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Ihász Lajos.
A dunántúli egyházkerület felügyelője, Ihászi Ihász Lajos apáihoz tért. A kerület s
benne egyetemes egyházunk is egyik oszlopát, a keresztyén szeretet munkája pedig egyik
leghívebb apostolát veszítette benne.
#
Már sajtó alatt volt lapunk karácsonyi száma, amidőn a gyászhír megérkezett. A boldogságigérő, reményhirdető_Advent? mely minden hajlékba a karácsonyi öröm zöld fenyő
ágával köszönt be, a lőrintei Ihász-háznak s a dunántúli kerületnek bánatot termett. A szo
morú esemény nem ért váratlanul. Pár év óta a betegeskedés távoltartotta már őt egyházi
ügyeink intézésétől; egyre ritkábban tűnt föl igénytelen, de nemes érzésektől áthatott alakja.
De bár elkészültünk reá, hogy el kell őt vesztenünk, ő sem lehet mindörökre a miénk, —
az az óra, amelyben e szomorú sejtelem valóra vált, mégis nehézzé tette a fájdalom vise
lését. A megnyugvás annak elvesztésén, akit szeretünk, csak addig tetszik természetesnek,
amíg a kereszt felvételének órája el nem érkezett.
Ihász Lajos régi dunántúli evang. nemesi család utolsó sarja. Nagybátyja, Ihász Dániel
Kossuth Lajos baráti köréhez tartozott. De Ihászt teljes mértékben áthatotta az új idők
szelleme. Erezte és tudta, hogy az embernek nem származása, neve, rangja ad értéket,
hanem tiszta jelleme és a munka, amit a közügy szolgálatában végez. Alig volt a mai
nemzedéknek tagja, akiben oly elevenen élt volna a közpályára termett önzetlen lelkű
ember kötelességtudása, mint Ihász Lajosban. 0 teljesen szolgálatába tudott szegődni a
célnak, amit élete elé kitűzött, Nem bírta az ékesszólás hatalmas adományát, mint kor
társai közül néhány, de azért minden felszólalását nagy figyelemmel és tisztelettel hallgat
ták, mert kiérzett szavaiból a haza, egyház és emberiség szent közjavai iránt való őszinte
szeretet.
Nagy vagyon ura volt; kezében minden eszköz arra, hogy jólétben éljen a munkában
való legcsekélyebb részvétel nélkül. Sok embert gondtalan henyélésre, az élet javainak tét
len habsolására csábít az ilyen kedvező sors. Ihász Lajost egy pillanatra sem szédítette el
sorsa. 0 szívvel-lélekkel munkásnak született és dolgozott, mert áthatotta az a tudat, hogy
„egyházat, nemzetet nagygyá csak fiainak szent akaratja tehet££. A napról-nara ismétlődő
munka mellett élvezte az élet nemes örömeit; de az élvezetet nem tekintette célnak, hanem
a lélek üdítő orvosszerének. Együtt érzett és gondolkodott a költővel, hogy „a gyönyör

csak egy ital víz a meglankadottnak s annak halál, ki habjaiba dűl.
Családi életének boldogságát csak egyetlen felhő árnyékolta be: gyermekei nem szület
tek. Azonban szeretet szomjazó lelke kárpótlást keresett és talált is: rokonságából válasz
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tott gyermekeket, hogy élvezhesse a nevelőapa örömét. Gyermekeivé fogadta a sok jóté
kony intézetet, iskolát, mely reászorult a dajkáló karokra. S végül vagyona felét (mintegy
egy millió értékben) a dunántúli egyházkerületre hagyta, hogy enyhítsen a gyülekezetek már
elviselhetetlen terhén
Életrajzát, arcképét egyik közeli számunkban mutatjuk be olvasóinknak. E sorainkkal
csak kegyeletet akartunk gyújtani a derék férfiú emlékének, — alkalmazva reá a költő
szavait, hogy ,,megérdemel egy könnyet az, ki annyit szárított föl meleg lelkének hő sugárival.“ Legyen áldott emlékezete!
ia„\

Év utolja.

•

A nap leáldozása is m egindítja a fogékonyabb
em beri szívet. A m int az égboltozatról aláhanyatlik s m aga u tán nem hagy egyéb em lékjelet
egyre halványodó vérszínű fén y su g á rn ál: ön
kénytelenül eszünkbe ju t életünk alkonyulása.

k o r érezzük csak igazán, hogy egész életünk
olyan, m int a tovaszállt reggeli álom és m int a

fű , m ely reggel sarjad, nappal virágzik s estére
m ár hervadás emészti. (90. Zsolt. 5—6.) Még az
élvezetvadász lelkének is keserű ilyenkor a
m ám or íze ; a vígadás neszében hirtelen árnyék
és felhő telepszik hom loka köré. V ájjon hozzá
nyúljon-e az utolsó p o h á rh o z ? Vájjon rákezdjen-e az utolsó szilaj dalra, a m elylyel föl-fölserkenő lelkét csitítgatja-altatgatja? Ne m enjen-e
inkább a lárm ás fedél alól ki a száguldó fergetegbe, hogy egyedül lehessen, beszélgethessen
m ár-m á r idegenné vált leikével? Vagy ne
lopózzék-e oda, a hová elvétve sem botlott be
az év fo ly a m á n : az Úr házába, hogy bátor
talan hangját belevegyítse a hívek énekébe :
Szárnyain a változásnak,
Elmúlásnak
Meglep egy bús sejtelem,
Életemnek cseppnyiségét,
Semmiségét,
Óh Uram, úgy érzem.
És kereslek akaratlan,
Öntudatlan
Téged élő oltalom,
Kebeleden megpihenni,
Elfeledni
Csüggedésem, bánatom.

