azaz nem is 
egészen! . . . Mert ezek olyan csodálatos hősök 
voltak, kik a költő és történetíró munkáját vállal
ták magukra. Kardjuk volt az írótolluk. Átélték a 
küzdelmet, maguk csinálták a véres eseményt, 
azután meg is írták a magyar legragyogóbb naiv 
époszát, s a magyar história legtüneményesebb

*) Mutató Kapi Bélának a Luther-Társaság kiadásában 
megjelent munkájából.
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korszakát. Mindegyikben három ember lakott! . . . 
Hős, költő, történetíró! . . .

Csakhamar újra változik a kép. Jön az el
nyomatás szomorú időszaka. Ez a temetés kora. Az 
önkényuralom vaskeze nehezedik a nemzetre. Szen
ved és sorvad szegény protestáns egyházunk. 1859 
szeptember 1-én megjelenik a gyűlölt „pátens11, 
mely egyházunk alkotmányát felfüggeszti s 1867 
május 15-ig folyton érvényben van. Egyházunk 
vezető embereit elmozdítja helyükről az önkény. 
A superintendensek helyére odaállnak az admi- 
nistrátorok, kik nem a gyülekezetek bizalmára 
hivatkoznak, hanem az uralkodó rendszer hatal
mára. Egyházi közgyűléseinket betiltják. Vagy ha 
mégis megengedik, azok csak külön engedély mellett, 
külön biztos jelenlétében tarthatók meg. A pátenst 
a gyülekezetek egy része elfogadja, más része 
visszautasítja. Evangélikus egyházunk pártokra sza
kadva gyengíti erejét. Viszály kodásának azok örül
nek legjobban, kik a protestantismusban látják a 
magyar nemzeti ügy fővédelmét.

Pedig minő nagy szükség lett volna az „egy 
akaratra" és az egyesített erőre! . . .  Az egyházi 
közélet majdnem minden ága el van hanyagolva. 
A lelkészek, tanárok, tanítók munkakedvét bénítja 
a lealázó napszámosbér, öregségben tehetetlen jövő
jét pedig sötét sivárrá teszi a kenyértelenség gondja. 
Az iskolák fejlődésének gátat vet az eszmét ölő 
szegénység. Minő jövendő vár erre az egyházra ? . . . 
Nem-e szégyenletes, ha századok vérzivatarja után 
nyomorult éhhalál vár reá? . . .

Ebből a sok helyen ellentétes vonásokból össze
rakott háttérből lép elénk Pálfy József alakja. 
Egyszerűen közeledik. A tragikus színészek bő kön
tösét nem veti át vállán, hanem a mindennapi 
munka egyszerű ruhájában jelenik meg. Koturnust 
sem köt a lábára, nem akar nagyobbnak látszani, 
mint a mekkora. Nem színpadnak tekinti az életet, 
hanem küzdőtérnek. Nem azért áll ki a síkra, hogy 
babérágat vívjon ki magának, hanem mert a köte
lesség állítja oda.

Szíves olvasó! Ha regényes fordulatok és 
gyönyörködtető történetek után vágyódik a lelked, 
akkor kérlek, ne olvass tovább, mert azt nem 
találsz ebben a kis füzetben. De ha érzed a mun
kás nagy emberek példájának felemelő és buzdító 
erejét, akkor jól van, olvass tovább és tekintsd 
meg, mit tett Pálfy József a mi egyházunkért! . . .

II.
Gyermekkor. Tanulmányi évek a soproni iskolában. Kis 
János, Gamauf Theophil s a tanuló magyar társaság hatása. 
Bécsi theologiai tanulmányok. Nevelősködés Zay Károlynál 
1834 — 1836. Révkomáromi káplánprofessorság 1836—1839. 
Mencshelyi lelkészkedés 1839—1841. Első soproni tanár

kodás 1841.

