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A római katholikus egyház már a reformáció előtt élénk 
hittérítési tevékenységet fejtett ki a pogány népek között. 
Ennek kiválóan kedvezett azon körülmény, hogy akkor úgy-
szólván kizárólag róm. kath. országok, Spanyolország és Por-
tugália, uralták a tengereket. Mikor azután ezen országok Ko-
lumbusz Kristófnak (1492) és társainak felfedező útjai révén 
pogánylakta új földrészek birtokába jutottak, ez természet-
szerűen arra indította és kötelezte őket, hogy ezen népek között 
a keresztyén hittérítési munkát is azonnal megindítsák. Ez 
azután a jezsuita rend megalapítása után még nagyobb len-
dületet vett. 

Luther és refwmátortársai annyira igényije voltak véve a 
hitújí tás munkájával, az evangélikus egyház hitrendszerének 
és szervezetének kiépítésével, hogy nem is gondolhattak a hit-
térítésre. És pedig annál kevésbbé, mivel a reformációt be-
fogadó országok akkor még nem is álltak tengerentúli pogány 
népekkel és országokkal összeköttetésben. Igaz, hogy Luther 
írásmagyarázataiban, így főképen a 117. zsoltár magyaráza-
tában többször foglalkozik a »pogányok« megtérésének kér-
désével, csakhogy ő „pogányok" alatt a pogány eredetű vagy 
újból elpogányosodott európai keresztyéneket értette. »Van 
közöttünk — úgymond — elég török, zsidó, pogány, rossz 
keresztyén, aki nyíltan tévtanokat hirdet s botrányt okoz gya-
lázatos életmódjával.« Azért missziómezejének — Warneck 
szerint is — ezt az elpogányosodott (pápás) keresztyénséget 
tartotta. 

Ezér t a protestáns országok és népek gyakorlatilag csak 
akkor kezdték meg a missziói munkát, mikor a tengeren is 
felvették a versenyt a maradi római katholikus hatalmakkal 
s mindinkább magukhoz ragadták tőlük a pogányok által lakott 
földrészek és szigetek feletti uralmat. Először a protestáns Né-
metalföld, majd — a spanyol armada elsüllyesztése után — 
Angolország, később Dánia indították meg azt a nagyarányú 
protestáns hittérítési munkát, amely a mai napig már a po-
gányok millióit vezette a Krisztushoz és tette az evangélikus 
keresztyén egyház tagjaivá. 

Németország, a reformáció hazája, mivel nem voltak saját 
gyarmatai , Dánia útján kezdte meg most oly nagyra kifej-



lődött hittérítési munkáját. Mikor ugyanis a kegyes IV. Frigyes 
dán király elhatározta, hogy a saját népét oly boldoggá tevő 
tiszta evangélikus keresztyén hitet a kelet- és nyugatindiai 
dán gyarmatok pogány népeihez is elviszi, nem talált ezen 
önfeláldozó munkához saját papjai és alattvalói között megfelelő 
vállalkozó hírnököket. Azért Lütkens nevű udvari papja által 
Németországban kerestetett ilyeneket. Lütkens a hallei árvaház 
nagynevű alapítójához és vezetőjéhez, Franche Ágost Her-
imannhoz fordult, kinek közvetítésére két kegyes német if jú, 
Ziegenbalg Bertalan és Plütschau Henrik vállalkozott ezen 
szent feladatra s így ők voltak az első német evangélikus) 
hittérítők, akik — persze mint a dán állam kiküldöttei — 1705 
november végén Keletindiába hajóztak, ahol Trankebar k i -
kötővárosban megvetették azon evangélikus hittérítési mun-
kának alapját, amely később »dán-hallei misszió« név alatt 
működött s amelynek egy jelentős része átment az 1836-ban 
alakúit s ma is oly áldásosán működő »Lipcsei Evangélikus 
Lutheránus Misszióegyesület« gondozásába. 

I I . 

Nálunk Magyarországon, ahol az ellenreformáció egész 
Európában legtovább dühöngött s a teljes vallásszabadság ál-
dása csak 1848-ban lett osztályrészünké, előbb még kevésbbé 
lehetett missziói munkába kezdeni. Hiszen az 1781-ben meg-
jelent türelmi rendelet után addig sa já t ledöntött hajlékunk falait 
kellett a tyáinknak nagy áldozatok á rán újból felépíteniük. 
Ekkor azonban Felsőlövő (Oberschützen) nagy papja, Wimmer 
Gottlieb Ágost, ez az Isten lelkétől áthatott, csodálatosan sok-
oldalúan képzett, evangélikus-keresztyén egyéniség, aki az 
ottani egész vidék evangélikusságát új lelki életre ébresztette^, 
felkeltette benne a misszió iránti érdeklődést és áldozatkész-
séget is. A Wimmer által létesített felsőlövői tanintézetekben 
akkor nagyrészt Németországbői behívott, theológiát végzett, 
tudós tanférf iak működtek, akik közül többen württembergi 
származásúak voltak s ezek nagy szeretettel csüngtek az idő-
közben alapított bázeli missziói intézeten, amelynek fenntartói 
a svájci reformátusok mellett főképen a württembergi kegyes 
és áldozatkész lutheránusok voltak. 

Wimmer 1845 húsvétján Felsőlövőn »szegény egyházak és 
iskolák segélyezésére« egyletet alapított, amely, bár ezen alak-
jában inkább a Gyámintézet bölcsőjének lenne mondható, kez-
dettől fogva segélyezte a bázeli missziói intézetet is. Ezen 
intézet áldásos munkájára prédikációiban is ismételten felhívta 
kegyes híveinek figyelmét. 

4 





Mikor Wimmernek a szabadságharcban, kifejtett hazafias 
munkája miatt, annak letörése után, távoznia kellett, utóda 
Kühne felsőlövői lelkész, karöltve Besser ottani tanítóképző 
intézeti igazgatóval, folytatták az általa megkezdett munkát. 
Besser minden harmadik vagy negyedik vasárnap a szószéken 
is helyettesítette a lelkészt s prédikációi oly mély hatást kel-
tettek, hogy azok hallgatására messze vidékről jöttek a buzgó 
»hienz« (német) hívek Felsőlövőre. Ezek között volt Böhm 
Sámuel is, aki 1831 október 25-én Kiczléd (Kitzladen) nevű 
vasmegyei községben született, eredetileg juhászbojtár volt, 
majd ezidőben atyja mellett a bognármesterséget tanulta. Böhm 
szintén megtette rendszeresen a háromórás útat Besser pré-
dikációihoz, személyes érintkezésije is lépett vele s a tőle 
kapott bázeli missziói iratok hatása alatt is elhatározta, hogy 
maga is hittérítő lesz. Először a felsőlövői tanítóképezdében 
sajátította el a szükséges pedagógiai előismereteket, majd 1853 
május 2-án belépett a bázeli »misszionáriusokat képző intézet-
be«, ahol négy évig az akkor már nagyhírű intézet legkivá-
lóbb növendékei közé tartozott. 

Böhm Sámuelt tanulmányai elvégzése után 1857 augusztus 
30-án à" bécsi belvárosi evangélikus templomban avatták fel a 
lelkészi, illetőleg missziói szolgálatra. Felavatása után még 
egyszer meglátogatta szülőföldjét s, Alhón, Felsőlövőn és Pinka-
főn, a hívek leírhatatlan érdeklődése mellett, búcsúzó prédi-
kációkat tartott. Azután útra kelt s mivel Bázel maga akkor 
még nem küldött ki hittérítőket, a Brémában székelő »Észak-
német Misszióegyesület« szolgálatába lépett, amiben Wimmer 
járt közbe, aki akkor Brémában lelkészkedett. I t t 1857 október 
25-én hajóra ült s 69 napig tartó, veszedelmekkel teli hajózás 
u tán 1858 január 4-én par t ra szállt a nyugatafrikai Arany-
parton. Az »Északnémet Misszióegyesület« ugyanis itt dolgo-
zott az Ehve-négerek között s Böhm Sámuel egy Keta nevű 
helyen itt kezdte meg hittérítő munkáját . De mindössze csak 
22 hónapig működhetett, mert Waya állomáson, ahová közben 
átköltözött, már 1859 október 27-én a klímaláz áldozata lett, 
amely borzasztó betegség akkor a hittérítők százait ragadta 
ki áldott munkájukból. 

Korai elhúnyta óriási részvétet keltett nemcsak családja, 
és barátai, hanem a misszió összes hazai hívei körében is. 'Ezen 
részvétnek legmeghatóbban Wimmer adott kifejezést azon Vi-
gasztaló levelében, melyet a boldogult édes atyjához intézett 
s mely hü fordításban így szól: »Bréma, 1859 december 16. 
'Kedves Böhm Uram! I t t ülök és sírok! Kedves, hűséges Samu 
gyermekemet siratom! Nem tehetek mást, mint hogy Önnel 
gyászolok, imádkozom es sírok! Hiszen annyira szerettem, 
hogy szívesen én haltam volna meg helyette. Én nem be-
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széltem rá, hogy az egészségtelen Afrikába menjen, sokkal 
inkább ellene voltam, ő azonban égett a buzgóságtól, hogy 
Urának éljen és haljon! — Aki a holtakat megeleveníti, aki 
a feltámadás és az élet, az őt is fel fogja támasztani s meg-
adandja neki, hűsége jutalmául, az élet koronáját, ő nem jön 
többé hozzánk, azonban mi hozzá fogunk majd térni! — Éri 
Önnel sírok, feleségem siratja, mintha fia lett volna, gyer-
mekeim úgy siratják, mint testvérüket. Könyörülettel teljes 
Isten, gyógyítsd meg szíveinket! Szíves szeretettel Wimmer 
Gottlieb Ágost.«*) 

Böhm Sámuel volt tehát hazánkból az első evangélikus 
hittérítő. Böhm ri tka lelki és szívbéli adományokkal meg-
áldott ember volt, aki bár nyugatafr ikai munkamezején az Isten 
által rendelkezésére bocsátott idő rövidsége miatt nem is ér-
hetett el nagyobb eredményt, a szüleihez, barátaihoz s főkép 
Felsőlövő lelkészéhez és tanáraihoz intézett leveleivel az itt-
honi körökre annál nagyobb hatást gyakorolt. Ezen gyönyörű 
németséggel írt, költői lendületű s mély hitéről bizonyságot 
tevő leveleit kézről-kézre adták, többet közülök a lelkészek a szó-

A bázeli missziói előkészítő intézet Böhm idejében. 

