
Faustot hatalma alól s hogy aimál iukább magához kösse, 
egy uj szerződést irat Fausttal , a melyet az 53. fejezet 
tartalmaz '). Faust érezvén, hogy már nem igen sok ideje 
van hátra a földi életből a szerződés értelmében, — az 
által igyekszik magát kárpótolni, hogy teljesen átadja ma-
gát az érzéki élvezeteknek (54. f. 59. f.). Különösen azon 
7 szép nő társaságában mulat, akiket nagy utja alkalmá-
val hozott magával s a kik között egy magyar nő is volt2) . 

(Folytatása következik.) 
SZAKAL KÁROLY. 

EGYHÁZI ÉLET. 
Levél a szerkesztőhöz. 

Nayy tiszteletű Szerkesztő Ur! 
Midőn egyházam beléletéről, — kedves lapunk hasáb-

jain — néhány sorban megemlékezni óhajtok, nem dicsek-
vési viszketegség, vagy nem tudom, miből teszem, mert 
hisz, lia a nagy Apostol is igy nyilatkozott: „Isten által 
vagyok a mi vagyokhát én az 0 gyarló utóda, nem-e 
százszorosan vehetem ajkaimra az 0 szavait'? hanem te-
szem azért, mert azt hiszem, hogy az ilynemű közlemé-
nyek által lapunk egy kissé élénkebbé tétetik, de meg 
azt hiszem, miután én a mult évben is élvezettel olvastam 
a bönyi lelkész beiktatás, Enyéngi János nap, Pilisma-
róthi orgona szentelés s egyébb ilynemű értesítéseket is, 
melyek mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy vallásos 
életünk a buzgóság lángjaiban folytonosan él és hatható-
san működik, hiszem, hogy többen vannak lelkésztársaim 
közül is hasonló nézetben. Ha tehát Nagy tiszteletű Szer-
kesztőül ' véleményével is találkozik*), miután egy kis moz-
galom jelenleg egyházamban is van, óhajtom mint örven-
detes dolgot közzé tenni. Lehet, hogy egyházam példája 

') A 2-ik kötelezvény igy hangzik: Ich D. Faustus bekenne mit 
meiner eygen Handt vnd Blut, dass id diss mein erst Instrument 
vnnd Verschreibung biss in die 17. jar, steii'f vnd fest gehalten habe. 
Gott vnd allén Menschen feind gewest, hiemit setz ich hindan Leib 
vnd Seel, vnd obergib diss dein máchtigen Gott Lucifero, dass so 
auch das jar nacii Dato diss verloffen ist, er mit mir zu schalten 
vnd zu walten habe. Neben dein so verspricht er mir mein Leben 
zukürtzen oder zulángern, es sey ím Tod oder in der Hell. auch 
mieh keiner Pein theilhafftig zumachen. Hierauff versprich ich mich 
wider, dass ich keinem Menschen mehr. es seye mit vermahnen. leh-
ren, abrichten vnterweisen vnd dráuwungen. es sey im Wort Gottes. 
weltliclien oder Geistlichen Sachen, vnd sonderlich keinem Geistlichen 
Lehrer gehorchen, noch seiner Lehr naclikommen wil, Alles getrew-
lich vnd krafftig zu haltén, laut dieser meiner Verschreibung, welche 
ich zu mehrer bekráfftigung mit meinem eygen Blut geschrieben i 
hab. Dátum Wittenberg, etc. Brauné, i. m. lUO. 1. 

2) Dann er t'uhr inn viel Kőnigreich mit seinem Geist, darmit 
er alle Weibsbilder seben möchte, deren er F. zuwegen brachte, 
zwo Niderlánderin. eine Vngerin, eine Engellánderin. zwo Schwabin, 
vnd ein Franckin, die ein Aussbund das Landes waren. Brauné, i. 
m. 105. 1. 