Pálfy József 1812 augusztus 20-án született 
Párádon, Soprónmegyében Édesjatyja Pálfyflstván, 
édes anyja Erdélyi Katalin volt. Atyja bérletet 
bírt s valószínűleg vagyonos ember volt. Abból, 
hogy az augusztus 22-én tartott keresztelésen hat 
pár keresztszülőt jegyzett be a régi matrikulába a 
farádi tisztelendő úr s hogy ezek között ott van a 
régi nemes Ajkay-család képviseletében „Tekinte

tes Ajkay János hadnagy ifjú úr az ő kisasszony 
húgával Ajkay Évával", arra következtethetünk, 
hogy a Pálly-család általános tiszteletnek és becsü
lésnek örvendett.

Hat éves korában bekerült az iskolába Veréb 
Pál tanító uram keze alá. Rövid önéletrajzában 
„nagyon érdemes oskolatanítónak" nevezi.

1823-ban, 11 éves korában elvitték Sopronba 
az evang. gymnasiumba. Odakerült a dunántúli 
evangélikusság székhelyére. Abba a drága anyainté
zetbe, melyet ezeren és ezeren áldanak velük közölt 
javaiért. Ott volt és szívta magába a szabadság 
szellemét, mely az évszázados protestáns iskola 
minden kövéből feléje áradt.

Akkor még az öreg Raits Péter gyönge keze

PÁLFY JÓZSEF.

igazgatta az iskola kormányát. De hát ez a jó 
ember, kijjsok tanulmányában és mindent körülölelő 
tudásában jó szívét és gyöngéd kedélyét mindvégig 
megőrizte, nem hathatott már a gyermek Pálfy 
lelkére, i 1824 június 24-én meghalt. Mikor a kis 
Pálfy újra feljött Sopronba, hogy a második osztály 
pensumain is keresztültörje magát, már új direktor 
mondta eléje az iskolai regulát. Hetyésy László 
vette át az intézet vezetését. Egy keménykezű, 
szigorú lelkű, egész ember, ki a fegyelmezetlen 
intézetet vaskövetkezetességgel szedte ráncba.

Mikor 1828-ban megürül az egyik tanári állás, 
Pecz Leopold győri lelkészt hívják meg. Azt mond
ják, hogy a görög és latin nyelv, úgyszintén a 
természettudományok nagymestere volt. De minden 
tanítását átszőtte a vallásosság ama csodálatos szá
laival, melyek az ismeretgazdagitással együtt erő
sítették a növendékek fejledező jellemét. Csak két 
évig munkálkodott a soproni iskolában. Ebben a 
két évben bizonyára Pálfy is részesült szellemének 
kincseiben.
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A gymnasiumi tanulmányok elvégezése után 
a papi pályára lépett. A theologián mély nyomokat 
hagyott lelkében Hetyésy László, ki Raits halála 
után annak vezetését is átvette. Pálfy később há
lával emlékezik meg róla, „ki vele a hit tudomá
nyait megkedveltette“ s ki „lelkes tanításai" által 
tehetségeinek kifejlődését előmozdította.

Egyébként is a soproni iskolában töltött évek 
kedvező hatással lehettek Pálfy lelkületére. Csak 
vessünk egy pillantást arra a környezetre, mely őt 
körülveszi. Az elszórt vonások között megtalálhatjuk 
lelki fejlődésének útjelzőit. -

Ott élt Sopronban az egyházkerület super- 
ntendense, Kis János, kihez Páífyt rokonsági köte

lék is kapcsolta. Jóllehet baráti levelezései a kor 
minden nagy írójával összekötik s irodalmi mun
kálkodása szinte egész erejét igénybe veszi, egy
házkerülete és gyülekezete gondozása mellett maga 
köré gyűjti az intézet törekvő növendékeit, hogy 
szellemi fejlődésüknek irányt szabjon s őket öntu
datos, hasznos munkára vezesse. Nem elégszik meg 
azzal a kész igazsággal, mit az ifjak tanáraik aja- 
káról avagy kézikönyveik lapjairól elsajátítanak, 
hanem elvezeti őket az emberi szellem mélységeire. 
Megmutatja azt a helyet, hol — mint a bányásznak 
a föld gyomrában — véres verejtékkel kell mun
kálkodni, míg a tudomány csákányütései alatt az 
igazság egy-egy töredéke lepattanik. Megmutatja 
azokat az eszközöket, melyekkel ezt a kődarabot 
addig lehet csiszolgatni, simítgatni, míg az emberi 
tévedésektől megtisztítva, áttetsző kristályként áll 
az ember előtt. Kis János nemes törekvése az volt: 
a munka után vágyódó ifjakat a magyar tudomány 
önálló művelésére nevelni. És ki tudja, azon kor 
emberei közül hányán vitték magukkal az élet 
mezejére az ő nagy lelkének egy részét? . . .  Ki 
tudja, hány ifjú lélekbe vetette ő el a nemes köte
lességérzet csiráját ama csöndes órák társalgásá
ban, melynek az ő gazdag szelleme adott értéket? . . .