*) Böhm Sámuel kimerítőbb életrajzi adatait a »Gotthold-Naptár« 
1933. évfolyamában közöltem. 
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széken is felolvastak, úgy hogy hatásuk alatt a régi »vasi felső 
egyházmegye legtöbb gyülekezetében lángoló missziószeretet 
támadt,*) 

I I I . 

Ezek után érthető, hogy amikor Blochmann Ernő felső-
lövői lelkész és Rösch Fr igyes tanítóképezdei igazgató 1853 
húsvétján a már említett segélyező egyletet újra szervezték, 
az alapszabályokba most már a külmisszió segélyezését is fel-
vették. Ezen alapszabályok 1. §-a ugyanis így szól: »Az egylet 
célja a bel- é-s külmisszió előmozdítása, élesztése és segélye-
zése«, a 8. §. szerint pedig: »az egylet évenként 40 forintot 
fordít a külmisszió segélyezésére és pedig oly módon, hogy 
ha a missziói perselyek és adományok nem jövedelmeznének 
40 forintot, a hiányt az egylet pótolja; — ha pedig az így 
befolyó összeg meghaladná a 40 forintot, a többlet is a bázeli 
misszióegylet segélyezésére fordítandó«. De már ezen új alap-
szabályok meghozatala előtt, az 1857—58. egyleti évben is 
20 forintot küldtek a Brémai (Északnémet) Misszióegyesület-
nek, 1858 óta pedig évről-évre legalább 20—20 forintot kapott 
úgy a bázeli, mint a brémai misszió. 
í ! Mikor Wimmer 1863 május 12-én meghalt, Blochmann lel-
kész a rákövetkező exaudi vasárnapon gyászistentiszteletet 
tartott s halotti beszédét azon meghatározással nyomatta ki, 
hogy az esetleges tiszta jövedelem önálló »külmissziói segély-
egylet«. alapítására fordíttassék. Ezen terv ugyan nem valósult 
meg, de a beszéd mégis 19 forintot jövedelmezett a misszióra, 

A segélyző egylet 1866. évi közgyűlésének megnyitóbeszé-
dében az elnök mély hálával emelte ki azon isteni kegyelmet, 
hogy a hit térí tés művén is közreműködhettek. Ugyanakkor be-
jelentette, hogy a villámosi (Willersdorf) leánygyülekezet is-
kolás gyermekei karácsonykor »Jézuskának« felirattal levelet 
í r tak neki, mely 1 forintot tartalmazott a »misszióra«. Ezen1 

szép példa hatása alatt más iskolások és felnőttek is adakoztak 
e r re a célra, úgy hogy az 1 forint rövidesen 60 forintra szar 

*) Böhm Sámuel öccse, az 1837 aag. 1-én szintén Kiczléden szü-
letett Böhm János, ugyancsak hittérítő akart lenni. 1857-ben egy fél-
évet a felsőlövői tanítóképezdében töltött, azután a bázeli hittérítőket 
képző intézetbe lépett, ahonnan azonban másfélév után, miből egy 
fél évig beteg volt, 1859 őszén hazatért s itt elvégezte a tanítóképezdét. 
Több helyen, utoljára Máriafalván (Vas megye) tanítóskodott s itt 
magas életkorban hunyt el. 

8 



porodott. Ezen összeggel lerakták az alapot egy »evangélikus 
országos misszióintézeU létesítéséhez. Egyben azonban szóvá 
tették a közgyűlésen azt is, hogy mily keveset tett eddig a 
magyarországi evangélikus egyház a pogányok megtérítéseért . 
Mert pld. a Brémai Missziót, melynek kötelékében Böhm Sá-
muel működött, Magyarországból tíz év alatt csak két gyü-
lekezet, névszerint Felsőlövő és Sopron segélyezte. 

Mikor a Brémai Misszió az 1868-ban vett 20 forintnyi 
segélyt nyugtázta, egyben közölte a felsőlövőiekkel, hogy az 
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afr ikai missziómezőn, Böhm egykori működési helyén, »az el-
hunyt Böhm Sámuel hittérítő emlékére egy a rabszolgaságból 
felszabadított néger fiút ,Magyar Böhm Sámuel' névre ke-
reszteltek s hogy Magyar jó erkölcsű és szorgalmas fiú«. Ez 
a tudósítás nagy örömöt váltott ki Felsőlövő és vidéke evan-
gélikusai között. 

1870-ben Freitag Viktor akkori felsőlövői lelkész indítvá-
nyára az addig már 110 forintra emelkedett »missziói alapot« 
egyesítették a régi »segélyegylet« alapjával, amit azzal indo-
koltak, hogy »azon közöny miatt, mely hazánkban a misszió 
ügyével szemben mutatkozik, alig lehet remélni, hogy ezen kez-
deményezésnek valaha is gyümölcsét lássuk«. Ezzel a négy 
év előtt tervbevett »misszióintézet« ügye ismét lekerült a napi-
rendről, maga Felsőlövő azonban tovább is ápolta saját kö-
rében a hittérítés ügyét. 

Stettner Gyula lelkész, a későbbi nagynevű esperes, 1885 
május 25-én ismét újjászervezte gyülekezete segélyegyletét, 
melynek alapszabályait összhangba hozta az időközben ala-
pított »Egyetemes Gyámintézet« alapszabályaival. De elődei 
-példájához híven ő is előkelő helyet biztosított az új alap-
szabályokban a missziónak. Az 1. §. szerint: »Az egylet a 
külmisszió terén is legjobb tehetsége szerint akar ja Isten or-
szágának ügyét szolgálni«; a 7. §. szerint pedig: »A külmisz;-
szióra a templomi perselyek jövedelme fordíttatik. Az azokból 
befolyó összeg s az egyéb missziói adományok más célra nem 
fordíthatók. A felosztást illetőleg az előértekezlet a jánlatára 
a közgyűlés határoz, de elsősorban a bázeli és az északnémet 
(brémai) misszióegyletek segélyezendők«. Felsőlövő ezen 1884/ 
85-ik egyleti évig már 703 forintot fordított a bázeli, 644 fo-
rintot a brémai és 85 forintot más, főkép északamerikai misz-
szióegyesületek segélyezésére, úgy hogy ezen összesen 1432 
forintnyi áldozattal minden időre példát nyújtott valamennyi 
gyülekezetünknek a hittérítés munkájáér t lelkesülő áldozatkész 
szeretetről. 

IV. 

E helyen emlékszem meg az Alsólövőn (Unterschützen) 
született Hermann Ädolf hittérítőről, aki ugyan szintén 
a felsőlövői »hienz« körökből került ki, de az eddig 
ismertetett mozgalommal nem állt közvetlen "kapcsolat-
ban. Mint azon nyugatmagyarországi szép vidék oly sok más 
fia, ő is pincérnek képezte ki magát s így került Angliába, 
ahol az Űr oly csodálatosan vezette, hogy teljesen az ő út-
jára tért s a misszió szolgálatába lépett. Hittérítői kiképez-
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tetését valószínűleg Glasgow városában nyerte, mindenesetre 
az ottani egyetemen ismerkedett meg az orvosi tudomány alap-
elemeivel. Jellemző esetére, hogy bár származásra az ágostai 
hitvallású evangélikus egyház tagja volt, életviszonyai követ-
keztében valamely más angolországi protestáns egyház vagy 
pietista közösség tagjává lett s ennek révén a »Kínai belföldi 
misszió« szolgálatába jutott. 

Egyébként Hermann Adolfról csak annyit tudunk, ameny-
nyit munkájáról három levélben közölt Stettner Gyula felső-
lövőilelkésszel, aki ezen leveleket magyar fordításban*) a »Misz-
sziói Lapok« X. évfolyamának 186. és 205. lapjain kezdve 
leközölte.**) Eszerint Hermann mint kiképzett hittérítő 1905 

Hermann Adolf hittérítő. 

*) Maga Hermann csak az első levél ezen bevezető szavait írta 
magyarul: »Nagyon sajnálom, hogy nem tudok magyarul írni; már 
annyit elfelejtettem, hogy nem tudom magamat kifejezni, mit szeretnéK; 
azért tessék megbocsátani, ha németül írok.« 

**) A »Missziói Lapok« néhány évfolyama még kapható e füzet 
szerzőjénél, Sopronban. 
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szeptember 15-én Londonban hajóra szállt s 1905 október 24-én 
lépett par t ra Sanghaiban. Innen a Fou-Isz folyón háromnapi 
hajózás után kijelölt munkahelyére, Ngan-Kin-be érkezett. 
1906 február 4-én kelt első levelében örömmel közli, hogy a 
kínai Biblia kb. 6000 írásjegyéből 1000 írásjegyet már meg-
tanult s 'így a kínai nyelv elsaját í tásában jó előmenetelt tesz. 

