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Uram, m aradj velem !
Uram, maradj velem !
Maradj velem, mert a nap leszálla,
S m ár az estliajnalban végsugára 
A sötéttel halványodva v ív : 
így hull egykor éltem végsugára 
Halvány színben síromnak porára ,
Ha a halál innen messze h ív!
De nem félek, ha Istenem,
Ha jó A tyám  marad velem !
Uram, m aradj velem !
Maradj velem, mert az éj ölébe,
Ha álom száll a világ fölébe,
Ki virraszi majd gyermekid felett 9 
Ki virrasztna, m int te, k i kezeddel 
Égi testek sorát rendeléd el,
S rajtok a tavaszt, nyárt, őszt, telet; 
Remegjek-e, ha Istenem,
A hatalmas marad velem 9
Uram, maradj velem!
Maradj velem, mert a bűn hatalma,
Mint az éjnek sötét birodalma,
Egednek fényétől zárva tart.
Adj szent lelket, hogy járjak fiadnak 
Nyomdokán, míg napjaim haladnak,
Míg feltíín az örök békepárt!
Hol megjelen jó  Istenem 
Előtt a Megváltó velem!
Uram, m aradj velem!
Maradj velem és vezess karoddal.
Hahogy éltem, m int a nap nyugottal,
Az öröklét tengerébe száll,
S jobb valóm, ha érintesz kezeddel,
Újra ébred, m int a nap kelettel,
A túlélet hajnallánginál.
Hol a fő  iidvet éldelem 
Én Istennel, Isten velem !

Székács József.

Az imádság helye és ideje.
Voltak és vannak népek, kik az Istennek 

imádását és az imádkozást bizonyos helyhez 
és az évnek s napnak bizonyos részeihez 
kötötték, vagy részint azt hivék, hogy az ily 
kitűzött helyeken és időben végzett imádság 
a többinél foga italosabb. Urunk Jézus teljesen 
felvilágosít minket ezen tekintetben. Ő a sa- 
máriai asszonynak azon kérdésére, vájjon 
Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben kell-e 
imádni Istent, így válaszol: Eljő az óra, m ely
ben sem e hegyen, sem Jeruzsálemben nem 
imádjátok az Atyát. Eljő az óra, sőt már 
itt van, m ikor az igaz imádók imádják az 
Atyát lélekben és igazságban; mert az Atya 
ilyeneket keres, kik őt imádják. Az Isten 
Lélek és a k ik  őt imádják, szükség, hogy 
lélekben és igazságban imádják. Itten tehát 
világosan kimondja, hogy az imádságnál a 
hely nem fő, hanem mellékes dolog és pedig 
azért, mivel Isten lélek, szellem és szellemi ter
mészeténél fogva nem lakozik egyedül templo
mokban, vagy valami kitűzött helyen. A legtisz
tább istentiszteletnek ott van helye, hol Istent, 
mint az Atyát tiszteljük, mivelhogy az ő 
lelkét befogadtuk, s vele ez által szellemi és 
életbeli kölcsönösség viszonyába léptünk. Az 
isteni imádásnak szentelt templomok, hol 
öszvesereglenek a hívek, hogy közösen imád
ják az Atyát, hallgassák szent igéjét és meg
szegjék a kenyeret nagy örömmel és tiszta 
szívvel, mindenkor szent helyek legyenek 
előttünk, hol mint egy Atyának gyermekei, 
egy Üdvezítő megváltottai, egy reménynek 
örökösei, testvérek és atyafiak az Úrban 
egyenlő akarattal jelenjünk meg Atyánk színe 
előtt. De soha se feledjük, hogy az igaz ke
resztyénnek teljes élete istentisztelet legyen, 
imádás templomban és templomon kívül. 
Midőn Urunk azt kívánja tőlünk, hogy sziin-
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teleti imádkozzunk, azt kívánja, hogy az Isten
ség gondolata mindenütt velünk legyen, min
denhova elkísérjen, mindennel szövetkezzék 
amihez fogunk, amit véghezviszünk. Csak 
így lehet imádás- és istentiszteletteljes életünk.

Ha felébredek, új munkához nyerve új 
erőt, ki adta nekem a vidámságot, az enyhet 
hozó álom karja közt? Ha az éj beáll, s 
nyugalomra int, ki fog engem megóvni a 
veszélytől, ha álomba merülök, önmagámmal 
tehetetlenül V Bizalmas fohászszal könyörgök 
ekkor az én Istenemhez: A tyám ! légy őre 
alvó gyermekednek.

Ha a természetnek mulatok nyugalmas 
ölében, mi végtelenek itten a művek, mi fel- 
számíthatatlanok az alkalmak, melyek buz- 
góságra intenek! A nap, mely felkeltében 
áldásával üdvözli a láthatárt, melegítve s 
világítva halad messze pályáján és a fél föld
től áldva vesz búcsút; éjjel Isten megfogha
tatlan hatalma és nagysága néma hirdetői a 
fénylő csillagok, a fellegtelen boltozat, a gőz
körnek a villámokkal dörgő háborúja ; a 
felhőket szaggató bércztetők, és a termékeny 
völgyek zöldjei; a fa, gyümölcscsel terhelt 
ágaival, a királyi díszt megszégyenlítő liliom.
— A természet, bölcseséged tükre, a kiter
jesztett erősség hirdet légedet, dicsőséged 
tolmácsa a nap, és a sötét éj jóságodat be
széli 1

E vagy ama munkám sikerül, és társaim 
boldogíttatnak általa. Mit tehettem volna éh 
gyarló erőmmel? Munkám sikerült, mert te 
voltál velem, ki az emberszándék végrehaj
t j a  vagy.

Váratlan öröm és szerencse ér. Kegyel
mes intézője sorsainknak, örömkönnyes sze- 
mekkel.adok hálát jóvoltodért.