Éppen így szíves fogadtatásra találtak az ifjak 
a soproni gyülekezet második lelkészénél: Gamauf 
Teophilnál. Az ő tudományszeretete és önálló bú
várkodása, melynek kötetekre menő kéziratgyűj
teménye csak egyik bizonyságát képezi, lehetetlen, 
hogy ne hatottak volna azokra, kik vele érintkez
tek. Gamauf is maga köré gyűjtötte az érettebb 
ifjakat. A velük folytatott eszmecserével a theologiai 
tudomány új és új kérdéseire hívta fel a figyelmet. 
És Pálfy helyet talált úgy Kis János, mint Gamauf 
társaságában. Önéletrajzában ő maga mondja, hogy 
„mindketten becses társaságukra méltatván, bölcs 
tanács s hasznos könyvek megismertetése által azon 
pályán, melyet a fent tisztelt professor úr (Hetyésy 
László) megkedveltetett velem, atyai szeretettel 
vezettek tovább".

És vájjon megfelejtkezhetünk-e arról a „ma
gyar társaság “-ról, mely alakulása évétől kezdve 
mindig nagyobb és nagyobb befolyást gyakorolt a 
soproni tanulóifjúságra. Minden ifjúsági egyesület, 
mely az önképzést teszi feladatává, döntő irányítást 
gyakorol a lelkivilág fejlődésénél. De különösen 
nagy volt ennek a magyar társaságnak a hatása, 
mely minden idegen gyámkodás alól való felszabadí
tással, önálló, szabad munkálkodásra hívta fel az ifja

kat. Pálfy korában kiábrándultak ugyan már abból a 
reménységből, hogy ők lehessenek a magyar iro
dalom iránymutatói, de annál nagyobb súlyt fek
tettek a társaság eredeti céljára: az önművelésre. 
A társaság tekintélye azért megmaradt. Azt a ki
csiny oltárt, melynek kövei közül lehullott az ösz- 
szetartó vakolat, nem kicsinyelték a most emelt 
nagy oltárok mellett. Nem felejtették, hogy azelőtt 
a nagy oltár tüze ezen az oltáron lobogott. Ha 
országos jellegéből veszített is a társaság, azért 
mégis egy Kis János szelleme vette körül s egy 
Vörösmarty méltatta levelére azokat, kiknek ér
deme, „hogy ifjúságuk éveiben egyebet is találni, 
mint szilaj kicsapongást".

A magyar társaság törvényei rendes és rend
kívüli tagokat különböztettek meg. Különösen az 
első időben nem is fogadtak be rendes tagnak 
érdem nélkül senkit sem. Munkára való hajlandóság 
és képesség, ez volt az ajánlólevél. így lett ez az 
ifjúsági egyesület az önművelés iskolája azoknak, 
kik benne helyet találtak, szorgalmas munkára ser
kentője azoknak, kik még rajta kívül állottak. Áldó 
hatását megérezte mindenki. Hathatós ébresztője 
volt a hazaszeretetnek és vallásosságnak s fej
lesztője a nemes munkában jutalmat kereső férfias 
jellemnek.

A magyar társaság áldó hatását Pálfy is érezte. 
Őt is sarkalta munkásságra és vezette az önműve
lés útján. Talán itt erősödött meg lelkében az a 
tudat, mely későbbi életéből mint egy szent jelszó 
domborodik k i: hogy a haza és egyház minden egyes 
fia tegye meg a maga kötelességét. Ez a köteles
ség pedig: dolgozni. Bizonyára tevékeny munkás
tagja volt a magyar társaságnak. Erre mutat leg
alább, hogy könyvtárnoki állást viselt, majd 1832— 
1833. évben „titoknokká" választották.