Az 1906 augusztus 24-én kelt második levél szerint mű-
ködési helyét Ngan-Kin-ből időközben Shuenteh-Fu tar tományi 
székhelyre kellett áttennie, amely város a Peking-Hankowi 
vasútvonal mentén Pekingtől kb. 390 kilométerrel délre 'fek-
szik. I t t missziótársulata, a »Belső-kínai Missziótársulat« m á r 
20 éve dolgozott, de kevés eredménnyel. Hermann itt egy kb. 
80 négyzetkilométer kiterjedésű körzetben mint egy idősebb 
hittérítő segéde működött s egy missziói orvos is be volt mel-
léjük osztva. Kevéssel odaérkezése után egy 30 km. távolságra 
fekvő külállomásra utazott, ahol idősebb társának 19 kínai 
férfi megkeresztelésénél segédkezett, délután pedig 50 kínai-

A ngan-kin-i buddhista pagoda (tornyos szentély). 
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nak osztottak ki úrvacsorát. Mivel betegeskedő főnöke üdülés 
végett nemsokára a tengerpar t ra utazott s az orvos "is távol 
volt, Hermann mindkettőt helyettesíteni volt kénytelen. Akkor 
a kínai nyelvet már annyira elsajátította, hogy egy-egy rövid 
prédikációt képes volt hiba nélkül elmondani s orvosi kiké-
peztetése is nagy hasznára szolgált 

1906 december 29-én kelt utolsó levelében egyik missziói 
út já t í r ta le. Élénken ecseteli, hogyan fogadták őt az olyan 
kínai helyeken, ahol »idegent«, vagy éppen keresztyén hitté-
rí tőt talán még soha sem láttak. Majd leírja, hogy mikép is-
merteti meg a köréje gyülekező kíváncsiak sokaságával 'a ke-
resztyén hit alapigazságait s üdvözítő erejét. 

Utolsó levelét ezen szép szavakkal fejezte be: »Áldáskívá-
nataimat kérem jelenteni mindazoknak, akik résztvevő szívvel 
és imáikban megemlékeznek az Űr művéről«. — Ezzel meg-
szakadt Hermann Adolffal a kapcsolat s további munkájáról 
nincsenek adataink. 

V. 

Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy azon újabb hazai 
hittérítési mozgalom, melynek gyümölcseként 1909 február 2-án 
a »Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Misszióegye-
sület« megalakult, miért nem kapcsolódott be ezen 60 évvel 
korábbi kezdetű felsőlövői missziói munkába? 

Ennek megértéséhez tudni kell, hogy a mult században 
hazai egyházunkra is l isztharmatként ránehezedett raciona-
lizmus (észhitűség) csaknem kioltotta benne a hitvallásos egy-
házi öntudatot. A racionalizmus korszakának vége felé, a két 
század mesgyéjén, főképen Budapesten bizonyos ébredési moz-
galom indult meg, amely bármily örvendetes lehetett is egyéb-
ként , már csak kezdettől fogva vallott » felekezetközi« jellege 
m,iatt sem volt alkalmas arra, hogy megdermedt egyházunk-
ban ezen annyira hiányzó öntudatot felébressze. Ellenkezőleg, 
fennállt a lehetőség, hogy ha éppen legjobbjaink ezen egy-
házi szempontból színtelen irányzathoz csatlakoznak, azok re-
ánk nézve teljesen elveszhetnek, holott egyházunk szomorú 
helyzete egyenesen megkívánta, hogy minden a Krisztus igaz 
megismerése által ú j életre ébredt öntudatos tagja, az egyházi 
hitvallás evangéliomi sziklaalapján állva, végezze minden té-
ren s így a misszió terén is, az egyház Urától nyert meg-
bízatását. 

Ezen időben, 1890 őszén Schmidt Károly Jenő személyében 
fiatal, lelkes és nagyképzettségű lelkész jött a pozsonyi gyüle-
kezetbe. aki főkép Löhe Vilmos és más nagynevű lutheránus 
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theológusok műveinek tanulmányozása által azon pozitív lutheri 
egyházi irányhoz csatlakozott, amely úgy a bel- mint a kül-
misszió terén létrehozott nagyszerű alkotásaival rácáfolt azokra, 
akik az egyházi hitvalláshűséget a »holt orthodoxia« kifeje-
zéssel szokták elintézni. Schmidt csakhamar a pozsonyi theo-
lógiai hallgatók s a fiatalabb lelkészek egész seregét gyűjtötte 
ezen élő egyháziasság zászlaja alá, akik azután ezen irány, 
lelkes apostolai lettek szerteszét az egész országban. Az ezen 
füzet írójával 1897 óta közösen kiadott »Der Friedensbote« 
című néplap háromnyelvű egyházunknak főképen német gyü-
lekezeteiben ébresztette az egyházi öntudatot s lelkesítette a 
híveket az egyház bel- és külmissziói munkájának felkaro-
lására. Kevéssel előbb, (1895) Szeberényi Lajos Zsigmond bé-
késcsabai lelkész »Evangélikus Egyházi Szemle« cím alatt ma-
gyar egyházi lapot indított, amelyben ugyancsak a lutheri 
hitvallásszerűség szellemében szolgálta egyházunkat, úgy mint 
Zock Sámuel modori lelkész »Straz na 8io?ie<t című lapjában 
szlovák híveinket. 

A lutheri öntudatosság ébredésének ezen idejében a pesti 
német-református leánygyülekezet lelkészének, Gladischejsky 
Károlynak meghívására jött hozzánk 1894-ben a Bázeli Misz-
szióegyesület Limbach Sámuel nevű hittérítője, aki nemcsak 
Felsőlövőn és vidékén, tehát az egykori bázeli növendék, Böhm 
Sámuel szülőföldjén tartott missziói előadásokat, hanem fel-
kereste a sopron-, moson- és pozsonymegyei német gyüleke-
zeteket is és mindenütt nagy érdeklődésre talált. Hiszen akkor 
evangélikus hittérítőnek megjelenése gyülekezeteinkben még 
eseményszámba ment. Ezzel azonban új ra előállt annak lehe-
tősége, hogy a Bázellel való további érintkezés által egyházunk 
egyre szaporodó misszió barátai, már csak a megie/ő hagyo-
mány folytán is, végleg ezen bár kiváló, de egyházilag szintén 
színtelen misszióegyesülethez csatlakoznak, ami a mindenfelé 
oly szép fejlődésnek indult hitvallási irányzatnak ismét csak 
há t rányára válhatott volna. Maga Gladischefsky mindenesetre 
azt tervezte, hogy legalább a német gyülekezetek bevonásával 
Magyarországi Misszióegyesületet alapít s azt azután Bázel 
szolgálatába állítja. 

Ennek megelőzése végett Schmidt Károly Jenő először 
a neuendettelsaui missziói vezetőséggel lépett érintkezésbe, 
majd mivel onnan másirányú lekötöttségük miatt utazó misszio-
náriust nem bocsáthattak rendelkezésére, a »Lipcsei evang. 
luth. Misszióegyesület« vezetőségéhez fordult, annál inkább 
mivel ezen misszióegyesület kifejezetten egyetemes lutheránus 
jellegű volt, amennyiben nemcsak a németországi hitvalláshű 
lutheránusok tartották fenn, hanem (akkor) Oroszország, Dánia, 
Svédország, Franciaország, Ausztria, Északamerika és más 
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országok lutheránus körei is támogatták, akikhez mi is nyugod-
tan csatlakozhattunk. Milyen nagy volt öröme és meglepetése, 
mikor innen azt a választ kapta, hogy meghívására a Lipcsei 
Misszió vezetősége nemcsak szívesen jön el Magyarországba, 
hanem ezt annál könnyebben meg is teheti, mivel az utazás 
költségeinek fedezésére egy Homing Frigyes strassburgi lel-
kész által már 1850-ben erre a célra tett alapítvány is rendel-
kezésükre áll. így hát már a ' rákövetkező évben, 1895-ben Dr. 
Schwartz Károly lipcsei misszióigazgató beutazta hazánk fel-
vidéki német gyülekezeteit, míg Handmann Kichárd missziói 
esperes nyugati vármegyéink német gyülekezeteit kereste fel, 
főképen azokat, amelyekben egy évvel előbb Limbach bázeli 
hittérítő járt. Összesen 30 gyülekezetet és 9 iskolát látogattak1 

meg s :kb. 700 forint offertóriumot szereztek a Lipcsei Misszió-
nak. Általános örömöt keltett, hogy Stettner Gyula esperes, 
Felsőlövő papja, ez alkalommal már szintén közeledett Lip-
cséhez. 

Handmann missziói esperes, az »Evangelisch-lutherisches 
Missionsblatt« szerkesztője, ezen körútján 4öbbször megpihent 
nálam Ágfalván s a vele folytatott eszmecsere hatása alatt 
érintkezésbe léptem Szeberényi Lajos Zsigmonddal, akinek 
szívességből 1896 második felében az »Evangélikus Egyházi 
Szemle« évnegyedes mellékleteképen »Külmisszió« címmel meg-
indítottam hazai evangélikus egyházunk első önállóan szerkesz-
tett hittérítési lapját. 

Ez a helyzet azonban nem lehetett tartós. A hitvallási irány 
csakhamar annyira megerősödött, hogy az »Evangélikus Egyházi 
Szemle« terjedelmét bővíteni kellett, ami csak a melléklet 
terének igénybevételével volt lehetséges. Azért 1898 április 
1-től kezdve önálló évnegyedes hittérítési folyóiratként jelent 
meg a »Külmisszió«, képekkel díszített füzetekben. Ezen újí-
tásnak nagy előnye volt, hogy a füzeteket most már egyházunk 
minden lelkészének, tanintézetének, buzgóságáról ismert tag-
jának meg lehetett küldeni, úgy hogy hatása alatt egységes 
egyházi felfogás és missziói elgondolás alakulhatott ki bennök. 
A »Külmisszió« ugyanis kezdettől fogva arra törekedett, hogy 
a külföldi protestáns egyházak egész nagymérvű és eredmé-
nyes missziói munkájával ismertesse meg az olvasóit s ezáltal 
az ezen a téren tátongó mulasztás pótlására serkentse hazai 
egyházunkat, legfőbb feladatát mégis azon tudat felkeltésében 
és megalapozásában látta, hogy egyházunknak, mint az igaz 
keresztyén egyháznak, elsősorban a saját üdvözítő hitének 
terjesztése érdekében kell missziói munkát kifejtenie s evégett 
a lutheránus misszióegyesületek s ezek között is elsősorban az 
egyetemes jellegű »Lipcsei evangélikus-lutheránus Misszió-
egyesület« áldásos munkakörébe kell szervesen bekapcsolódnia. 
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így világosan ki lévén tűzve az egyházi cél, csakhamar meg-
indult az egyházi alapra állított missziói munka is. 