Vészes, nehéz napok következnek elreám, 
szenvedések kelyhét kell ürítenem. — Nekem 
a szenvedés is jótétemény, ha tőled jőne, 
fájdalmaknak legjobb orvosa, akinek napja 
szebben derül fel a vihar után.

Valamelyike azoknak, kiket társaimul adál 
ez életben, beteg ágyba dől, és hozzája hőn 
csatolt reményem alkonyodni készül. Midőn 
a föld nnilandósági közt a kilátás elsötétül 
előttem, ne óhajtson-e lelkem tégedet, ki 
hatalmas vagy meggyógyítani, s megóvni a 
haláltól engem et! —

Leverő gyászhír rettenti meg keblemet.
— Legyen meg a te akaratod, óh A tyám ; 
bízom benned s el nem csüggedek, mert 
csudálatos a te tanácsod, de te bölcsen haj
tod végre azt.

A halál elragadja közelemben embertár- 
simat. — Életemnek atyja, meddig mosolyog 
még nekem napod, meddig terjednek éveim 
határi, mikor térek be dicsőségedbe? — Nin
csen idő, nincsen hely, mely Istenemre ne 
emlékeztetne; vele,általa, magasabb jelen
tést nyer minden körülöttem, s buzgóságra 
szólíttatom fel minden nyomon.

Minden pont, mely jóságod tanúja.
A buzgóság felszentelt helye 
A világ, hatalmad hirdetője,
A nagy tenger távol szigete,
A hajó, mely hullámúton úszik, 
Hajlékomnak minden szöglete,
Oltár, melyen hála-lángok égnek 
Neked éltem kegyes Istenének.
Minden perc, mely áldásod hozója 
Buzgóságra intő percenet,
A sziilemlő év s az év halála,
Minden óra, jövet és menet,
Minden rész, és minden hó az évben, 
Naplenyugvás, dél és napkelet 
Szent követként intnek szent imára,
Míg az óra végkép le nem jóra.

Székács József.

Az „ország papja".
Olvasóink nagy része tudja, hogy ez a név 

Székács Józsefet illeti. Oly dísznév ez, amit nem 
hitsorsaitól kapott, hanem római katholikusoktól s 
így súlya annál nagyobb. Berzsenyi Dániel költőnk 
niklai síremlékének fölavatásakor mint ünnepi szó
nok oly igazán és szépen fejezte ki a nemzet 
akkori közhangulatát, hogy beszédének hatása alatt 
egyszerre megszületett az „ország papja“ név s 
azóta alig emlegették másképen. A név megmaradt 
halála után is ; megmaradt, mert igazság volt benne, 
míg sok rendeletekkel erőszakolt dísznév és ünnep 
régesrég feledésbe merült.

Megemlékezésünk alkalmi oka az, hogy két 
hete, február 2-án múlt 100 éve, hogy az ország 
papja, Székács József Orosházán megszületett. Az 
egyszerű tímár-család nevét ez a kis fiú emelte 
országos jelentőségűvé. Pályája olyan, mint a leg
több protestáns papé ebben a században. Kezdete 
egyszerű fedél, folytatása csupa göröngy, nélkülö
zés, vergődés és önmegtagadás. Nagy későre jelent
kezik a megérdemelt s annyi gond felhős órán 
remegve óhajtott erkölcsi siker. A munka és fele
lősség soha el nem marad mellőle, gyakran a nél
külözés sem, mert a földiekben ritkán turkálhat. 
Örülhet, ha megvan a mindennapi fekete kenyere. 
Székács élete útján is jelentkeztek ez elválhatatlan 
kísérők, — de nála a sok küzdés és megpróbál
tatás csak a tehetség szárnyait bontotta ki és jel
lemét edzette meg. E küzdelmek nélkül aligha fej
lődött volna egyházunknak azzá a vezéralakjává, 
aki a nemzeti ébredés éveiben s utóbb, az önkény
uralom keresztje alatt irányítani tudta — és pedig 
minden külső tekintély nélkül, egyedül a benne 
vetett bizalom erejénél fogva, az evangélikus köz
véleményt.

Soraink célja nem az, hogy életrajzot írjunk. 
Ily változatos, fordulókban, tanulságokban gazdag 
pálya rajzolása nagyobb teret kíván, mint ami e 
kis lapban rendelkezésünkre áll. Röviden írni meg 
ily férfiú életrajzát annyi volna, mint csupa év
számot, dátumot és nevet fűzni együvé. De nincs
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is reá szükség, mert Luther-Társaságunk egyik 
vállalatában, az Egyházunk Nagyjaiban maga Zsi
linszky Mihály, társaságunk elnöke ir róla élet
rajzot. E füzet, mely idei könyvilletményünknek 
egyik dísze lesz, részletesen fogja festeni a nagy 
pap jellemét és közszolgálatát, egyházunk szem
pontjából való nagy jelentőségét. Olvasóinkat már 
előre erre a kiadványunkra utaljuk. Zsilinszky, mint 
tanítvány ott ült Székács lábainál, beletekinthetett 
lelke műhelyébe s bizonyára senki sem hivatottabb

Liliomok Völgyét. A gyerekek mindennap tanultak 
egy szép diktumot a szentírásból az iskolában, 
mindennap egy szent éneket; el kellett mondani a 
vasárnapi prédikáció tartalmát; beszámoltak a dél
utáni katechizációkról A Bibliát, kivált az új-testa- 
mentumot alaposan ismerték; egészen benne éltek. 
Onnan keresték példáikat. Szemökben a lelkipász- 
torság volt a legdíszesebb pálya, mert Isten aka
ratát hirdeti, igéjét magyarázza. A lelkipásztor 
olyasféle viszonyban áll gyülekezetéhez, mint a

Székács József.

nála arra, hogy a nagy pap lelki képét nemzedé
künk elé állítsa. Néhány tanulságot azonban nem 
hallgathatunk el s pár mozzanat mintegy önként 
kínálkozik, hogy megállapodjunk s okoljunk rajta.