Eröss Lajos tiszántúli ref. püspök.

F ü rtjein k gyérülése, szem ünk tüzének bágyadása, fáradságunk egyre hatalm asodó érzése
m intha a nagy E lm úlásnak egy előre küldött
szelíd em lékeztető lehellete volna felénk. Még
élünk és élni akarunk, de révedező lelkünk előtt
m ár fölbukkant az ö rök elhúnyás sötét éjszakája.
Még inkább körülvesznek e gondolatok, ha
egy esztendő nyilt sírja k örül állunk. Ilyen

Sok felé já rta m , fölkerestem a tem plom o
kat, és láttam nagy buzgóságot, láttam rideg
k ö z ö n y t; láttam tátongó padsorokat az Úr házá
ban, láttam szorongó em bertöm eget, de ó-év
estéjén üres tem plom ot nem láttam soha; az
akkor összegyűlt hívek buzgóságához foghatót
nem tapasztaltam sehol. Egyes em ber mindig
akad, aki Istenét keresi örö m b en és búban
egyiránt. De az év utolsó estéje a töm egek, a
névtelen százezrek és népm illiók ünnepe. Ellen
állhatatlan ösztön hajtja őket akkor az Úr ol
tára felé. Nem m entegetőzik s e n k i: szántóföldet

vettem , öt igabarmot vásároltam, feleségemet
hoztam , nem mehetek. Az enyészet szárny
suhogását érezzük fejünk körül. M ennünk kell,
m ert hátunk m ögött leselkedik a szom orú sej
telem : h áth a holnap m ár késő.
A m úlandóság m ag áb an véve talán nem
volna még oly m indent eltipró félelmes hata-
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lom, ha nem járn a e gondolat nyom án a szám  Neje, kit szintén munka foglalt napestig el,
adás tudata s a felelősség érzelm e. Az Úr m eg
Hisz kis háztartásban is sok, a mit tenni kell,
kérdi tő lü n k : hogy sáfárkodtatok a talentom ok- Esténként gyakran nyitott be hozzá s szólt ekként:
kal, am iket rátok bíztam ? Óh jaj nekünk, ha „Hagyd abba már a munkát, tégy már kissé a miénk“.
nem tudunk fele ln i! Ha szivünk hideg,
ajkunk ném a a nagy kérdezés, szám onvétel
p illan atáb an ! A kérdés fölhangzik :
— Jó ra használtad-e az időt, a sok
esztendőt, amit kegyelem ből engedtem n é
ked? T erm ettéi-e hasznos gyüm ölcsöket
vagy term éketlen fa m aradtál s , dőre
hivalkodásra tékozoltad életedet ? Áldása
voltál-e em bertársaidnak, hazádnak egyhá
zadnak, avagy kártékony élősdije? K önyö
rültél-e rajtam , a m ikor szegényen, öltö
zetlenül, éhezve és szomjuhozva, betegen
és rab u l közöttetek já rta m ?
Százszoros jaj néktink, ha ném asággal
tu d u n k csak válaszolni. T etteink lesznek
vádlóinkká, hogy m ennyi jót elm ulasz
tottunk és m ennyi rosszat véghez vittünk.
H ány könnyet hagytunk lelörletlenül és
hány szívet sebeztünk szívtelen önzésünk
kel halálra 1 H ányszor keltünk zúgoló
dásra Isten ellen és hányszor indítottuk
fel Istenjjharagját, szent búsulását v étkeink
kel ! M inden istenáldotta nap reászolgál
tunk, hogy , atyai feddő ostora suhogjon
felettünk s Ó mégis jóvoltának m eleg verőTényét
öntötte reánk. Szeretetlenség férge
y
őrölt szívünkben s ő végtelen szerelm e
javaival koronázott meg.
Óh jertek , a kegyelem ez esztende
jének határán , az utolsó napot tegyük
hálaadás n a p já v á ! Á ldozzunk az Ú rnak
a tiszta szív áldozatával, hogy m ind eddig
megsegített és kérjük őt alázatos szívvel,
ne vágjon ki, m int term éketlen fákat
kertjéből, hanem várakozzék m ég béke
Kenessey Béla erdélyi ref. püspök.
tűréssel gyüm ölcseinkre. T együnk egyúttal
szent fogadást, hogy az ó-évvel levetjük az ó
Aztán megnyílt az ajtó, s mint mikor napsugár
em bert és újba, a megvilágosított és m egváltott
A z elzárt sötét helyre egy kis résen beszáll:
em berbe öltözünk. Ámen.
( Sz )
Ajkán vidám mosolylyal a gyermek befutott
S térdére ült apjának s vígan híntázza ott.
A z apa félretette
mit is tehetne mást
A gépek cifra rajzát, meg a sok folíánst,
A hitetlen*)
Es némán simogatva a kis fiú fejét,
Hallgatta, mit az mondott, a sok bohó mesét . . ■.
Egy zajos nagy városban egy kis család lakott:
A férfi mérnök volt és egy gyárnál dolgozott,
Bizony, ha nem lett volna ez a vidám gyerek,
Szép ifjú felesége a jóság volt maga,
A szegény asszony élte rideg lett vón, rideg,
Egyetlen gyermekük egy kicsiny fiú vala.
így is,
óh hányszor történt, sok, sok hosszú napon,
Míg a fiúcska játszott az árnyas udvaron,
A férjnek egész napja munkába' telt le; ott
A z asszony, asztalánál amíg dolgozgatott,
A gyárban, gépei közt járt-kelt, dolgozgatott.
Varrására oh mennyi könycseppet hullatott!
Komoly s kissé mogorva embernek ísmerék,
Nem az bántotta őt
már abba belé szokott,
Kit tréfálni, nevetni nem láttak soha még.
Hogy férje néki kevés ídőcskét áldozott,
Ilyen volt otthon is; ha este hazakerült,
Oh, ennek az asszonynak volt égetőbb sebe,
Szobájába vonult és könyveibe merült,
Mit sohasem felejthetett, mit mindig éreze.
Vagy számításba kezde, s az foglalá el öt,
Oly ellentét állt köztük, mely lélekig hatott,
S nem mozdult asztalától késő éjfél előtt.
S mit idő és megszokás el nem simíthatott!
—