VI. 

Ezen behatások alatt u. i. most már az epperességek és 
uz egyházkerületeit is elkezdteJc lelkészi értekezleteiken és 
közgyűlése iken a miss zióüq gyei foglalkozni. A legnagyobb 
indítást azonban püspökeink adták a további fejlődéshez, akik-
ben a hittérítési munka kezdettől fogva megértő, buzgó tá-
mogatókra talált. 

Gtyurátz Ferenc dunántúli püspök volt az első, aki már 
1896-ban pásztorlevelet intézett ez ügyben lelkészeihez, amely-
ben felhívta őket, hogy a gyülekezetek és hívek hitéletének 
mélyítése végett is tar tsanak minden évben missziói istentisz-
teletet s a befolyó offertóriumot küldjék be a püspöki hivatal-
hoz. Egyben kikérte az egyházkerületi Gyámintézet vélemé-
nyét, hogy mely misszióegyesületet segélyezze a begyűlő ado-
mányokkal? A püspöki pásztorlevél tárgyalása kapcsán a 
soproni felső esperesség elsőként határozta el, hogy ezentúl 
vízkereszt ünnepén minden gyülekezet évenként missziói isten-
tiszteletet és offertóriumot tar t , amely példára csakhamar 
más esperességek is hoztak hasonló határozatot, így 1899-ben 
Zólyom, 1900-ban Nagyhont és Nógrád, stb. A begyült offer-
tóriumok hováfordítását illetőleg úgy határozott az 1898. évi 
dunántúli egyházkerületi közgyűlés, hogy a püspöki hivatalnál 
addig begyűlt összeg Lipcse és Bázel között osztassék meg, 
azontúl pedig minden gyülekezet maga közölje, hogy mely 
misszióegyesületnek szánta adományát. A határozat ilyen szö-
vegezése Felsőlövőre való tekintettel történt, amely gyülekezet 
lelkésze, Stettner Gyula esperes kifejtette, hogy ők alig sza-
kí thatnák meg teljesen a gyülekezete és Bázel, valamint Bréma 
között kifejlődött sok évtizedes'kapcsolatot, de ezentúl Lipcsét 
is segélyezni fogják, ami 1899 óta meg is történt. Ezen egyház-
kerületi közgyűlés után Löw Fülöp és Ihász Lajos egyházke-
rületi gyámintézeti elnökök is lelkes felhívásban buzdították a 
híveket és gyülekezeteket a misszióügy felkarolására s ők 
is a Lipcsei Misszió figyelembe vételét ajánlották, úgy hogy 
most már csaknem az egész dunántúli egyházkerület a hitval-
lási alapon működő Lipcsei Misszió mellett foglalt állást. 

D Baltik Fr igyes dunáninneni püspök, tekintettel egyház-
kerülete háromnyelvűségére, 1897-től kezdve minden évben 
magyar , szlovák és német nyelven hívta fel gyülekezeteit és 
híveit a hittérítés pártolására. Míg első felhívására 136 frt . 
gyűlt be, addig a következő évben már 82 gyülekezetből 204 
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fr tot küldtek be a misszióra. Baltik püspök kezdettől fogva 
a Lipcsei Misszió mellett foglalt állást, amiért Dr. Schwartz 
missziói igazgató már akkor közölte vele, hogy ha egyházke-
rülete szorosabb kapcsolatba lép a Lipcsei Misszió kollégiu-
mával s a beküldött adományok megfelelően felszaporodnak, 
úgy szavazati jogot biztosítanak az egyházkerületnek az egye-
sület közgyűlésén. 

Két évvel később, 1899-ben Sárkány Sámuel bányakerü-
rületi püspök is felhívást bocsátott ki a Lipcsei Misszió tá-
mogatása érdekében, ami mindjárt 241 frtot eredményezett s 
az adományok összege ott is évről-évre emelkedett. — Csak a 
tiszai egyházkerület püspöke, Zelenka Pál foglalt el még tar-
tózkodó állást, bár az ő egyházkerületéből is egyre több gyü-
lekezet küldött, főkép a Szepességből, Lipcsébe missziói of-
fertóriumokat és adományokat. 

VII. 

Hogy milyen 'áldozatkész szeretetet váltott ki ilymódon 
<i misszió szent ügye rövid idő alatt buzgó híveink szívéből is, 
azt néhány példával lehet a legjobban kimutatni. így már 
1899-ben Geduly Henrik nyíregyházi lelkész ezt írta a »Kül-
misszió« szerkesztőjéhez: »Vízkereszti beszédemben felhívtam 
a gyülekezetet adakozásra a lipcsei ev.-luth. misszióra. Beszé-
dem hatása alatt egy igen szegény, sok gyermekkel megáldott 
földmíves, névszerint Barta Mihály régen megtakarított 20 
forintocskáját elhozta hozzám, hogy azt az evangélikus egyház 
külmissziói céljaira fordítsuk. Elküldöm tehát Neked, azzal a 
lkéréssel, hogy azt a Lipcsei Misszióegylethez, mint Barta 
Mihály adományát juttatni s esetleg b. lapodban is nyugtatni 
szíveskedjél. Csak előre a nemes célban! Isten legjobb áldásai 
legyenek műveden és irányzatodon!« 

1900-ban Zachár Sámuel ratkói lelkész intézte a szerkesz-
tőhöz a következő levelet: »Mai postával b. címére 20 koronát 
küldtem a Lipcsei Misszió céljaira. Él itt egyházamban szerény 
viszonyok között egy kegyes hívünk, ki minden egyházi cél'6 
erejéhez képest szívesen támogat. Neve Texatorisz Magdolna 
úrhölgy, 77 éves kegyes nő. Látogatásom alkalmával szóba 
hoztam a missziót s a Nagytiszteletűséged által szerkesztett 
folyóiratot átolvasás végett átküldtem neki. Az olvasás gyü-
mölcse a küldött adomány; tessék azt szívesen fogadni s ren-
deltetési helyére juttatni, az adakozó azon kijelentésével, hogy 
a hívő keresztyénnek Urunk Megváltónk iránti kötelessége a 
külmissziót támogatni.« 
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Bohus Károly franzfeldi lelkész 1900—1901 telén biblia-
órákat tartott s azokon s egyébként is nála befolyt adomá.-
nyokat, 117 koronát, szintén a Lipcsei Missziónak juttatta. 

1901-ben Szontagh Andor csetneki hívünk a következő 
sorokkal kereste fel a szerkesztőt: »A missziói tevékenység 
nagy fontosságától áthatva, szerény tehetségemhez mérten én 
is részt kívánok venni a munkában. Küldök postautalványban 
25 koronát s kérem ez összeg kamatai fejében engemet a 
»Külmisszió« állandó előfizetői sorába bevezetni.« 

Az 1899. év folyamán, hogy egyházi lapot is említsek, a 
»Der Friedensbote« olvasói 254 forintot adakoztak á Lipcsei 
Misszió támogatására. 

ivlár ezen néhány kiragadott példa is érthetővé teszi, 
hogy ilymódon a Lipcsei Misszió számára befolyó adományok 
évről-évre emelkedtek. Míg ezek összege 1897-ben még csak 
529 f r t volt, addig ezen összeg 1899-ben már 1075 for intra 
emelkedett 

VIII. 

De bármily fontos, mint minden földi alkotásnál, úgy a 
missziónál is az anyagi oldal, a fődolog itt sokkal inkább mint 
bármely más téren, mégis az Isten lelkétől elhívott munkások 
kiképzése és kiküldése marad. S a megindúlt mozgalom csak-
hamar e téren is eredményeket ért el. 

Az »Evangelisch-lutherisches Missionsblatt« felhívást tett 
közzé, hogy egyes gyülekezetek vagy testvéri körök vállalják 
olyan pogány árvagyermekek neveltetési költségeit, akik ké-
sőbb a keresztyén nevelés hatása alatt ta lán felveszik a ke-
resztséget s jakik közül a tehetségesebbeket esetleg bennszülött 
tanítóknak vagy lelkészeknek lehet majd kiképezni. Ezen fel-
hívást a »Friedensbote« s a »Külmisszió« is leközölték, mi re 
csakhamar begyűlt a szükséges 60 márka (36 fr t ) , amivel 
egy hindu gyermek egyévi neveltetését vállalhattuk. Ennek 
bejelentése után értesítettek, hogy egy már keresztyén, de 
szegény bennszülött (tamul) család Dewanukracliam (magyarul : 
Isten kegyelme) nevű, kellő előkészülettel bíró, 19 éves fiát 
költségünkre 1899-ben felvették a Lipcsei Misszió t rankebari 
(Keletindia) tanítóképző intézetélje. Dewanukracliam jó maga-
viseletű, szorgalmas ifjú volt, úgy hogy az előírt három év 
alatt, 1902-ben letette a tanítói képesítő vizsgát, mire Tamul-
ország írod nevű városában kapott az evangélikus népiskolán 
alkalmazást. Az állás elfoglalása után szép levélben köszönte 
meg magyarországi jóltevőinek pártfogását s Isten áldását 
kérte életükre. így tehát ezen a lutheri hitvallási alapon meg-
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indult újabb missziói mozgalom először egy bennszülött (tamul) 
tanítót állított képviselőjeként az aktív missziói szolgálatba. 

Mázsár János 
hittérítő növendék betegágyán, a drezdai diakonisszakórházban. 