Orosháza népe jórészt Tolnából költözött az 
Alföldre s vallása miatt kellett elhagynia apái 
földjét. Nem csoda, hogy ily körülmények közt 
szerették azt a vallást, amiért üldözést szenvedtek. 
Nemcsak a templomba jártak örömmel, reggel és 
este, ünnepeken és dologtevő napokon egyaránt, 
hanem a családfő odahaza is elő-elővette a Bibliát, 
olvasott belőle háza népének, együtt énekelgették 
a kedvesebb énekeket, forgatták Szikszayt s a

családfő családjához.' Bár egyszerű ruhában jár, 
hajdúja, huszárja nincsen, aki a hatalmat képvi
selné, vele tekintélyre, hatásra, köztiszteletre senki 
sem vetekedhetik. Az öreg Székács János fiatal 
korában egyházfi volt s csak természetes dolog, 
hogy ez a tiszta buzgóság náluk még otthonosabb 
volt, mint más családokban. Ezt a szellem érlelte 
meg Székácsban a kitűnő papot, aki hivatásának 
minden ágában elsővé tudott válni. A hozzávaló 
tudományt szorgalommal, iparkodással az iskolák
ban szerezte meg, de a kedélyt, az élő hitet, mely 
a lelkipásztori munkának színt s valódi értéket ad, 
a szülői házból vitte el magával nagy útjára.

23
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A másik szembetűnő mozzanat az, hogy a kis 
Székácsot Orosháza áldottlelkű papja, Szigethy 
János fedezte fel s juttatta felsőbb iskolákba. 
A nagyműveltségű lelkész korán fölismerte a fiún 
„a sngárt, amely az égből homlokára szállt". Lel
kére beszélt a becsületes timármesternek, de jó 
sokáig nem látszott semmi foganatja. Az apa timárt 
akart nevelni fiából (még heten voltak odahaza) s 
Gyulára szánta inasnak. Meg is indult vele jókor 
reggel. A szélső háznál azonban belebotlanak a 
korán kelő Szigethybe. Szóba állnak s a beszél
getés vége az, hogy a kis Jóska Mezőberénybe 
került a gimnáziumba a gyulai timárműhely helyett. 
A lelkész ócska ruháiból varrták neki az első diák
öltönyt s ennek emléke kisérte útján, — pályáján 
mindvégig. Jó emberek irgalmas szíve, tanárainak 
megelégedése és jósága, továbbá saját iparkodása, 
házi tanítói állandó foglalkozása végre célhoz jut
tatta őt. Mezőberényből a soproni lyceumba került, 
majd midőn a lelkészjelölti vizsgálatot letette, 
nevelő lett egy délvidéki szerb családnál. Növen
dékével Karloviczon, utóbb Pesten s később Eper
jesen lakott. Megtakarított pénzéből kiutazott Ber
linbe az egyetemre. Huszonhat éves volt akkor 
(mai időben ily korban már papok a theologusok). 
1836-ban került haza s az akkor alakult pesti 
magyar gyülekezet egy év nmlva megválasztotta lel
készének. 1837 november 11-én köszöntött be s 
szónoki hírét hatalmas árvízi beszéde alapította 
meg. A jó Agonás rozsnyai pap megköszönte Szé
kácsnak e beszédet s elragadtatva írta : „Ezt azután 
megolvashatják a reformátusok is. Nem mondhatják 
többé, hogy tótok vagyunk s nem tudunk magyarul11.

Ez időtől fogva Székács élete a nyilvánosság 
előtt folyik le. Egyre emelkedik, mint szónok, lelki- 
pásztor és iró. A negyvenes évek elején Kossuth 
ösztönzésére megindítja a ma is fennálló Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lapot; az ötvenes években 
Török Pállal létrehozza az egyesült protestáns tlieo- 
logiai intézetet s abban nagy buzgósággal ingyen 
tanított 12 esztendőn át. Lelkes harcot vívott az 
egyház önkormányzatáért á bécsi hatalommal, meg
alapította a Gyámintézetet, gyülekezeteinek e hű
séges samaritánusát, segítette az Árvaházat. 1862-ben 
a bányakerület püspökké választotta s e hivatalt 
10 éven át viselte. 1876-ban július 29-én este 
halt meg.

Székács a közélet munkása volt, de nála jel
lemző az, hogy tudott a közügynek szolgálni anélkül, 
hogy családjának kárára lett volna. A házi tűz
helynél is egész ember volt: paróchiája igazi min
tája a protestáns papiaknak, amelyben tisztaság, 
jóság, jó kedv, szeretet az állandó lakók. Ebben 
is eltalálta a helyes útat, mert a lelkész tiszta csa
ládi életével igazabban hirdeti Isten igéjét, mint 
prédikációival. Vajha példája, amelyet most, e sze
rény alkalmi cikkben felidéztünk, találna hűséges 
követőkre, szelleme tanítványokra! A nagy pap 
emlékét nem kőoszlop teszi halhatatlanná, hanem 
a követők és tanítványok véget nem érő sora.

A. B. Ü.

Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

Múlt az idő. Már három éve annak, hogy Lina 
bátyjáékhoz került, de nem volt most sem otthono
sabb náluk, mint az első napon. Valami volt az 
egész környezetben, ami elidegenítette, visszariasz
totta mindannyiszor, ha meleg kis szíve szeretettel 
közeledett volna rokonaihoz. A nagy, komor ház, 
melynek eresze alól mindig leverték a fecskefészket, 
már külsőleg is elárulta lakói szigorúságát, kedély- 
telenségét. Á szobákban sötét, régi bútorok, sehol 
nyoma a vidámságnak Eszter néni egy boszús 
percében még a fehér függönyöket is letépte, me
lyeket Lina annyi kedvvel vasalt tisztogatott; virá
gait a tartókból csakhamar kiszórták. A falat nem 
díszítette olyan szép Luther-kép, mint amilyent oda
haza látott a kis leány. A szent Biblia s az énekes
könyv porral belepve hevertek egy pol jón; nem 
forgatta őket senki.