Mikor később néhány sorba összefoglalja életét, 
néhány szót áldoz a „soproni tanuló magyar társa
ságnak" is. Azt mondja, hogy „ifjúkora legszebb 
óráit itt töltötte s ez a társaság elhatározó befolyás
sal volt művelődésére“. Egy babérlevél e néhány 
szó is. Háromnegyed század elmúltával vegyük fel 
a felejtés avarjából s adjuk át a soproni magyar 
társaságnak! . . .

1833-ban búcsút int Sopron városának, mely
hez annyi édes emlék fűzi. Nem mehet oda, hova 
tudomány szomjas lelke vonzza, a protestáns theolo
giai tudományosság klasszikus földére, Német
országba. 1819 óta eltiltották a magyar ifjakat a 
külföldi egyetemek látogatásától. Mert — mint a 
helytartótanács rendelete mondja — „nemcsak a 
tanulók, hanem több tanítók is valamely politikai 
és vallásbeli fanaticizmus által, melynek rossz követ
kezéseitől méltán lehet félni, elragadtattak". így 
került Pálfy a bécsi theologiai fakultásra. Hogy 
kik voltak tanárai és minő tudományágakat hall
gatott, nem tudjuk. De már komoly, érett felfogása 
is biztosít arról, hogy idejét hasznos munkálkodás
sal töltötte.

Bécsi tartózkodása nagyon rövid volt. 1834 
április havában gróf Zay Károly hívta meg gyer
mekei mellé nevelőnek. Az a két év, mit nevelői 
munkálkodásban töltött, életére nagy befolyást 
gyakorolt.
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Új környezetbe került. Csömöri és zayugróci 
gróf Zay Károly szép műveltségű, kiváló férfi volt. 
Egyházszeretete, mely a soproni főiskola vallásos 
szellemét tükrözte vissza, egyesült a haza iránti 
igaz szeretettel. Nem elégedett meg az ősi név 
százados fényével, hanem azt nemes munkával még 
ragyogóbbá tette. Különösen az egyház ügyei iránt 
érdeklődött. Lelke telve volt eszmékkel és terveze
tekkel, melyeknek legnagyobb része a szabad és 
erős protestáns egyház fogalmában egyesült.

Ennek a kiváló férfinak társaságába került 
Pálfy. Az évnek egy részét a vadregényes Bucsánban 
töltötték. Majd a sziklás, erdős Zayugrócon, hol ke
véssel utóbb megszületett középiskolai oktatásunkat 
reformáló „zayugróczi iskolai tanterv ott csiszol- 
gatta Pálfy József pedagógiai elméleti ismereteit 
a gyakorlati élet próbaköveihez. A nemes gróf tár
sasága, szilárd jelleme és erős akarata hatottak 
jellemének fejlődésére. Az a munkakör pedig, me
lyet számára kijelöltek, szükségképen rávezette a 
szellemi munkálkodás ama mezejére, melyben ké
sőbb élethivatását megtalálta. Rendelkezésére állott 
a gazdag családi könyvtár, melyet szabad idejében 
haszonnal látogathatott. 0  maga mondja önéletraj
zában, hogy az ott töltött idő rá nézve „szent 
oskola11 volt s „bánatos szívvel" intett búcsút első 
szép hivatalának.

Úgy látszik, Pálfy szép tehetségét és szorgal
mát Sopronban nem felejtették még el. Mert a 
révkomáromi evang. eklézsia 1836 június ‘24-én, 
Kis János szuperintendens „különös ajánlatára" 
káplánprofesszorrá választja gróf Zay Károly „udvari 
informátorát és nevelőjét, klarisszimus Pálfy Józsefet".

A vadregényes Bucsánt és Zayugrócot felcseréli 
tehát a dunaparti Révkomárommal. Ide is jó helyre 
jött. A princzipálisa, alsószopori Nagy Pál, kiváló 
képességeivel, munkásságával és egyházszereteté- 
vel szerzett tiszteletet nevének az egész egyház- 
kerületben.

