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és nem teljes.. De azért a könyve eszméitető, érdekes és tanul-
ságos olvasmány, melyet csinos magyar ruhába öltöztettek a 

Csiky Lajos: Vasárnapi és ftnnepi imádságok. Deb-
reczen, 1907. Hegedűs és Sándor kiadása, 373 lap, ára kötve 
7 korona. 

Csiky Lajos, debreczeni theologiai tanár, nagyon ter-
mékeny imádságíró. írt már imádságot a nép számára (Hit, 
remény és szeretet), a nők számára, az ifjúság számára, sőt 
a fegyenczek számára is. E magánhasználatra szánt ima-
könyvek mellé most egy vaskos kötet templomi imádságot irt 
a fenti czim alatt, mely a Hegedűs és Sándor czég kiadásá-
ban a napokban jelent meg Debreczenben. 

A könyv keletkezését, beosztását és módszerét illetőleg 
az Előszóban következő tájékozás olvasható a szerző tollából: 

„Itt Debreczenben, mint fogházi lelkész, mikor csak 
itthon vagyok, kivétel nélkül minden vasárnap és ünnepnapon 
hirdetem Istennek igéjét, tehát imádkozom is; ha vidékre 
megyek, a lelkész uraktól el szoktam kathedrájukat kérni, 
hogy én tarthassam meg az istentiszteletet: így el lehet gon-
dolni, hogy csaknem negyedfél évtized alatt jól felszaporod-
hatott fentjelzett alkalmakra való imádságaim száma. Ezeket 
szedtem most össze, simitgattam meg és sok újjal pótolva, 
ímé, kiadom e terjedelmes kötetben. 

Kevés hozzájok a mondanivalóm. 
Mindenik előimádság mellé odatettem az annak meg-

felelő utóimádságot is, a mivel könyvem könnyebb kezelhe-
tőségét mozdítottam elő. Vasárnap délutánra kevesebb imád-
ságot írtam, mint délelőttre, abból az okból, mert lelkészeink 
egyik része vasárnap délután, egyházi törvényeink értelmében, 
kátémagyarázatot, másik része pedig inkább bibliamagyarázatot 
tartván, ezekhez az ilyen könyvbe fölvehető, inkább általános 
hangú imádságok csak kevésbbé alkalmasak. Tekintettel vol-
tam arra, hogy hazánk némely vidékein még mindig három 
napon át tartják főünnepeinket; hogy egyes helyeken advent 
első vasárnapján is kiosztják az úrvacsorát: tehát e tekinte-
teknek megfelelő imádságokat is közlők. A kinek nincs rájuk 
szüksége, az egyszerűen mellőzi azokat. 

Tudom, hogy imádságaimban egyesek kifogásolják azok 
rövidségét. Én jobban szeretem az inkább rövid, mint az 
inkább hosszú imádságokat, s jól tudom, hogy ebben az igen 
nagy többség egyetért velem. Különösen ott rövidek imádsá-

ProtestánB Szemle. XIX. 4 6 

fordítók. F. 



6 7 6 I R O D A L M I 8 Z B M L E . 

gaim, hol azok egy különben is hosszú liturgiának, például 
az úrvacsoraosztásnak társai, s ott, például délutánonként, 
hol egy rövid felfohászkodás jobban esik minden léleknek, 
mint a sokszor erő és igazság nélkül való hosszadalmas es-

Az imádságos könyv tartalmáról tájékozást nyújt a tar-
talomjegyzék. I. Közönséges vasárnapi imádságok; a) regge-
liek, egyházi beszéd előtti és utáni 20—20 imádság; b) dél-
utániak, egyházi beszéd előtti és utáni 12—12. II. Évszaki 
vasárnapi imádságok : a) téliek 4—4, tavasziak 4—4, nyáriak 
4—4, ősziek 4—4, egyházi beszéd előtti és utáni alkalomra. 
III. Ünnepi imádságok: adventiek, mind a négy vasárnapra 
1—1; karácsonyiak, három ünnepnapra 2—2; újéviek szintén 
2—2, virágvasárnapiak szintén 2—2, nagypéntekiek 2—2, 
húsvétiak háromszor 2—2, áldozócsütörtökiek 2—2, pünkös-
diek három napra 2—2. IV. Ünnepalkalmi imádságok: újév 
első vasárnapján 1—1, farsangi vasárnapokra 4 - 4 , bűnbánati 
vasárnapokra 4—4, úrvacsoraosztó ünnepnapokra a böjti, új-
kenyéri, újbori és adventi alkalomra 1—1, az úrvacsoraosztás 
délutánjára 6—6, óév utolsó vasárnapjára 1—1, reformáczió 
vasárnapjára 1—1, templomszentelésre 1—1, lelkész beköszö-
nése alkalmára 1—1, lelkész kibúcsúzása alkalmára 1—1. 
V. Betegekért, különböző korú betegekért 6 imádság. 

Übbe a gazdag keretbe Csiky az ő ismeretes modorá-
ban és szellemében legjobb tehetsége szerint igyekezett tar-
talmilag minél több kenetet, hitbeli melegséget és vallásos 
erőt önteni, alakilag minél formásabb és bibliásabb nyelven 
vezetni a lelkeket Istenhez. Használható, alkalmas imakönyv. 

A könyv kiállítása nagyon csinos. Jó öreg betűivel, 
tiszta nyomásával a gyengébb szemű lelkészek is használhat-
ják. Megfelelő ízléses kötésben 7 K az ára. 

A budapesti Bethlen Gábor-Kör Emlékkönyve. Buda-
pest, 1907. Hornyánszky Viktor nyomása. 180 lap, ára fűzve 
3 korona. 

Az 1901-ik évben Budapesten az egyetemi és főiskolai 
protestáns ifjakból alakult Bethlen Gábor-Kör Emlékkönyve 
fekszik előttünk. Ez az Almanach nem egyszerű irodalmi cse-
mege, mert nemcsak a múzsák csevegnek, de eszmék sora-
koznak a lapjain. Nagyok szólnak itt a kicsinyekhez, viszont 
kicsinyek kérnek meghallgattatást a nagyoktól. Az apák böl-
csessége a férfiú tömör kevésszavúságával jelöli meg az emlék-
lapokon a fiak számára a boldogulás igazságait; a fiak pedig 

deklés. « 