Már a következő évben, 1903 szeptember havában, egy, 
szerény, tehetséges és Isten lelkétől áthatott ifjú, Mázsár János, 
jelentkezett a missziói szolgálatra. A Budapesten alakult fe-
lekezetközi »Missziói Szövetség« t i tkára ajánlotta figyelmembe. 
Így Mázsár is azon közösség tagja volt, amely ellen hitvallási 
irányzatunk küzdött, de csak azért, mivel akkor Budapesten 
még nem volt olyan öntudatosan lutheránus egyházi 
közösség, amelybe bekapcsolódhatott volna. Bachát Dániel es-
peres, kinek Rakóczi-úti szlovák gyülekezetéhez tartozott Má-
zsár, azt a bizonyítványt állította ki róla, hogy »mindég szíve 
osztatlan szeretetével csüngött ágostai hitvallású evangélikus 
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egyházán, melynek istentiszteletein vasárnaponként résztvesz, 
és szorgalmasan járul az úrvacsorához«. így tehát a Lipcsei 
Misszió kész volt őt missziói növendékül felvenni, azon fel-
tétellel, hogy ha Mázsár másfél évi próbaidő alatt megtanúlja 
a német nyelvet s a hit térí tőknek feltétlenül szükséges asz-
talosmesterséget is elsaját í t ja . 1903 november 1-én Budapes-
ten bemutatkozott Mázsár az egyetemes lelkészi értekez-
letnek, ahol egy rövid beszéddel oly mély hatást gyakorolt 
a jelenlévőkre, hogy azok nemcsak legjobb áldáskívánataikkal 
bocsátották útra, hanem biztosították arról is, hogy a ki-
képeztetéséhez szükséges költségekről mindég gondoskodni 
fognak 

Mázsár János 1903 december 1-én érkezett Lipcsébe, ahol 
Dr. Schwartz missziói igazgató jelentése szerint nagy jóin-
dulattal fogadták »a kedves ifjút, kit társai szerettek, elöljárói 
pedig azt remélték, hogy oly tiszta lélekre ta lál tak benne, 
kinek szemeiből a hűség sugárzott ki s aki férfiúvá növekedve, 
alkalmas lesz arra , hogy a pogányoknak a szeretet evangé-
liomát hirdesse«. Röviddel megérkezte után egy megfelelő is-
kolába Tharandt városkába küldték a német nyelv megtanúlása 
végett, ahol azonban már egy hónap múlva mellhártyagyul-
ladásban súlyosan megbetegedett, úgy hogy 1904 március 4-én 
a drezdai diakonisszakórházba szállították, ahol hosszú és kínos, 
de hívő béketűréssel elviselt szenvedés után, a hívő testvérek 
részéről tapasztalt sok vigasztalás és szeretet között, ugyan-
azon év augusztus 17-én elhúnyt. Temetése augusztus 20-án 
volt a szt. Pálról elnevezett temetőben. A gyászbeszédet s í r ján 
Dr. Siedel Gottlob, a Lipcsei Misszió felügyelője tartotta, a 
39. zsoltár 13b. verse felett. Mázsár korai halálával a hazai 
lutheránus misszió barátainak hozzáfűzött sok szép reménye 
szállt sírba, Isten kifürkészhetetlen akarata szerint. 

Pedig közben a missziói érdeklődés és az érte való imád-
kozó szeretet egyre jobban fokozódott, különösen miikor az 
előbb említett Dr. Siedel Gottlob lipcsei missziói felügyelő 
1902 novemberében és 1903 március havában meglátogatta 
Pozsony, Sopron, Tolna és Baranya megyék 25 gyülekezetét 
s nagy szeretetreméltósággal s hívő lelkesedéssel hirdette 
Istennek napjainkban a pogányok között végzett csodálatos 
dolgait. Ezúttal történt először, hogy Dr. Siedel a német gyü-
lekezetek mellett egy magyar egyházközséget is meglátogatott 
és pedig a sopronmegyei Büköt, ahol a templom nem tudta 
befogadni az összesereglett hívek sokaságát. A szentbeszédet 
e füzet írója tartotta, Dr. Siedel missziói előadását s a bemuta-
tott vetítőképekhez fűzött magyarázatát pedig Löw Fülöp locs-
mándi lelkész tolmácsolta. 
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IX. 

Természetes, hogy mint mindég és mindenütt, úgy nálunk 
is akadtak elegen, akik a missziót elgáncsolták s az előre-
törő mozgalmat mint feleslegest fel szerették volna tartóztatni. 
Így a dunáninneni egyházkerület 1898. évi közgyűlésén Strornp 
László pozsonyi teol. akadémiai tanár foglalt állást a kül-
missziói munka ellen. Arról volt szó, hogy a theológiai aka-
démián fordítsanak nagyobb gondot a német és tót istentisz-
teleti nyelvek taní tására, úgy amint azt a missziói intézetek 
teszik, ahol a hittérítő növendékeket alaposan megtaní t ják 
azon nép nyelvére, amelyhez kiküldik őket. Ezzel szemben 
Stromp keveselte a missziói intézetek által nyújtott theológiai ki-
képzést, míg a pozsonyi akadémia tudományos kiképzést nyúj t 
hallgatóinak. Végül pedig kijelentette, hogy mivel nekünk úgy-
sincsenek gyarmataink, egyáltalán ne is küldjünk ki hitté-
rítőket. Ezen felszólalás nagy vitát váltott ki, melynek során 
többen rámutat tak arra , hogy gyülekezeteink örülhetnének, 
ha papjaik a Biblia és hitvallási irataink oly alapos ismeretét 
szerezhették volna meg az akadémián, mint pld. a lipcsei 
hittérítők az ottani missziói szemináriumon s hogy a jeru-
zsálemi s antiochiai ősgyülekezeteknek sem voltak gyarmataik, 
úgy mint pld. Svájcnak most sincsenek, mégis híven telje-
sítették, illetőleg teljesítik az űrtól elrendelt missziói köteles-
séget. Így ezen vita is inkább csak előbbre vitte a misszió 
ügyét. 

De még 1904-ben is az »Evangélikus Családi Lap« (9. sz.), 
miután megemlítette, hogy hazai egyházunk 1903-ban 2482 
koronát juttatott a Lipcsei Missziónak, ezt a megjegyzést fűzte 
hozzá: »Érdekes volna megtudnunk, hogy hány hazai misszió-
egyház kapott segélyt s hányat utasítottak el kérelmével. 
Tudunk esetet, hogy tekintélyes anyaegyház még a sa já t fiók-
egyházát sem tudja kellően támogatni. Első a kenyér, azután 
a kalács«. E r r e a »Külmisszió« megjegyezte, hogy ha tényleg 
vannak holt gyülekezeteink, amelyek az önmagukkal és szór-
ványukkal szemben fennálló legelemibb kötelességüket sem 
teljesítik, ebből nem következik, hogy az élő gyülekezetek sa 
teljesítsék az tJr missziói parancsát. Ellenkezőleg, azon kell 
lennünk, hogy valamennyi gyülekezetünk áldozzon buzgón a 
külmisszióra, akkor a behnisszió ügye is fel fog lendülni nyo-
mában . . . A misszió a hit gyümölcse s csak ott nem értik 
meg, ahol a hit hiányzik. Az ilyen helyeken azonban semmi-
féle egyházi ügyet sem pártolnak, sem az egyesek, sem az 
ú. n. »tekintélyes« gyülekezetek. Ahol a kaláccsal fukarkodnak, 
ott rendszerint kenyeret sem osztogatnak. 
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IX. 
m 

Nagy lendületet adott a misszióügy továbbfejlődéséhez a 
Lipcsei Misszió 1900. évi közgyűlése, amikor hozzájárult a 
missziói kollégium azon előterjesztéséhez, hogy a magyar-
országi ág. h. ev. egyház azon kerületeinek, amelyek hozzá 
csatlakoztak, közgyűlésén szavazati jog biztosíttassék. Ezek a 
bányai-, dunáninneni- és dunántúli egyházkerületek voltak, 
Sárkány Sámuel, D. Baltik Fr igyes és Gyurátz Ferenc püs-
pökökkel. »A tiszai egyházkerületből, nevezetesen a Szepesség-
ből is sok gyülekezet hozzánk küldi adományát, — mondja a 
határozat tovább — s reméljük, hogy az ottani gyülekezetek 
és esperességek egyesülve, idővel szintén a Lipcsei Misszióhoz 
fognak csatlakozni.« A közgyűlés a három egyházkerületnek 
tehát megadta a kért szavazati jogot s ezzel hazai egyházunk 
inár az aktív missziói munkakifejtés terére léphetett volna, 
Imivel a szavazati joggal felruházott egyházkerületek kiküldöttei 
a Lipcsei Misszió közgyűlésén hozzászólásukkal és indítvá-
nyaikkal közvetlen befolyást gyakorolhattak volna munkájá-
nak i rányí tására és kifejlesztésére. Egyben már akkor be-
kapcsolódhatott volna egyházunk a Lipcsei Misszió ökumenikus 
jellegénél fogva úgyszólván az egész földkerekség lutheránus 
egyházainak missziói és minden egyéb egyházi munkájába, 
aminek hatása elhalványult egyházi öntudatunk meggyorsított 
felelevenítésére sem maradhatot t volna el. Sajnos azonban, 
hogy az egyházkerületek ezen nyer t szép jogukkal, egyrészt 
a misszió terén még mindég fennállt szervezetlenségünk, más-
részt és ebből folyólag a felmerülő kiküldetési kültségek fede-
zésére szükséges összeg hiánya miatt, egyelőre még sem él-
hettek. 

XI. 