Mint káplánprofessorra rábízták a nagyobb 
gyermekek oktatását s a latin iskolára előkészülők- 
nek tanítását. Tehát ismét az iskola hívta munkára 
erejét. És ő munkájába itt is belevitte minden tudá
sát és lelkesedését. Lelkében ekkor már rajzottak 
a nagy eszmék. Érzi, hogy maga az iskola még 
nem elég. Gondoskodni kell arról, hogy azok a 
gyermekek hasznos olvasmányokból is magukba 
szívhassák a haza és egyház szeretetét. Úgy látszik, 
egy iskolai könyvtár alapját is megvetette. Az 
1838. év egyik generális konventjében felolvassák 
„Pálfy József káplánprofesszortól az oskolai könyv
tár alapításának hiteles leírását". Tudását és tapasz
talatait érvényesítette az iskolában is. Ha nem tud
juk is kimutatni, hogy micsoda javításokat hozott 
be, az bizonyos, hogy az ő vezetése alatt az iskola- 
ügy csak fejlődhetett. Ugyanazon gyűlés „tökéletes 
megelégedését és köszönetét jelenti ki azért, hogy 
a tisztelt professzor úr szenvedélyes szorgalma mel
lett mind a két iskolai osztályban célirányos vál
toztatások és javítások tétettek". Most már csak a 
jó Isten tudná megmondani, hogy abban a két szó
ban: „ szenvedélyes szorgalom “, Pálfynak hány mun
kás nappala és szép eszméje volt összefoglalva!. . .

Az 1838. évi június 27-iki kerületi közgyűlésre

a révkomáromi .gyülekezet őt küldi Kővágóörsre. 
A jegyzőkönyv élén ott találjuk a „jelen voltak" 
között a „révkomáromi professzor és káplán" nevét 
is. És minő csodálatos játéka a véletlennek! Első 
nyilvános felszólalása a jótékonyságra vonatkozik. 
Bejelenti, hogy gyülekezete a pesti vakok intéze
tére megajánlott összeget megkettőzteti. Később is 
hány meg hány szót fűzött egymás mellé a szenve
dés és nyomorúság enyhítésére! . . .  De ugyanezen 
a gyűlésen hallhatta a panaszt, „hogy a soproni 
iskolában tanuló ifjak tanítói segédekül kiállani 
nem akarván, ezen hasznos hivatal mindinkább 
megvettetik". Vájjon később nem áldozta-e fel min
den munkaerejét, hogy ezt az érdemes hivatalt 
meg ne vethesse senki sem! ? . . .

Révkomáromban rövid ideig munkálkodott. Már 
az 1839 augusztus 20-án tartott közgyűlésnek be
jelenti távozását. A mencshelyi gyülekezet egyhan
gúlag megválasztotta rendes lelkészének. Szeptem
ber 10-én érkezett meg új helyére s szeptember 
15-én, szentháromság után 16. vasárnap tartotta 
beköszöntő beszédét.

A tekintélyes tétlii gyülekezetbe hívott Karsay 
Sándor örökébe lépett. Méltó utód volt. A nagy 
pontossággal vezetett anyakönyvek, jegyzőkönyvek 
és számadások az ő lelkiismeretes munkásságát 
mutatják. A gyülekezet belső szellemi életét is 
továbbfejlesztette azzal a lelkes hivatásérzettel, mely 
mindig sajátja volt.

Mencshelyi lelkészkedése alatt, 1840 június 
17-én lépett házasságra Stelczer Pál nagyvázsony- 
kői uradalmi felügyelő és táblabiró leányával, Stel
czer Erzsébettel.

Mencshelyi tartózkodása szintén nagyon rövid 
ideig tartott. Már 1841 január 17-én búcsút mond 
gyülekezetének s engedve a soproni gyülekezet 
hívásának, elfogadja a soproni gymnasiumban a 
szintaxis professzori széket. Oda került tehát abba 
a városba, melyről azt mondotta, hogy emlékét 
szentnek tartja mindenkoron. Oda került a régi alma 
mater falai közé, honnan nyolc évvel azelőtt, mint 
végzett öreg diák könyes szemekkel távozott. Most 
már a professzorok között kapott helyet.