Lina emlékezett reá, hogy édesatyja életében 
sokszor a térdére vette őt és a halavány lámpa
világnál fenhangon olvasott abból a szent könyv
ből, mely a léleknek erőt ád, hogy mindent el
viselhessen, amit rá mér az Ur. Gyermeki lelke 
nem értette még jól a szavak- értelmét, de az áhí
tat, mellyel szülői az Igét hallgatták, őreá is átha
tott. Nem a hideg, szegény kis szoba volt ilyenkor 
a hajlékuk, hanem az élő hitnek temploma, mikor 
a családfő ünnepélyes hangja betöltötte: „A hol 
ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, 
én is ott vagyok“.

Igen, velők volt a jó Isten, megérezte az ő hívő 
szive. Bezzeg innen de távol van! Hiszen akár
hányszor arra ébredt a kis leány, hogy bátyja 
káromolva említi Isten nevét, ha valamelyik cse
léd jókor felboszantotta. Hiszen nénje sohasem 
ügyelt rá, hogy lefekvés előtt imádkozzanak! Lina 
halkan elmondta magában rendes estéli fohászát, 
de Gyurka, elfáradva a szilaj lótás-futásban, már 
a vacsoránál elaludt rendesen. Mindez nagyon rosz- 
szul esett az érzékeny s vallásos lelkű gyermeknek.

Egy gyönyörű nyári vasárnap délután Lina 
egyedül volt odahaza. Gyámszülői valami koma
asszonyukhoz néztek át, Gyurka lapdázott a réten. 
Lina rendesen a temetőbe szokott sietni ilyenkor, 
hogy édesanyja sírjára egy-egy szál friss virágot 
tegyen. Most is odaindult, mikor lármás leányhangok 
verték fel kegyeletes elmélyedéséből. Nevetve, han- 
curozva egy csapat fiatal leány és suhanc jött az 
udvarra.

„Gyere velünk, Lina, megyünk fogóst játszani 
a rétre!"

Lina szabadkozott, de hiába volt a kifogás. 
„Csak menjetek nélkülem — mondta ki végre, — 
én nem szeretem az ilyen játékokat."

Igaza is volt. Az ifjúság e hangos, néha túl- 
csapongó jókedve előtte ismeretlen volt s a játék
ban — többnyire ide-oda futkosásokban, nem találta 
semmi örömét.

„Talán a házat kell őrizned V Ne okoskodjál, 
gyere hamar" kiabáltak összevissza. „Eh, hagyjuk
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ezt a vén asszonyt — kiáltotta a legszájasabb 
fruska. — Fiatal süldőleány nem szégyel mindig 
a kályha mellett ülni? Nem nagyon búsulunk utá
nad, ha ilyen vagy. Úgyis csak a Csatay Ferkó 
nem hagyott békét, hogy érted jö jjünk..."

A suhanc, kinek titkát elárulták, vérvörös arccal 
sompolygott ki a többi után. Lina visszaemlékezé
seiben megzavarva, lehangoltan tért be a házba.

Eszébe jutott egy régi terve, melyet nem mert 
soha megvalósitani, ha nénje odahaza volt. Félén
ken vette le a polcról a Bibliát, szeretettel meg- 
törölgette a poros táblákat, azután kinyitotta. Szive 
dobogott a meghatottságtól és izgalomtól, ahogy 
olvasni kezdett.

„Jézus és a samariai asszony" — „Mária és 
Mártha“ — milyen gyönyörű, milyen lélekemelő 
sorok! Milyen boldog volt a kis leány, hogy már 
ő is tudott valamit e szép történetekről! Milyen 
igaz hálát érzett azok iránt, kik arra megtanították! 
úgy érezte, hogy világosság szállta meg elméjét, 
hogy tisztábban, jobban megértse a hitnek élő for
rását. Égő arccal, mohón olvasott tovább. Elcsüg
gedt, mikor látta, mily keveset ismert még eddig 
azokból a lelki kincsekből, melyeket itt felhalmozva 
talált.

Ösztönszerűleg tévedt a keze egyik lapra; ott 
olvasott, Pál apostolnak a korinthusbeliekhez Írott 
második levele volt, a szeretetnek e fenséges apo- 
thézisa.

A kis leány arca átszellemült, szeme kigyuladt. 
Itt van, a mit keresett, a mire vágyott. Oh, hát 
csakugyan igaz az, a mit együgyű kis szive súgott 
neki, hogy a világon legfőbb a szeretet ? Hát iga
zán nem a gyarló tettet nézi a jó Isten, hanem az 
érzést, melyből fakadt és hidegszívű adakozónál 
kedvesebb 0 előtte a szegény, ki semmit sem adhat 
csak szive szeretetét? Micsoda mélységes vigasz
talást árasztott szivébe ez a gondolat! Ő, aki eddig 
annyiszor élvezett jótéteményt, melyhez a szívnek 
semmi köze nem volt, e sorokban sújtó vádat talált 
azok ellen, akik őnéki szeretet nélküli gondviselői 
voltak eddig, kik étellel, ruhával ellátták, de a 
szivét szomjazni hagyták egy meleg tekintet, egy 
jó szó után. „Ha minden marhámat a szegények 
táplálására adnám is, ha szeretet nincsen bennem, 
semmit sem használ az énnékem." Oh, milyen 
megrázó igazság ez !