Azért a »Külmisszió« 1904. évii.száma jelvetette az eddig 
szétszórt erőknek tömörítése által egy önálló missziói egyesület 
alapításának kérdését. Rámutatott arra , hogy nálunk eddig 
a hit térí tés ügyének csaknem minden barát ja , de majd-
nem minden gyülekezet, esperesség és egyházkerület más-más 
el járást követ. Az egész mozgalomban még mindig hiányzik 
a tervszerűség s az egész országra kiterjedő egységes és cél-
tudatos vezetés. »Ezen a bajon csak misszióegyesület alapítá-
sával segíthetünk«. A lap szeptemberi száma pedig vezér-
cikkben fejtette ki a tervbe vett »Magyarhoni ágostai hitval-
lású evangélikus Misszióegyesület« alapelveit. Ez a dunántúli 
egyházkerületi lelkészegylet felkérésére történt, amely egy, 
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missziói egyesület alapítása ügyében véleményes javaslatot 
kívánt az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszteni. Ezen alap-
elvek szerint a létesítendő misszióegyesületnek okvetlen az 
egyházi hitvallás alapján kell felépülnie s a szervezkedésnek 
ki kell terjednie az egész országos egyházra. »Ebben a hazai 
egyházunkban fenálló többnyelvűség sem képezhet közöttünk 
válaszfalat, ha Igazán egyek vagyunk egyházunk hitében és 
a szeretetben.« Végül kifejtette a cikk, hogy mivel magunk 
gyengék vagyunk egészen önálló missziói munka megkezdé-
séhez, legalább egyelőre csatlakozzunk a Lipcsei Misszióhoz, 
egyrészt mivel ezt már úgyis csaknem valamennyi gyüleke-
zetünk segélyezi, másrészt és főképen annak egyetemes lu-
theránus jellege miatt. 

Nem hallgatható el, hogy közben felmerült az a terv is, 
nem lenne-e természetesebb, ha mint magyarországi misszió-
egyesület inkább a mohamedánok között kezdenénk hittérí-
tési munkát1? Ezen kérdést különben a »Külmisszió« már 1900 
októberében is tárgyalta, mikor is azon felvetett kérdésre: 
»Mit cselekedjünk Atyámfiai, Férfiak?«, megemlítette, vájjon 
Isten nem azért liozta-e Boszniát és Hercegovinát politikai 
vonatkozásba hazánkkal, hogy az ott élő akkor kb. 600.000 
mohamedánt igyekezzünk megnyerni az Evangéliumnak? Ezt 
a Lipcsei Misszióval karöltve is megtehetnénk oly módon, hogy 
ha az a mohamedánok között kezdene valahol új missziói 
munkát , annak megművelésében szívvel-lélekkel támogatnék. 

A lap ezen elgondolása azonban éppen legközelebbi ba-
rátai körében váltott ki ellenmondásft. Így Beyer Teofil kő-
szegi lelkész szerint »a terv ellentétben áll a lutheri józanság-
gal, amelyet mint egyházunk hitvalláshű tagjai annál inkább 
tartozunk megőrizni és követni, minél nagyobb ellenmondásra 
talál nálunk még mindég maga a misszió ügye. Mert minő 
biztosítékot nyújthatna egyházunk a Lipcsei Missziónak, mely 
a tervhez fennálló lekötöttsége miatt valószínűleg ugy sem 
járulhatna hozzá, önálló mohamedán misszió megindítása 
esetén? Azt a 2249 koronát, amit gyülekezeteink az élőző 
évben a misszióra áldoztak? . . . Elégedjünk meg egyelőre azzal, 
hogy a missziói érdeklődés bár lassan, de mégis egyre foko-
zódik közöttünk s adjunk érte hálát Istennek. Ha mindnyájan 
odaadó hűséggel gondozzuk a kis csemetét, úgy az Isten ál-
dása mellett, nagyra nőhet. De ne akar juk Isten útait emberi 
gondolatainkkal s terveinkkel előre meghatározni«. 

Döntő hatású volt ebben a kérdésben is az új lutheri irány 
vezetőjének, Schmidt Károly Jenőnek nézete, aki szerint »a 
mohamedán misszió eszméje jogosult és természetes, csak 
kérdés, hogy adna-e hozzá a bosznia-hercegovinai kormány 
engedélyt? Mert az gondosan kerül mindent, ami ott az egyes 
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felekezetek s különösen a mohamedánok féltékenységét fel-
költené s lia a hatalmas róni. kath. egyház térítési praxisa 
felett talán szemet húny, nem bizonyos, hogy megengedi-e az t 
a gyenge evangélikus egyháznak is?« Az ezirányban lefoly-
tatott tárgyalásból azután kitűnt, hogy ezen engedély elnye-
rése az akkori viszonyok között nem voit remélhető, miért is 
a »Külmisszió« az eszmét elejtette s az "ügy több lelkes barát-
jával történt beható megbeszélés alapján készített »alapszabály-
tervezetben« a létesítendő Misszióegyesület célja így liatároz-
tatott meg: 

2. §. Az egyesület célja a magyarhoni ág. h. ev. egyház 
tagjainak alkalmat nyújtani , hogy az Űr missziói parancsát 
(Máté 28, 29) követve, az ág. h. ev. egyház missziói muíiká-
jában részt vegyenek s ezzel a maguk részéről is lehetővé te-
gyék, hogy az Evangéliom a pogány népeknek egyházunk 
hitvallása értelmében, tehát tisztán és hamisítás nélkül hir-
dettessék. 

3. §. Evégett ez idő szerint az egyesület az egyetemes 
(ökumenikus) jellegű Lipcsei ág. h. ev. Misszióegyesülettel 
összeköttetésbe lép, az ezen egyesület kötelékébe lépő ma-
gyarhoni ág .h. ev. missziói növendékek kiképeztetéséről gon-
doskodik s főképen azon missziói állomások fenntar tására tö-
rekszik, amelyeken idővel ezen magyarországi ág. h. ev. hit-
térítők fognak működni. 

Ez a két paragrafus az alapszabálytervezethez csatolt 
»indokolás« szerint nem szorul bővebb magyarázatra. Hiszen 
magától értetődik, hogy az ágostai hitvallás alapján álló egy-
ház csak ágostai hitvallású evangélikus missziói egyesületet 
alapíthat, mely az evangéliomot a kiküldő egyház hitvallása 
értelmében hirdetteti a pogányoknak. A Lipcsei Misszióval 
való kapcsolatnak feltüntetését az alapszabályokban viszont 
a misszióügynek egyházunkban való egész újabb fejlődése tet te 
indokolttá. 

XI I . 

Az így elkészült alaptervezetet most már Schmidt Károly 
Jenő, Pröhle Henrik, Low Fülöp, Stráner Vilmos, Mesterházy 
Sándor, Beyer Teofil és Scholtz Ödön lelkészek aláír ták s az 
1905. évi egyetemes egyházi közgyűlés elé terjesztés végett 
beküldték br. Prónay Dezső egyetemes felügyelőhöz. De mivel 
a küldemény »megkésve« érkezett az egyetemes felügyelőhöz, 
azért annak tárgyalását csak az 1906. évi egyetemes közgyűlés 
napirendjére tűzette ki. A jegyzőkönyv 106. pontja szerint 
azonban az egyetemes közgyűlés akkor is csak azt határozta, 
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hogy az alapszabálytervezetet »érdemleges határozat ho-
zatala előtt véleményadás céljából leszállítja az egyházkerü-
letekhez«. 

Közben egy oly esemény híre járta be a fővárosi napi-
lapokat, amely még fokozta köztünk a Lipcsei Misszióhoz való 
általános vonzódást. 1904 június közepétől augusztus elejéig 
ugyanis egy a budapesti Nemzeti Múzeum számára Kelet-
af r ikában exotikus madarakat gyűjtő Knittenberger nevű hon-
fitársunk feküdt betegen a Lipcsei Missziónak Mamba nevű, 
állomásán. Knittenberger tulajdonképen az ottani Litema nevű 
hegységben tartózkodott, ahol többször volt veszedelmes 
találkozása fenevadakkal. Ezúttal is egy oroszlán földre ti-
porta és több helyen megsebesítette. így jobb kezének közép-
iujját félig leharapta, úgy hogy utóbb kénytelen volt azt be-
re tvájával teljesen lemetszeni. Mikor az oroszlán alatt a földön 
feküdt, volt még annyi lélekjelenléte, hogy fegyverével a fe-
nevad szemébe lőtt, mire az azonnal kiszenvedett. A súlyosan 
sebesültet bennszülött kísérői Mósiba, az ottani német katonai 
állomás kórházába szállították, de mivel ott akkor nem volt 
orvos, a mambai lutheránus missziói állomás orvosát hívták 
hozzá. Ez, Dr. Plötz, rögtön odasietett, sebeit bekötözte s ma-
gával vitte Mambába, ahol azután hónapokig ápolták a Lipcsei 
Misszió ottani kórházában, amíg teljesen felgyógyult. Milyen 
csudálatosak az Úrnak útail Mi a szegénységünkből gyűjtött 
fillérekkel segélyezzük a Lipcsei Missziót, annak orvosa, dia-
konisszái s hittérítői pedig a messze idegen vadonában sania-
ri tánusi irgalmasságot gyakorolnak egy életveszélyesen meg-
sebesült honfitársunkon. Egj rmás terhét hordozva így kell 
betölteni a Krisztus törvényét, Képzelhető, hogy a Lipcsei 
Misszió ezen szép tett által még inkább hozzánőtt szívünkhöz, 
sőt az egész ország közvéleményének elismerését váltotta ki. 

1907-ben a »Külmisszió« az egyre szaporodó előfizetők 
sürgetésére »Missziói Lapok« cím alatt evangélikus bel- és 
külmissziói liavi folyóirattá fejlesztetett s annak 5. számában 
ú j ra lenyomatott az alapszabálytervezet és az indokolás, hogy 
a közeledő egyházkerületi közgyűléseken mindenki tudja, mi-
ről van szó. Set evégett különlenyomat is készült s azt a 
püspöki hivatalok megküldték az egyházkerületi közgyűlések 
minden tagjának. Az egyesülette belépésre önként jelentkezett 
rendes tagok száma közben már meghaladta az ötvenet. 