*) Annyira találkozik, hogy ily tartalmú tudósitások küldéseért 
több felé küldtem kérő levelet, de sajnos, nagyon kevés eredmény-
nyel. Pedig bennünket első sorban az e fajta ügyek érdekelnek. í 

Szerkesztő. 

más egyház-tagoknál is föllobbantja szent vallásunk 
ügyeért néhol talán már már hamvadozó lelkesedés szent 
tüzét. 

Bevezetésül addig is, — míg majd Isten segélyével 
egyházunk történetét, -mely gazdag érdekes adatokban, 
lapuuk hasábjain vagy talán egy önálló kis füzetben 
közzé tehetem, — megemlítem, hogy Dad Komárom megye 
déli részén fekszik. Egyike hazánk legrégibb községeinek, 
ugy hogy keletkezése az Arpádházbóli királyok idejére 
esik. Egyike hazánk azon [ref. egyházainak, mely csak-
hamar bevette az evangyéliomi tudományt, de a mely 
jobbágy község levén legnagyobb részben, sok változá-
son ment keresztül a kegyúri viszony miatt. 1653-ból van 
egy aranynyal futtatott ezüst urasztali tányérja, melyről a 
kenyér mainapságban is osztogattatik. Közepén ez a met-
szés van; „Jézus az én reménységem, életem és idvességem, 
eszem az Tányérrul lelki ételt, mely megvidámítja Lelkemet, 
Uram adjad a te Szent Lelkedet, hogy éljen Lelkem te ben-
ned *). Már 1675. óta tudja, hogy kik legeltették itt az 
Urnák nyáját . Ez idő óta e sorok irója a 15-dik rendes 
lelkész. 

Anyakönyvei különböző időben vannak kezdve, igy 
p. o. a házassági anyakönyv 1702. május 5-én kezdődik, a 
szülötteké 1713-ból. A halottak anyakönyvében föl vannak 
jegyezve elsőben is a Pestisben elhaltak, mely kezdődött 
1710. Sept. 25-én és tartott 1711. február 27-ig; ez idő alat t 
elhaltak összesen 250 személyek. A rendes halállal elhol-
tak neveik kezdődnek 1720-ban. 

Templomát, — mely már a második volt, mivel az 
elsőt a Törökök Bécs felé nyomultukban fölégették,— 1747. 
nov. 7-én Gr. Esterházy József földesúr elvette, de még-
is oly kegyes volt, hogy cserébe adott saját fundust, meg-
engedte egy másik templom vagy akkor úgynevezett Ora-
tórium építését, de meg határozta, hogy mekkora és milyen 
magas legyen az épület, nem volt szabad 2 ölnél maga-
sabbat építeni. A harang használatától pedig egészen el 
voltak tiltva. De hogy később még is volt harangjuk, az-
ért lehet következtetni, mert 1786. mart. 11-ik Nagyságos 
Consiliarius és Septemviralis Assessor Bezerédy Mihály 
úrhoz beadott könyörgő levélben kérik 1. Harangjok meg-
nagyobbitását. 2. Azonkívül melléje egy nagyobbat venni. 
3. Emlitett harangokat együgyű Toronyba felfüggeszteni. 
4. Templomuk meghosszabbítását 2 ölnyire. Kérésük az 
örök emlékű Il-ik József császár türelmi parancsa foly-
tán megadatváu, még ez évben feljebb emelték a tem-
plomot, két öllel meg is hosszabbították, ekkor építtetett a 
torony is elejbe, — egy ajtóval, — melyben 3 harang van. 