De amint elmerült gondolataiba Lina, az arca 
lassanként elborult. Érezte, hogy megszégyenült 
önmaga előtt, mikor vádolni merte azokat, akiket 
megítélni őnéki legkevésbbé van joga. Szeretetet 
követelt másoktól s önmaga hálátlan volt. „Mi lett 
volna belőlem, ha ők nem könyörülnek rajtam." 
Eszébe jutott, hogy rosszul sohasem bántak itt vele 
s talán csak ő a túlságos érzékeny, hogy nem tud 
felmelegedni e környezetben ? Eszter néni más ter
mészet, mint az ő boldogult édesanyja, a szelíd, 
szenvedésre teremtett nő. A szive talán csak ineg- 
kérgesült a gondok és a folytonos munka között. 
Azután férje is komor, szófukar; a goromba Gyur
kában sem telik sok öröme. Talán mássá lett volna 
az egész ház, ha egy kedves leányka hozott volna 
be derűt és kedélyt.

Most Lina lelkét hirtelen megszállta egy gon
dolat „Miért ne lehetnék én — mondta magában 
— az, aki ide derűt és melegséget hozok? Nem 
rajtam áll-e csak, hogy szivemet kiműveljem, kedé
lyemet gazdagítsam és visszafizessem az ő jótéte- 
ményöket?" — Meghökkent. „Hogyan, én a gyenge, 
árva leányka, ki kegyelemkenyéren élek, akarok 
segíteni másokon? Vajon lesz-e hozzá erőm, hogy 
minden másról lemondva, csak egy parancsolatot 
ismerjek, a szeretet s a hideg sziveket is felme
legítsem ?“

Lina lelke mélyéig meg volt hatva és érezte, 
hogy nagy változáson megy át egész gondolatvilága. 
Eddig gyermek volt; ez óra alatt nővé érett ritka 
értelme és szive. Nem volt már gyenge, félénk. 
Az égre nézett, mely a lenyugvó nap utolsó suga
raiban fürdött s a végtelen kékségből mintha buz
dítás szállt volna reá. Ajka hangtalan imádságra 
nyílt: „Édes Istenem, tégy jóvá és erőssé engemet, 
hogy a te szereteted törvényét követhessem". S e 
tiszta szív imádsága bizonnyal kedves volt az Úrnak.

* (Folyt, köv.)

A  Missziói Egyesület alakuló 
gyűlése.

Hosszas lankadatlan munka eredmónyeképen 
február 2-án megalakult Pozsonyban a Missziói 
Egyesület. A nap is nevezetes; az összehívók ugyan 
nem gondoltak reá, de Isten akarta, hogy a gyűlés 
Székács József születésének százados fordulójára 
essék. Székács volt nálunk eddig a missziói mun
kásság leghatalmasabb apostola, aki egész sor 
munkamezőt fedezett fel. amit egyházunk régebben 
— a szakadatlan önvédelemre kárhoztatás miatt 
kénytelenségből elhanyagolt. Most kikelt az évtize
dek előtt elvetett mag és semmi kétség, rövid időn 
gyönyörű sudárba szökken.

Új ág hajtott tehát ki a magyar evang. egyház 
életfájából. Örömöt és büszkeséget is, meg némi 
lehangoltságot is okoz ez a jelenség. Van okunk 
örömre és büszkeségre azért, hogy a szabad keresz
tyén szeretet munkásságnak egy új szerve jött 
létre, az áldozásnak egy új oltárát szentelték fel, 
amit áhítattal állhatunk körül. A lehangoltságot az 
szüli, hogy a hivatalos egyház valamennyi fokozatán 
az önkormányzatnak mindinkább jogilag és gazda
ságilag szervezett egyesületté válik, a tulajdonképi 
egyházi feladatok pedig a társadalom vállaira nehe
zednek. Mert ne tagadjuk és ne szépítgessük, egy
házi gyűléseinken a gazdasági és jogi kérdések 
foglalják le az idő és figyelem derék részét; — 
ha a misszió vagy más hasonló tárgy előkerül is, 
gyakran csak az idő és figyelem irgalommaradé
kával kell beérnie. A kor anyagias gondolkodásá
ban van e jelenség főoka. Hisszük azonban, hogy 
az evangélium szelleme — ha csak meg nem ízet
lenül kezünkben, új ösvényre tereli a nemzedék 
gondolkodását.

Az egyesülés célja kettős. Az egyik, hogy a 
magyar evang. társadalom is részt vegyen a pogány- 
térítés nagy keresztyén munkájában, mintegy lánc-
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szemképeu belépjen a többi nyugati keresztyén 
népek közösségébe. Az Úr meghagyta, hogy tanít
sunk és kereszteljünk meg minden népet. Tanít- 
ványi kötelesség, hogy szót fogadjunk s azt a hitet, 
ami lelkűnknek üdvössége, mások leikébe is át
plántáljuk üdvözítő hatalom, isteni erő gyanánt. 
Csak egy dolog van megtiltva: az erőszak, az 
anyagi hatalom alkalmazása. Megírta az Apostol: 
„Ami fegyvereink nem testiek". De más korlát 
nincsen. Sőt a hódítás, a hódítani tudás, a lelkek 
meggyőzése az élő hitnek bizonyságtétele. Másik 
célja az, hogy mibennünk magunkban építse tovább 
Isten országát. Akik a tíz parancsolatot, hiszek
egyet, miatyánkot könyv nélkül tudja, de lelke a 
világ szerint él, azért még nem keresztyén; de 
akadnak olyanok is, akiknek keresztyén volta mel
lett csupán az anyakönyvi bejegyzés tanúskodik, 
egyébként semmi közünk az evangyéliomlioz, sőt 
még vágyódni sem vágyódnak utánna. Nem foly
tatjuk tovább a példák felsorolását. Mindenki el
ismeri, hogy névleges keresztyénekből valódi keresz
tyénekké kell lennünk, hogy a Krisztus lelke állan
dóan bennünk lakjék. Az embereket meg kell taní
tanunk az evangyéliom szomjuhozására, mert ez az 
egyetlen élő kútfő. E kettős célnak szolgál az új 
egyesület.