XI I I . 

Először most is a dunántúli egyházkerület tárgyalta a kérdést 
1907 július 18-án Celldömölkön tartott közgyűlésén. Bár du-
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nántúl legjobban elő volt készítve az ügy, mégis a döntés 
előtt itt is elhangzottak a külmissziói munka ellen szokásos el-
lenvetések. Ezekre maga Gyurátz Ferenc püspök válaszolt, 
kiemelve azt, hogy itt egy ideális egyházi munkatérről van 
szó s ha annak ápolására egyesek egyházi alapon szövetkezni 
akarnak, azt csak örömmel üdvözölhetjük ; megtagadása a sza-
badság sírásását jelentené egyházunkban. Igen találó volt 
Stráner Vilmos kőszegi lelkész válasza is azon ellenvetésre, 
hogy nem áldozhatunk a külmisszióra, mert kell a pénz a 
Gyámintézetre, árva- és diakonisszaházakra, szóval a belmisz-
szióra. Stráner megállapította, hogy az ilyen értelemben fel-
szólalók s gyülekezeteik nem csak a külmsiszióra, hanem rend-
szerint belmissziói célokra sem igen szoktak áldozni, 
ellenben az egyházkerületnek éppen azon esperességei, ame-
lyek szeretettel áldoznak a külmisszióra, a Gyámintézet s 
általában a belmisszió oltárára is mindég a legnagyobb ado-
mányokat rakják le. így például a vasi felső esperesség, 
melynek gyülekezetei a megelőző évben kb. 500 koronát ál-
doztak a külmisszió céljaira, ugyanakkor több mint 3000 ko-
ronát adakoztak a Gyámintézetre. Egyébként is az egyesületbe 
való belépés mindenkinek szabad elhatározásától függ. E r r e 
a dunántúli egyházkerület közgyűlése nagy lelkesedéssel vál-
toztatás nélküli jóváhagyásra ajánlotta az egyetemes közgyű-
lésnek az alapszabályokat. 

Igen elszomorító volt, hogy a dunáninneni egyházkerület 
lelkészi értekezlete D. Baltik Fr igyes püspök meleg pártolása 
dacára az alapszabálytervezetet mindenféle más kifogás mel-
lett »már csak a tagsági díj magas voltát tekintve is« nem 
tartotta elfogadhatónak. De már ott is Krupecz István, ak-
kori nagyhonti alesperes, később pozsonyi tíieoT. akad. tanár , 
a rákövetkező egyházkerületi közgyűlésen pedig Pröhle Henrik 
pozsony : s Bándy Endre lévai lelkészek oly melegen szálltak 
mellette síkra, hogy az egyházkerületi közgyűlés végül szintén 
pártolta a Misszióegyesület engedélyezését. Csak azt k ívánta , 
hogy »a tagsági járulék 1 koronára szállíttassék le s az egye-
sület teljesen önálló legyen, úgy hogy rendelkezési joga sem-
miféle irányban se legyen lekötve«. 

Ugyancsak kisebb változásokat kívánt , de egyébként pár-
tolta az egyesület alapításának engedélyezését a tiszai egy-
házkerület közgyűlése is, amely határozatról maga Zelenka 
Pál püspök szép levélben értesítette a »Missziói Lapok« szer-
kesztőjét. Ez volt egyébként is a tiszai egyházkerület első, de 
annál örvendetesebb megnyilatkozása a misszióügyben. 

Ä bányai egyházkerület elfelejtette a tárgyat a közgyűlés 
napirendjébe felvenni s azért nem is tárgyal ta az ügyet. 

Mindezek után az 1907. évi egyetemes közgyűlés a 118. 
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jegyzőkönyvi pont alatt úgy határozott, hogy »a kerületek ja-
vaslatához képest a beterjesztett alapszabálytervezethez hozzá-
járul, de felhívja az egyesületet, hogy az egyházkerületek által 
megjelölt, módosítások figyelembe vételével szerkesztendő új 
alapszabályokat megerősítés végett mutassa be«. 

Az ezen kívánságok figyelembe vételével átdolgozott alap-
szabálytervezetet az első tervezet aláírói csakhamar ismét 
beküldték br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőhöz, aki azt az 1908. évi egyetemes közgyíilés elé 
terjesztette, amely is azt a tárgyalás negyedik napján, ok-
tóber Hó 10-én, szombaton, déli 12-órakor, egyhangú hatá-
rozattal végleg megerősítette. Ezen végleges alapszabályokban 
az alapító tagok tagsági díja egyszer s mindenkorra fize-
tendő 100 koronában, a rendes tagoké évi 3 koronában, a pár-
toló tagoké pedig évi 1 koronában állapíttatott meg. 

Röviddel a megerősítés után Br. Zsilinszky Mihály, va-
lóságos belső titkos tanácsos, bányai egyházkerületi felügyelő, 
egyházunk egyik vezető egyénisége, a következő levéllel ke-
reste fel a »Missziói Lapok« szerkesztőjét: »Azt hiszem, hogy 
a Magyarhoni ág. h. ev. Misszióegyesület létrehozása minden 
igaz evangélikus embert örömmel tölt el. A z Isten áldja meg 
mindazokat, akik lelkükben mélyen érzik, hogy nem elég szó-
noklatokkal tölteni az egyházi gyűléseket, hanem belső és 
kühn misszióval is foglalkozni kell. Nehezen várom az alakuló 
gyűlés megtartását és a valódi keresztyénies működés meg-
kezdését. Ha az alakulás ez év decemberében megtörténik, 
akkor remélem, hogy az 1909. év áldásos lesz e fontos ügyünk 
előbbre vitelében. Ha olykor-olykor mutatkozó gyengélkedé-
sem miatt a pozsonyi alakuló gyűlésen személyesen nem is 
jelenhetnék meg, legyen róla Nagytiszteletű Űr meggyőződve, 
hogy lelkileg ott leszek. Előre is kérem, hogy engem az 
alapító tagok közé bejegyezni szíveskedjék. 

XIV. 

Időközben a belépésre jelentkezők száma egyre szapo-
rodott s már 1 alapító, 132 rendes, 108 pártoló, összesen 
241-re emelkedett. Ezek közül 67 rendes és a 108 pártoló, 
tehát 175 jelentkező pozsonyi egyháztag volt s így természetes, 
hogy ezen a misszió ügye iránti áldozatkész szeretetéről ismert 
buzgó egyházközségbe hívták össze az egyesület szervezői 
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1909 február 2-ára az alakuló közgyűlést.*) Ez s a vele kap-
kaposolatban rendezett első országos evangélikus missziói ün-
nep Isten látható áldásától kísérve, méltóságosan folyt le. 
Dacára annak, hogy érdekében semmiféle agitáció nem tör-
tént s meghívót is csak azok kaptak, akik az egyesületbe való 
belépésüket már bejelentették, mégis az ország minden vidé-
kéről elzarándokoltak a lutheránus egyházi misszió tudatos 
és lelkes barátai és hívei Pozsonyba, hogy részt vegyenek ezen 
hitünk alapján létesült s annak a pogány népek közti terjesz-
tését célzó egyesület alakuló közgyűlésén. 

Jóleső örömmel töltötte el az egyházközség könyvtári 
termében egybegyűlt több mint 100 egyesületi tagot, hogy 
egyházunk nagyjai közül a bányai egyházkerület nagynevű 
felügyelője, Dr. Zsilinszky Mihály államtitkár, személyesen is 
megjelent s ezzel is megmutatta, hogy tényleg nem hiányzott ott, 
»ahol nem szónoklatokkal, hanem komoly egyházi munkával« 
akar ják építeni és erősíteni Sionunk omladozó falait. A dunán-
inneni egyházkerület püspöke, D. Baltik Fr igyes vejének, 
Scholtz Gyula szarvasi léikésznek elhúnyta miatt, nem ve-
hetett részt a közgyűlésen. Ügy ő, mint Gyurátz Ferenc du-
nántúli és Zelenka Pál tiszai egyházkerületi püspök levélben 
mentették ki távolmaradásukat. Mint ezek, úgy Dr. Eördögh 
Árpád, szegedi kir. ügyész, a »Magyar keresztyén Missziói 
Szövetség« elnöke is valódi evangélikus lelkülettől áthatott 

*) Pozsonyban már szintén régebbi keletű volt a misszióban való 
közreműködés. 1850-ben Giitslaff Károly Frigyes Ágost hittérítő tar-
totta itt egy európai missziói körútja alkalmával az első missziói elő-
adást. Gützlaff egy angol missziói társaság szolgálatában állt, Kínában 
működött s Jött visszatérte után már 1851-ben meghalt. — Később Geyer 
János lelkész ébresztett a gyülekezetben érdeklődést a hittérítés ügye 
iránt s munkájában a vasmegyei származású Freyler Gottlieb sze-
mélyében lelkes segítőtársra talált. Freyler Wimmer hatása alatt lett 
a hittérítési ügy meleg barátja. — Ébresztette Pozsonyban a misszió 
iránti szeretetet, ugyancsak Geyer révén, Salkinson J. E. is, aki mint' 
egy brit missziói egyesület kiküldötte működött a városban, s aki ép 
úgy, mint a halála után 14 év múlva 1888-ban odaküldött Weisz Ede 
is, tulajdonképen a zsidók közötti misszió szolgálatában állt. Weisz, 
akinek legbensőbb szívügye volt, hogy ahol csak alkalom nyílik rá, 
bizonyságot tegyen Krisztusról, főképen a Schmidt által alapított 
»Pozsonyi Férfi- és Ifjúsági Szövetségben« igyekezett a misszióismeret 
terjesztése által az ügy iránti áldozatkész szeretetet is élesztgetni. 
Ezen egyesület tagjaiból vagy tagjai révén nyerte azután alakuló 
Országos Misszióegyesületünk is éppen Pozsonyban a legtöbb tagot. 