Sopronban is csak rövid ideig marad. Már 
1842-ben búcsút mond tanártársainak és az ifjú
ságnak s elfoglalja a régi artikuláris Nagy-(íeresd 
lelkészi állását.

Nagy-Geresd fordulópontot jelez Pálfy életé
ben. Mintha eddigi munkálkodása mind csak erő
gyűjtés és előkészülés lett volna arra a munkatérre, 
melyre őt az Isten gondviselése elhívta.

VEGYES.

Az egyetemes felügyelő családi öröme. Báró 
Prónay Dezső egyet, felügyelő és neje szül. báró 
Prónay Ifigénia egyetlen leányát Prónay Ifigénia 
bárónőt szept. 28-án vezette oltárhoz az acsai ev. 
templomban Báji Patay Tibor. A menyasszony és 
vőlegény frigyében a hazai protestáns világ testvér 
egyházainak két hatalmas családja köt rokonságot.
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Mind a két családfa sok felügyelőt ,és főgondnokot 
adott kerületeinknek s nálunk az egyetemnek. Egész 
egyházunk részvevő örömmel nézett e napon az 
acsai ősi Prónay-kastély felé, őszinte szívvel kívánt 
boldogságot, sok ártatlan örömöt úgy az ifjú pár
nak, mint az örömszülőknek.

Kitüntetés. Weber Samut, a szepesi városi 
egyházmegye esperesét Ő Felsége a Ferenc József 
rend lovagkeresztjével tűntette ki. Weber, a ki 
már 73. évében jár, teljes életét egyházának s a 
tudománynak szentelte. Bámulatra méltó [szorgalom
mal búvárkodott egyházunk és a Szepesség tör
ténelmében ; egyik legbuzgóbb kutatója a Tátrának, 
lelkes apostola minden emberbaráti intézménynek. 
Sok munkája mellett meleg kedélyű ember s emel
kedett gondolkodású férfiú. A szerény, feltűnést 
kerülő valódi érdemet érte a koszorú. Mi is üdvö
zöljük a becsületes munkás- és paptestvért, a kinek 
működését nem hirdették fogadott harsonások az 
utcák szegletein és útak fejein, a ki pénznél 
becsesebbel, egész ifjúságával, szíve vérével áldo- 
dozott a legnemesebb, legtisztább oltáron. — A másik 
kitüntetés Doleschall Alfréd kir. táblai bírót érte, a 
kit a király a budapesti tudományegyetemre a 
büntetőjog nyilvános rendes tanárává nevezett ki. 
Voltakép helytelenül használjuk itt a kitüntetés 
szót arra, hogy egy fényes tehetségű, nagytudományú 
és hatalmas munkaerejű ember megfelelő hatáskörbe 
jut, a hol az Úrtól nyert talentumát a közjavára legin
kább gyümölcsöztetheti. Dolesehall Alfréd fia a feled
hetetlen budapesti lelkésznek Doleschall Sándornak 
s régóta feltűnt éles, biztos ítéletével úgy a bírói 
széken, mint az irodalomban. Reméljük, hogy Isten 
sok esztendőt enged néki hazánk ifjúságának neve
lésében s az igazi krisztusi szellemet, a melynek 
oltóágát a szülei házból hozta el magával, érvé
nyesíteni fogja a büntetőjogban, a mely nem lehet 
pusztán a megtorlás elmélete, hanem a megtéved
tek jobb útra vezérlésében, az elesettek fölemelé
sében látja igazi feladatát.

Kochmeister Frigyes báró is elköltözött 
közülünk szept. 11-én. A budapesti evang. egyház
nak régenten, míg kor és betegeskedés meg nem 
törte, munkás tagja, felügyelője volt, részt vett a 
Prot. Árvaház megalapításában s általában minden 
emberbaráti intézményt anyagilag s erkölcsileg 
melegen támogatott. Á király Kochmeistert, a ki 
mint kereskedő telepedett meg Budapesten bárói 
ranga emelte és főrendiházi taggá nevezte ki. A 
közélettől rég visszavonult s öreg napjait csendes 
megelégedésben élte le. Béke hamvaira.