A pozsonyi egyház könyvtári termében mintegy 
100-an gyűltek össze február 2-án délelőtt. Nagy 
lelkesedést keltett Zsilinszky Mihály bányakerületi 
felügyelő megjelenése. Zsilinszky megint megmu
tatta, hogy az egyházának minden élet nyilvánulása 
iránt érdeklődik „Pozsonyba — úgymond — mindig 
örömest jön, mert itt dolgozn;, hatni tudó evangyé- 
liomi szellemet és életet talál. Küzdelmet lát, ami 
az élet jele. Ahol a küzdés elnémult, ott rothadás 
van, amit ki kell irtani." Nagy érdeklődést keltett 
Weisshaupt, a lipcsei evang. missziói intézet titkára, 
aki a közgyűlésen nagy hatást keltő beszéddel 
üdvözölte az új egyesületet.

Az egybegyűlteket legelsőben dr. Dobrovits 
Mátyás pozsonyi egyházfelügyelő üdvözölte meleg, 
átgondolt, az új egyesület magasztos hivatására 
utaló beszéddel. Tőle Schmidt, Károly Jenő lelkész 
vette át a szót, aki a pozsonyi lelkészi kar nevében 
szólt a testvérekhez. Ezután Scholtz Ödön ágfalvi 
lelkész jelentette, hogy az alapszabályokat az egye
temes gyűlés megerősítette s eszerint az alakulás 
megtörténhetik. Erre kimondották a megalakulást 
s elnökké a misszió ügynek ezidő szerint legtevé- 
kenyebb munkását, Scholtz Ödönt, világi elnökké 
Steltzer Endre, pozsonyvárosi tanácsost, jegyzővé 
Pröhle Károly soproni theol. tanárt, pénztárossá 
Broschko Gusztáv Adolfot, ellenőrré Morhács Már
tont, — védőkké D. Baltik Frigyes és Gyurátz 
Ferenc püspököket, Zsilinszky Mihály kér. fel
ügyelőt és Stettner Gyula esperest választották — 
valamennyit felkiáltással. Választottak ezenkívül 
még 16 bizottsági tagot.

Az egyesület megalakulása Után dr. Dobrovits 
Mátyás az egyházközség nevében átadta özv. Mei- 
selnó 400 K hagyományát, mint missziói célokra 
tett alapítványt; Schmidt Károly Jenő a Friedens- 
bote gyűjtéseképen 200 K ; Löw Fülöp a locs- 
inándi egyház részéről 83 K 96 f., Scholtz Ödön

a Missiói Lapok részéről 100 K, Zoch Gusztáv, a 
Stráz na Sione című lap olvasói nevében 300 K. 
(Reméljük, hogy az Ev. Családi Lap olvasói is fog
nak adakozni e célra.) Az egyesület kimondotta, 
hogy a lipcsei Missziói intézetet fogja támogatni. 
Kovács Sándor pozsonyi theol. tanár fölelevenítette 
Scholtz Ödönnek azt a régebbi gondolatát, hogy 
a magyarságra vár, mint világtörténelmi feladat, a 
Balkánnak, nevezetesen a török fajnak meghódí
tása az evangyéliom számára. A közgyűlés e gon
dolatot egyhangúlag magáévá tévén végrehajtását 
az intéző bizottságra bízta. Elhatározták még, hogy 
a gyermekek számára is fognak missziói iratkákat 
kiadni, hogy az érdeklődést korán felébresszék e 
nagy cél iránt. A közgyűlés után a tagok megte
kintették a pozsonyi egyház nagy értékű bibliagyűj
teményét s kiváltkép figyelmet ébresztett az a szép 
német biblia, mely Luther sajátkezű ajánlásával 
van ellátva.

Délután három istentisztelet volt a pozsonyi 
gyülekezet templomaiban mindenütt oífertoriummal. 
A tót istentiszteleten Morhács Márton budapesti, a 
magyaron Pröhle Henrik pozsonyi, a németen Löw 
Fülöp locsmándi lelkész prédikált. A magyar isten
tiszteleten a lyceumi, a németen az egyházi vegyes 
kar adott elő szép karéneket. Este 7 órakor misz- 
sziói ünnepély volt a lyceumi tornacsarnokban a 
következő műsorral :

1. Mozart W. A., „Szárnyain az áhítatnak",vegyes
kar, az egyházi énekkar. 2. Megnyitó beszéd, Lic. 
Schmidt Károly Jenő, pozsonyi lelkész. 3. Sántha 
K., „Apostol", magyar szavalat, Ujházy Barna, 
theol. 4. „Misszióegyesületünk feladata", magyar elő
adás, Scholtz Ödön, ágfalvi lelkész. 5. Erk L., 
„Esti ének", vegyeskar, egyházi énekkar. 4. „Képek 
a keletafrikai missziói mezőről", előadás vetített 
képekkel, Weishaupt M.. lipcsei missziói felügyelő. 
7. Spitta, K. J. Ph., „Die Heidenboten", német 
szavallat, Klein Henrik theologus. 8- Záróima. 9. 
Reichardt L., „Maradj velünk", vegyeskar, egyházi 
énekkar.

Terünk nem engedi, hogy részletesen beszá
moljunk. Az előadások nemsokára kikerülnek a sajtó 
alól s mindenki olvashatja. Itt csak röviden utalni 
akartunk a fontos tényre, hogy magyar hazánk 
már a misszió terén is nyomába ér a külföldnek.