28 



levélben kívánták Isten gazdag áldását a megalakult új egye-
sületre. 

A Lipcsei Misszió székháza. 

Az alakuló közgyűlés világi elnökké Steltzer Endre Po-
zsony sz. kir. városi tanácsost s az egyházközség buzgó pres-
biterét, egyházi elnökké Scholtz Ödön ágfalvi lelkészt, jegy-
zővé Pröhle Károly soproni theol. akadémiai tanárt , pénz-
tárossá Broschko Gusztáv Adolf budapesti német gyülekezeti, 
ellenőrré Morhács Márton budapesti szlovák gyülekezeti lel-
készt választotta. Megválasztotta" továbbá a missziói tanács 
tagjait is és pedig minden egyházkerületből négyet. Ezek a 
következők voltak: Beyer Teofil, Bohus Károly, lie. Dr. Daxer 
György, Dr. Dobrovits Mátyás, Janoska György, Jánosy La-
jos, Kovács Sándor, Löw Fülöp, Mesterházy Sándor, Pröhle 
Henrik, Rédei Károly, lie. Schmidt Károly Jenő, Skrovina 
Ottó, Stráner Vilmos és Dr. Walser Gyula. Végül az elnökség 
indítványára a közgyűlés Dr. Zsilinszky Mihály v. b. t. t. , egy-
házkerületi felügyelőt, D. Baltik Frigyes és Gyurátz Ferenc 
püspököket és Stettner Gyula esperest a Misszióegyesület véd-
nökeivé választotta. 

A-i alapszabályok 2. és 3. §-ainak szövegét az egyetemes 
közgyűlés véglegesen így állapította meg: »Az egyesület mind-
addig, míg önálló missziómező megműveléséhez foghat, va-
lamely már létező ágost. hitv. evang. (luth.) misszióegylettel 
lép összeköttetésbe, az ezen egyesület kötelékébe lépő magyar-
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honi ág. h. ev. missziói növendékek kiképeztetéséről 
gondoskodik s főkép azon missziói állomások fenntar-
tására törekszik, amelyeken idővel ezen magyarországi 
ág. h. ev. hittérítők működnek«. Ezen célkitűzés alapján 
Kovács Sándor az alakuló közgyűlésen is felvetette a moha-
medánok közötti önálló missziói munka megkezdését a mo-
narchia által »megszállt területen« (Bossznia és Hercegovina), 
s ezt hozzászólásában Dr. Zsilinszky Mihály is meggondo-
landónak tartotta. Az alakuló közgyűlés a felvett jegyzőkönyv 
8. pontjában mégis úgy határozott, »hogy addig is, amíg 
egyesületünk számára az Űr akaratából önálló missziói mun-
katér nyílik, egyesületünk szellemi és anyagi erejével a Lipcsei, 
egyetemes jellegű evangélikus-lutheránus Misszióegyesületet 
támogatja, de őszinte rokonszenvvel fogadja Kovács Sándor, 
illetőleg Dr. Zsilinszky Mihály kiegészítő indítványait is és 
ezeknek behatóbb tárgyalását , valamint a Lipcsei Misszióhoz 
való viszonyunknak közelebbi megállapítását — természetesen 
a közgyűlési jóváhagyás mellett — a missziói tanácsra bízza«. 

Végül kimondta még a közgyűlés lie. Schmidt Károly 
Jenő indítványára, hogy az egyesület alapszabályait német 
és szlovák nyelven is kiadja. Ezen határozatával azt kívánta 
a közgyűlés kifejezésre juttatni, hogy a Misszióegyesület kere-
tében egyházunk háromnyelvű hívei és egyházközségei — akik 
között azon időben a nemzetiségi különbségek miatt az egy-
házi közigazgatás terén nehéz küzdelmek folytak, — kizárólag 
csakis Isten Országa terjesztésének szent ügyét tartva szemük 
előtt, mindenkor testvéri szeretetben és atyafiságos megér-
tésben együtt működhetnek. 

XV. ' > 

Az alakuló közgyűléssel kapcsolatban rendezett első or-
szágos evangélikus missziói ünnep iránt a legnagyobb érdek-
lődés természetszerűleg leginkább magában Pozsonyban s a 
legközelebb fekvő pozsony- és mosonmegyei esperességek egy-
házközségeiben nyilvánult meg, ahonnan nagy számban ér« 
keztek a hívek az ünnepre. Már február 1-én este, azután 
február 2-án délelőtt összesen három missziói istentisztelet 
tartatott. 

A magyar istentiszteleten, melyet a líceumi ifjúság kar-
éneke is emelt, a felkért, de közben megbetegedett .Jánosy 
Lajos komáromi lelkész helyett Pröhle Henrik pozsonyi lel-
kész tartotta a szentbeszédet. A kis templomban Morhács Már-
ton budapesti lelkész prédikált a nagy számban összesegerglett 
szlovák híveknek. A német istentiszteleten a lie. Schmidt Károly 
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J e n ő által végzett lutheri oltári szolgálat után Löiv Fülöp 
locsmándi lelkész intézett nagyhatású missziói prédikációt a 
nagytemplomot színültig megtöltő hívek seregéhez. Itt az egy-
házi vegyeskar adott elő szép karéneket. A beszedett offer-
tóriumok 161.49 koronát jövedelmeztek az egyesületnek. 

Este 7 órakor a líceum tornatermében folyt le a tulaj-
donképeni missziói ünnep. A tágas csarnokot a szó szoros 
értelmében »szorongásig« megtöltötték a hívek. Ott volt a 
pozsonyi gyülekezet apraja-nagyja, a vidékről számos lelkész, 
felügyelő, tanító és gyülekezeti tag. Különösen jóleső érzést 
váltott ki a résztvevők testvéri "közösségében, hogy Hollerung 
Károly modori esperes-lelkész és Brand Vilma igazgatónő 
vezetésével a modori evangélikus felső leányiskola összes nö-
vendékei is eljöttek az ünnepre. 

Az egyházi énekkar Mozart: »Szárnyain az áhítatnak« 
kezdetű vegyeskarával nyitotta meg a tárgysorozatot, mir« 
lie. Schmidt Károly Jenő intézett magyar majd német nyel-
ven nagyhatású megnyitó beszédet a közönséghez. TJjházy 
Barna theol. akad. hallgató Sántha Károly »Apostol« című 
költeményét adta elő, Sckoltz Ödön egyházi elnök pedig »Misz-
szióegyesületünk feladatairól« tartott felolvasást. Utána ismét 
a vegyeskar énekelte Erkel : »Ein geistlich Abendlied« című 
megható esti énekét. — A Lipcsei Misszió Weishaupt Márton 
missziói felügyelővel kénviseltette magát úgy az alakuló gyű-
lésen, mint a missziói 'ünnepen. A kiváló férfiú most építő 
előadás keretében vetített képekben mutat ta be és ismertette 
az általa képviselt misszió keletafrikai munkamezejét. — A 
záró imát Morgenthaler Ferenc újpázuai (Szlavóniai) lelkész 
tartotta, a vegyeskar pedig Beichardt: »Bleibe bei uns« című 
énekével zárta be a kezdettől fogva mindvégig magas szín-
vonalú ünnepet. 

Isten iránti mély hálával s azon fohásszal, vajha az Úr 
továbbra is megáldaná az országa terjesztése érdekében lé-
tesített Misszióegyesület munkáját , zárult be az alakuló köz-
gyűlés és ünnep. Nálunk talán ez volt az első eset, hogry 'áz 
ünnepet nem Követte ú. n. társasvacsora, amivel a rendezők 
azt is meg akarták mutatni, hoe:.van kell a keresztyén egyházi 
ünnepeket minden világi külsőségtől mentesen megtartani. 

XVI. 

Az alapító közgyűlésről és országos missziói ünnepről 
»Emléklapok« jelentek meg, mely füzet az összes tartott pré-
dikációkat, szavalatot s előadásokat tartalmazza, a megvá-
lasztott elnökség pedig lelkes felhívásban fordult a hívekhez, 
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felkérve őket, hogy most már fokozott buzgósággal és áldozat-
kész lelkesedéssel karolják fel és támogassák a Misszió-
egyesületet. Ügy a belföldi, mnit a külföldi evangélikus sajtó 
is szép jelentésekben számolt be az alakulásról s méltatta az 
új egyesület célját és jelentőségét. 

Weishaupt Márton lipcsei missziói felügyelő, felhasználva 
az alkalmat, Pozsonyból missziói körútra indult és a dunántúli 
s bányai egyházkerületekben 12 helyen tartott missziói isten-
istentiszteletet s élőadást s ezzel is népszerűsítette az egye-
sület által átvett s egyházunkban immár egységesen irányított 
és vezetett szent munkát. 

Gyurátz Ferenc dunántúli püspök mindjárt a megalakulás 
után újra lelkes felhívást intézett egyházkerülete híveihez, 
amelyben az egyesületbe való belépésre hívta fel őket. 

A Lipcsei Misszió pedig, amidőn örömmel vette tudomásul az 
egyesület azon közgyűlési határozatát, hogy munkaközösségbe 
lép vele, szavazati jogot biztosított számára s meghívta az 
1909 évi június hó 2-án (pünkösd utáni szerdán) Lipcsében 
tartandó közgyűlésére. A missziói tanács elfogadta a meg-
hívást s írásbeli szavazással az egyházi elnököt küldte ki 
képviseletében Lipcsébe, aki a közgyűlésen azután részt is 
vett s megkötötte a Lipcsei Misszió, s a Magyarhoni ág. h. ev. 
Misszióegyesület között azon a hitbéli közösségből fakadt 
szívbéli szövetséget, amely azóta zavartalanul fennáll s amely-
ből oly sok áldás fakadt úgy magára a misszióra, mint a 
hazai ágostai hitvallású evangélikus anyaszentegyház hitbéli 
vallásos életének elmélyítésére s gazdagítására. 
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