Latinak Rudolf f . Ritka nemes ember dőlt 
ki aug. hó 18-án 86 éves korában a gömörmegyei 
Ploszkón, Latinák Rudolfban. A régi nemzedék 
classikus alakjai közül való volt, a kikről azt írta 
a költő, hogy

A derék nem fél az idők mohától,
A koporsóból kitör és eget kér,
Érdemét a jók, nemesek s a jövendő
Századok áldják.

Hazájának hű fia, egyházának munkás élő tagja, 
a kit csupán hallásának megbénulása kényszerített

visszavonulásra. Háza azonban mindvégig gyűlőhelye 
volta vármegye értelmiségének, mely örömest eljárt 
a nagy idők ez élő emlékoszlopához tanulni. Emel
kedett lélekről s páratlan jószívről tesz bizonyságot 
végrendelete, a melyben 300,000 koronát hagyott 
jótékony célokra. A kitűnő férfiú életének és jel
lemének részletesebb rajzolását még ez év folya
mán arcképe közlésekor adjuk.

Fejlődő egyház. Hiteles oldalról arról érte
sülünk, hogy a Budapesthez tartozó erzsébetfalvi 
fiókegyház a kispesti fiókegyházzal missziói körré 
alakul. Ez iránt a felsőbbséghez a szükséges fel- 
terjesztést mindkét fiókegyház már megtette. Isten 
áldását kérjük ezen nemes és szent törekvésre. 
Arról is tudomásunk van, hogy a két fiókegyház 
templom-alapja örvendetesen gyarapszik. A kispesti 
12,000 kor., az erzsébetfalvi 9000 korona körül áll, 
a mi 7-—10 évi gyűjtés eredménye. Legutóbb 
Paserinyi Lajos bőrgyáros Liptó-Verbócról küldött 
az erzsébetfalvinak 677 koronát. Az Isten áldása 
légyen az adományon és adakozón!

IROD ALO M.

Hozsanna! címen kedves könyvet adott ki a 
Vallásos Iratokat Terjesztő Társulat Budapesten. 
A könyv voltaképen vasárnapi iskolák, vallásos 
összejövetelek és a család használatára szánt Ene- 
keskönyv, a melyet Viktor János állított össze. 
Á72 .. szép vallásos énekből áll a gazdag Jártaimú 
kiadvány ; az eredeti magyar szerzőket Szenei Mol
nár Albert, Keresztesi József, Pálázi Horváth Ádám, 
Szász Béla, Lengyel József, Kecskeméti F., Sántha 
Károly, Farkas S., Szász Károly, Torkos László 
képviselik. A nagyobb rész azonban idegen szer
zőktől való fordítás; különösen szép példáit látjuk 
az angol és német egyházi költészetnek, a mely
nek gazdagsága szinte szédítő. Akadunk azonban 
francia és hollandi énekekre is. Csak hálával tar
tozunk a buzgó szerkesztőnek és áldozatra kész kiadó
társulatnak, hogy e szép költeményekkel megaján
dékoztak bennünket. Az énekeket mind benső vallá
sosság jellemzi s valamennyi megtalálja szivünk
höz az utat igaz keresztyén tartalmával s egyszerű 
közvetlen hangjával. A könyv alakja, kiállítása 
csinos, ára olcsó. Megrendelhető lapunk szerkesztő
sége útján vagy a Vallásos Iratokat Terjesztő 
Társulatnál (Budapest, V., Alkotmány-utca 15.)

Világosság útja vagy napi táplálék keresz
tyén ifjak számára. Szintén a Vallásos Iratokat 
Terjesztő Társaság kiadása. Az eredeti szerző 
Bishop T. B. után magyarra átdolgozta Forgács 
Gyula. Kiváltkép ifjúsági olvasmány, főleg konfir
mált gyermekek és vasárnapi iskolások forgathat
ják haszonnal. 31 napra szóló szép bibliai zamatú 
elmélkedés van benne. A 80 lapos kis füzet ára 
egyenként 20 fillér, de 20 darabé már csak 3 K 
(4 K helyett), 50 darabé már csak 6 K 77 fill. 
(10 K helyett), 100 darabé csak 12 K (20 K 
helyett). A lelkészek és tanítók figyelmébe ajánljuk.

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 39.697