VEGYES.
Luther-Otthon a fővárosban. A magyar evan

gélikus egyetemes egyház elhatározta, hogy a 
Budapesten tanuló főiskolai ifjúság részére inter- 
nátust, családias otthont alapít. Ez otthonnal az 
ifjúság részére a tanulást akarja könnyűvé és gond
talanná tenni, az ifjak erkölcsi egyéniségét az 
ártalmas hatásoktól megóvni. Az intézet szervezé
sére Scholtz Gusztáv püspök és Sztehlo Kornél 
elnöklésével kiküldött bizottság tegnap este tartott 
ülésén elhatározták, hogy az internátust ez év 
október 1 én megnyitják 50—54 főiskolai ev. tanuló 
számára. E tárgyról a jövő számunkban hosszabb 
közleményt hozunk.
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Halálozás. Súlyos gyász nehezedett Kliraó Vil
mos pribóci lelkésztársunk családjára, egyetlen fia, 
Klimó Kálmán budapesti vallástanár halálával. 
Testvéri szívvel osztozunk a család bánatában, 
amelyről a következő jelentést adták k i: Klimó 
Vilmos evang. lelkész és neje született Pénzéi Ida 
és leányuk Ella fájdalomtól megtört szívvel jelentik, 
hogy fiúk, illetve testvére Klimó Kálmán felszen
telt lelkész, a budapesti evang. magy. egyház val
lástanára január hó 29-én pénteken, éjjel 11 órakor 
rövid szenvedés után Budapesten, életének 29-ik 
évében elhunyt. A drága halottnak földi marad
ványai a budapesti megáldás után Pribócra szál
líttatnak és ott f. hó 4-én csütörtökön, az evang. 
templomban végbemenő gyászszertartás után az 
ugyanottani temetőben fognak örök nyugalomra 
helyeztetni. Budapest, 1909 február hó Bén. Áldás 
és béke lengjen emléke felett!

Felolvasás. Raffay Sándor budapesti lelkész 
január 24-én a „Magyar nők szövetkezeti ligája" 
díszülésén igen sikerült s figyelemmel végig hall
gatott előadást tartott a nők társadalmi munkájá
ról. A felolvasás a feminizmus törekvéseivel szem
ben a nők társadalmi közrehatásának teréül a szö
vetkezetekben való részvételt jelölte meg.

Az ajkai 100 árva javára adakoztak a követ
kező olvasóink: N. N., Pozsony 1 K. Kovács Mihály, 
(polorna), Nyíregyháza 2 K. Petrovits Sománó, Szen
tes 5 K. Dr. Polner Aladár, Budapest 5 K. Bőhm 
Richárd, Gálos 1 K. Bohús Károly, Franzfeld 2 K. 
Kovács Sándorné, Pozsony 1 K. Múltkori kimuta
tásunk 5 K. Eddig begyűlt 23 K, Az apátián ajkai 
árvákat újólag ajánljuk a könyörülő szivek szerete- 
tébe. Az Úrral magával tesz jót, aki a szegényen 
könyörül!

Az egyetemes egyház tlieol. akadémiájára 
Pozsonyba a theol. akad. nagy bizottság magán
tanárul választotta Rátz Vilmost. A rendes tanárok 
választását elhalasztották júniusra.

JÓ KÖNYVEK.
Székács Józsefnek „Imádságok és buzgólko- 

dások“ című könyve hatodik kiadásban jelent meg 
Hornyánszky Viktor kiadásában, mintegy alkalmi 
ajándékul a százados születési fordulóra. Ára ízléses 
kötésben 5 K. A könyvről a jövő számban hosz- 
szasabban emlékezünk meg.

KIADÓHÍVATALI POSTA.

Az a jk a i  á rv á k  részé re  befolyt hozzánk: Losonc- 
tamásii ev. egyház, 10 kor., Fides Frigyes, Orsóvá 3 kor., 
Tenkei József, Nagyvárad 3 kor., Frniak Péter, Érsek
újvár 2 kor., és Margócsy Emma, Losonc 1 kor. Összesen 
19 korona, melyet elkiildöttiink Tamaska Lajos lelkész 
úrnak Ajkára.

A z o laszo rszág i seg é ly b izo ttság  g y ű jté séh ez  :
Tenkei József, Nagyvárad 5 korona. Átadtuk a „Pesti 
Hirlap“-nak.

A  rozsnyói á rv a h á z  részére : Frniak Péter, Érsek
újvár 2 korona. Átadtuk Ferray Gyula föesperes úrnak.

A  re s ic a b á n y a i szeg én y ek  számára: Özv. Med- 
veczky Ákosné, Szeged 1 korona. Átadtuk Szende Nándor 
resicabányai lelkész úrnak.

A z evang . le lk é sz e k  f ia it  seg ítő  eg y esü le t 
részére: Horváth Imre, Mezőhegyes 1 korona. Átadtuk 
Okályi Adolf orosházi lelkész úrnak.

Luther-Társaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1909 január 1-től 31-ig 

befolyt összegek kimutatása:
1. Egyetemes egyházi közalapból 1909 évi segély: 1000 K.
2. Alapító tagok kamatfizetése 1909-re: Láng Lajos dr. 

v. b. t. t. 10 kor.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1909-re: Sárkány 