Templomunk, mely felett néhány év multán 150 év 
viharzott el, az idő vas fogai által igen megemésztettvéu, 
a mult nyáron elhatároztuk gyökeres átalakítását, a kor 
kívánalmaihoz illőleg csinosbitását. Megszámlálva pén-
zünket, bizony néhány évig kissé nélkülöznünk kell, hogy 
a templom mellett még a lelkészlakon szükséges javítá-
sokat is megtehessük, s az egyik végkép összedűlt mel-

*) Van még a tányérra metszve egy bárány, mely zászlót tart, 
a zászló végén csillag, a bárány feje felett pedig félhold van. 



lék épületet újból építhessük, melyek összes költsége meg-
közelíti a 4000^ frtot. De híveink igyekezvén méltó utódai 
lenni a dicső Csöknek, még itt sem állapodtak meg, ha-
nem azt óhajtjuk, hogy az újonnan átalakított szent tem-
plomunkban már az orgona kenetteljes hangjai mellett 
dicsérjük az Istent. Mig a férfiak fizetik építési adóul 
állami adójuk 25%-ját négy éven át, addig buzgó nőink 
tojásból, baromfiból, szóval az 0 női kis erszényükből 
rakják össze az orgonára szükséges 120o ftot. Bár a moz-
galom még csak mostanában indult meg, még is már a 
lelkészlakon levő gyűjtő íven 418 frt van beírva, mint 
ajánlott s részben már be is folyt összeg. Ezen összeghez 
tek. Szabó György komáromi ügyvéd ur egyházközségünk 
szülötte 100 frttal járult, mely szép adományáért e helyen 
is fogadja forró s hálás köszönetünket. Ily esetek alkal-
mával, midőn szent és nemes czélért lángol a lelkesedés 
szent tüze, sok oly megható jelenet adja elő magát, me-
lyekre az ember szemeiben önkénytelen is megjelennek 
az örömkönnyek. Igy vau ez nálunk is. A sok közül áll-
jon itt egy. Minapában hogy nálam volt egy asszony-
atyánkfija, hogy az 0 szerény anyagi viszonyához képest 
az orgonára is letegye áldozatát, azt mondta, hogy ők is 
igen örülnek az orgonának, mikor otthon a családi kör-
ben beszélgettek róla (mert most mindenütt a hol két, 
három asszony összejön, arról folyik a beszélgetés); hogy 
szeretne az orgonára adni, csakhogy keveslette azt, amit 
adhat.Ne busuljon édes anyám! mondja fia, az én mánd-
lim jó lesz még az idén, majd vehetünk jövőre, adja azt 
is oda az orgonára. Kell-e mondanom, ahol ily jelenetek 
fordulnak elő, ott a jó Isten segélyével csodákat lehet 
mivelni, s hiszem, hogy rövid idő alatt teljesülni fognak 
forró vágyaink, s akkor hálatelt szívvel zengjük a csinos 
templomban a szép orgona sző mellett, szivünk mélyéből 
fakadó hála énekünket: 

Áldjad én lelkem az Urat, 
Hirdessed dicséretét, 
Az Istennek adok hálát, 
Valamíg engem éltet, 
Én az Urnák éneklek 
Mindaddig miglen élek. 

SZÉKI ALADÁR. 
dadi ev. ref. lelkész. 

Könyvismertetés. 
Kalászok az életnek kenyeréhez. Szerkesztik : K. Tóth Kál-
mán debreczeni és Papp Károly budapesti ref. lelkészek. 

Első füzet. Bpest, 1892. 
A gyakorlati lelkészet terén már régebben kiváló 

sikereket elért két hírneves lelkész társunk, egymással 
kezetfogva, egy olyan egyházi beszéd-gyűjtemény szer-
kesztésére vállalkozott, mely mindenféle szertartásra vonat-
kozót közölni fog. Maga a czél, mely előttük lebeg, fen-
séges. „G-azdag kalász-gyiijteményt óhajtanak nyújtani 
amaz életnek kenyeréhez, melylyel híveinket táplálni szent 
hivatásunk." Tagadhatatlan, hogy sokszor még legkivá-
lóbbjaink sem érkeznek arra, hogy önálló dolgozattal lép-

jenek fel, tehát az eszméknek tárházára még nékik ís 
szükségek van. Hát mi, minorum gentium, hogyne szorul-
nánk oly beszédgyüjteményre, melyben „mindenféle alka-
lomra találnánk megfelelőket." Nagy szükségünk van ne-
künk erre, az élet kenyerének folytonos nyújtása közben, 
de meg magyar prot. irodalmunk is megvárja, hogy a lel-
ki pásztorkodás ezen fontos ága előkelő gyűjteményekkel 
legyen képviselve. S most midőn szerencsés vagyok az 
első füzetet ismertetni, a beszédek gyakorlati értéke 
szolgál sinórmértékül ismertetésemben. 