László, Trsztyénszky Ferenc, Ivándardai egyház, Birnbauer 
Lajos, Soproni lic. könyvtár, Kasza János, Nógrádi egyház
megye, Bándv Endre, Sárkány Béla, Bognár Endre, Pécli 
Kálmánná, Thomay József, Lukács, Pál, Horváth Miklósné, 
Hrk János, Málnapataki egyház, Kramár Béla, Frenyó Gyula, 
Hofi'mann Sándor, ifj. Oszwaíd Gusztáv, Kiss Ferenc, Kemenes
aljái egyházmegye,Hajdú János, Zalaistvándi egyház, Pozsonyi 
theol. akad. könyvtár, Poszvék Sándor, Teszák Emil, Czipott 
Áron, Bpesti, Kerepesi-úti egyház, Wallrabenstein Jakab, 
Pusztaföldvári egyház, Mucsfai egyház, Varga Márton, Nar- 
gócsy Gusztáv, Soproni tanítóképző-intézet, dr. Beller Jenő, 
Horváth Lajos, Béler Mátyás, Madár Rezső, Györszemeréi 
egyház, Ilörónyi Lajos, Üjpesti egyház, Pribóczi egyház, 
Miklóssy János, Répcelaki nőegylet, Csanigi nöegylet, Kund 
Sámuel, Riecsánszky Endre, Kalma Pál, Mezőlakbékási nő
egylet. 1908-ra: Petrovits Pál, Mrva György, Hányi egyház, 
lirdlicska Lajos, Szabadkai egyház, Kukolik Józsefné, Körösi 
Emil, Lőcsei egyház, Abaify Miklós, Wladár Miksa, Gratza 
Márton, Hutz József, Langhoffer Gyula, dr. Szamkó Andor, 
Stefiik János, Petri Gyula, báró Nyáry Béláné, Szlivka 
Gusztáv, Némedy Béla, Sztraka György, dr. Kossáczky 
Arnold, Beyer Fülöp, Halmi Aladár, Svehla István, ifj. Svehla 
András, Borsos János. 1906 és 1907-re: Reviczky László, 
1907 és 1908-ra: Medvegy Imre, Heisser Hugó, Nagybecs- 
kereki egyház, Nagy Pál, Leskó Béla, Kotsch Mihály, Wem- 
ler Pál, Pápa-Acsádi egyház, Krompachi egyház. 1907—- 
1909-re: Nyíregyházai főgimnázium. 1908—1909-re: Pankuch 
Gusztáv, Hartai egyház. 1902-re: Poputh Viktor.

4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1909-re.: 
Bergmann Ágost, Nagy Jánosné. 1908-ra: Pollner János, 
Materny Jenő, Trompler János. 1906—-1908-ra: Petrpvios 
Soma.

5. Fiókegyleti pártolótagoktól évi 1 koronával 1908 és 
1909-re: Steiner Samu, Klanely Lipót. 1906—1908-ra: Bran- 
kovics György, Choiváth Sámuel. 1906—1909-re: Varga 
Endre. 1906—1907-re: Hillebrandt Ferenc 1909—1910-rei: 
Dovázsay Mihály.

6. Adomány: Vértessy Sándor, Zalaistvánd 4 korona.
Összesen befolyt 1896 korona.
Budapest, 1909 február 1.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.
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B elo h o rszk y  G ábor. Evangélikus konfirmandusok 
könyvecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.

B lázy  Lajos. Evangéliumi káté a konfirmáció és a 
katekizáció-tanítás melletti használatra. 6. kiadás. 
Ára kötve 00 fillér.

G edu ly  L ajos. Evangéliumi Káté. Népiskoláknak 
tankönyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és 
ismétlösöknek kézikönyvül. Ára kötve 50- fillér.

K orén P ál. Konfirmációi könyv. 2. kiadás. Ára 
30 fillér.

— — Konfirmacna kniha. 2. wydanie. Ára 30 fillér.
------ Konfirmációi vezérfonál. Tankönyv, olvasó-

és vezérkönyv. Ára kötve 1 kor.
N agy  Is tv án . Az Úr vacsorájához először készülök 

számára tanítás. Ára kötve 40 fillér.
R affay  Sándor. Evang. konfirmandusok kátéja. 

3. kiadás. Ára kötve 40 fillér.

R u ttk a y  Sándor. Konfirmandusok könyve. (Elő
készület az Űrasztalához.) 10. kiadás. Ára 30 fillér.

— — Konfirmandenbüchlein. (Vorbereitung zum h. 
Abendmahl.) 2. kiadás. Ára 10 fillér.

S zeb erén y i J á n o s  vezérfonala a konfirmálandók 
oktatásában. 6. kiadás. Ára kötve 00 fillér.

— — Wyúőowánj konfirtnandu. Ára kötve 00 fillér.
S zteh lo  A n d rás . Evangyéliomi-keresztyén vallás

tan a confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. 
Ára 48 fillér.

T a rtsd  m eg, am id  van , hogy senki el ne vegye 
a te koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. 
itjúság számára. Kiadta a soproni evang. lelkészi 
kar. 4. kiadás. Ára kötve 60 fillér.

T u rc sán y i A. M. Konfirmandusok könyve. Ára 
kötve 60 fillér.

Bibliák, új testamentomok, imakönyvek, a dunántúli, győri és a békéscsabai énekes- 

könyvek egyszerűbb, va lam int díszesebb kötésekben m indig készletben vannak

A Luther-Társaság ev. könyvkereskedésében
1 B udape st ,  Vi li .  kerület ,  S z e n t k i r á l y i - u t c a  51/a. —

HEGED ŰS ES SÁNDOR
P R O T E S T Á N S  I R O D A L M I  
K Ö N Y V K I  A D Ó H I V A T A L Á B A N

DEBRECENBEN
i-i

M egjelent és kapható:

P A SSIÓ
az evang. híveknek virágvasárnapi és nagy

pénteki tem plomi islentiszteleti használatra

IR TA :

PAULIK JÁNOS
nyíregyházi evang. lelkész

II. kiadás.
Á ra  k ö t v e  5 0  f i l l é r .

Most jelent meg!

HÁZI OLTÁR
Iskolák és magánosok házi b u z g ó l k o d á -
s á r a  s z á n t  e v a n g e l i o m i  elmélkedések.

IRTA :
R A F F A Y  S Á N D O R ,
budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

-------- 1. rész. Adventtól—P ünkösd ig .---------
Ára fűzve................................. 1 kor. 50 fillér.
Portóm entesen........................1 » 60 „

Családi körben, családi kör számára 
készültek ezek a rövid elmélkedések 
— irja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis münka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is, 
valamint támaszt találnak benne buz- 
gólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik 
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval, 
egyházi irodalmunk olyan kiváló és 
fontos könyvvel g y arap o d o tt, mely 
hivatva van evang. híveink buzgóságát 
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 44262

A konfirmandusok oktatásához
ajánljuk a következő könyveket:

K a p h a t ó : --------------------
A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII. kér., Szentkirályi-utca 51/a.