Három keresztelési beszéd van a füzetben. Szász Ká-
roly é az első ,.mivelt zsidó férfi keresztelésekor." Egyszerű, 
keresetlen, szívhez szóló, őszinte beszéd. Nincs szükség, 
hogy ily alkalommal, dogmatizálva többet mondjunk; a r ra 
sincs szükség, hogy az ilyet censeáljuk, s nagyon helyes, 
hog3 az apostoli hitformát sem mondatja el, hanem kér-
dések alakjában teszi fel. A Záhrák Dénes „első szülött-
nél mondott keresztelési beszéde" egy alapigés, erőtől duz-
zadó, választékos, könnyen folyó stylusu, fülbemászó be-
széd, melylyel nagy hatást lehet elérni. Érdekes, hogy 
luth. atyánkfiai a „hiszekegy"-et is elmondják kereszte-
léskor. Sántha Károly „keresztelési imá"-ja ódának szép, 
de versben, kötött beszédben imádkozni vajmi nehéz. 

Egyházkelőt írtak Kis Gábor és Lévay Lajos. Az első 
a hála érzelmével eltelt édes anyai szívhez férés mind-
azon attribútumaival ékeskedik, a melyek oly meghatóvá, 
teszik előttünk rövidségében is. Hasonlatai az életből ine-
ritvék és keresetlenségükben szépek. Lévay-é már na-
gyobb körmondatokban indul és vezeti a szivet a véget_ 
len kegyelmű Istenhez. Imádsága is megható hálaimádság-

Konfirmacziói beszéd Papp Károlytól. I. János II . 
24—35. alapigék felett. Budapesten a koníirmácziót az 
idén már nem ugy vitték véghez, mint általános szokás,, 
hanem a vizsga egy köznap délután volt; vasárnap a 
szerkesztő egyházi beszédet mondott a gyermekek előt t ; 
azután elmondta egy az apóst, hitformát, kikérdezték a 
szokott kérdéseket, énekeltek, imádkoztak, megáldották, 
őket, s nyomban kiosztották nékik az úri szentvacsorát. 
A beszéd maga valóban hiterősitő, lelkesítő, a gyermekek 
gondolat-világához van mérve és mindaz el van benne 
mondva, a mit ilyen beszédekben hangoztatni kell, sőt a 
mai térítésekre is megadja a felvilágosítást, a feleletet s tel-
jesen el van találva a szívhez szóló hang. mikor a reform, 
egyház iránt való szeretetre sarkal. 

Szász Károly beszéde követi ezt, mely mondatott egy 
unitáriusnak született, házasság miatt ánglikánná lett, fér-
jétől elvált s második házasság okáért a ref. egyházba 
áttérő fiatal nő felvétele alkalmával. Ezt a négyféle al-
kalmat művésziesen egységesiti a szívhez szóló szép beszéd-

Hat esketési beszéd vau a füzetben. K Tóth Mihályé — 
szép gondolatokat tartalmaz, közvetlen hangon szól a szív-
hez, csak megszólításában kifogásolom az „tírr1 jelzői. 
Antal Gábor beszéde „25 év óta törvénytelen házasság-
ban élt jegyesek esketésekor" a speciális alkalomból in-
dul ki és az eskü szentségét domborítja ki. Kitűnő al-
kalmi beszéd. Poszvék Sándor I. Móz. 12. 2. felett írt egy 
szép beszédet, mely textusos eljárás már nem sikerült. 