—

,

—

—

—

—

—

*) Mutató a költőnek karácsonykor megjelent versköteté
ből, a melyre e helyütt is felhívjuk olvasóink ügyeimét.
Szerk.

A feleség hitbuzgó, istenfélő vala,
Szelíd, mint a mennyország legtisztább angyala.
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Imával kezdte napját és azzal végezé,
Ha kételye támadt tán, csak szívét kérdezé,
S az, mert beléje Isten hitet, erőt adott,
Elébe mindig híven helyes irányt szabott.
A férj, ki gépek között töltötte idejét,
Hideg számításokban tőré mindig fejét,
A z anyagnak világát ismerte el csupán.
„Mért fussak
mondogatta
hiú eszmény után ? !
Elég, ha ezért küzdők, ami elérhető.
Ha olyan úton járok, a mely kimérhető.
Nem egyéb álomlátók hiú agyrémínéi,
Hogy a lélek nem hal meg, hanem örökkön él!
Ej asszony, asszony, annyit felfoghatnál te is,
Hogy lélek, különálló a testtől nincsen is.
A.nyagból álló szervek egymásra hatnak és
Úgy áll elő az élet. De persze hát kevés
Kíváncsi együgyűnek ez a földi világ,
Hitet teremt és azon
úgy mondja
égbe hág,
És keres mennyországot, keres Istent! No én
Nem indulok el ilyen kis gyermekes mesén.
Hagyj békín engem asszony, én mm imádkozom,
Egy gép-terv jár eszemben, azon gondolkozom.
Eredj, ha kívánsz, de én templomba nem megyek.
Akkor már okosabb lesz, akármi mást tegyek*'.
—

—

—

2 0 . sz.

A z a vihar rémítőbb volt sokkal mint amaz,
S annál erősb, mert miben utat lelne,
panasz
Nem hangzott el az anya ajkárul.
Gyönge nő,
Téged nehéz órákban sem hágy el az erő!
—

—

Hosszú léptekkel mérte a férfi a szobát,
Es ily szavakkal fordul az asszonyhoz; „No ládd,
Ha élne igaz Isten ott a felhők felett,
Nem büntetné talán ez ártatlan kisdedet ?!
Ami most e szegénynek kínt, fájdalmat szerez:
Csakis a természetnek gonosz játéka e z !"
A z ágy fejénél álló asszony előbbre jött,
Es némán térdre rogyott a kisded ágy előtt.
Aztán imára fogva két reszkető kezét,
Ajkáról ég felé föl így szárnyalt a beszéd:
„Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék neved,
Oh jöjjön el országod mind e világ felett,
A mit akarsz, legyen meg ott fönt, mint itt velünk,
Add meg mindannyiunknak, mi éltet ad nekünk;
Ha vétkezénk, bocsásd meg, mint szívünk megbocsát
Annak, ki ellenünkbe emelte tán szavát;
A kísértésnek rémét hozzánk férni ne hadd,
S ne engedj a gonosznak felettünk diadalt;
Dicsőség és hatalom s ország kezedbe' van,
Legyen is úgy mindvégig, örökre úgy, Uram!"
—

így, így beszélt a férfi; s az asszony a szegény
Amíg két forró könycsepp jelent meg a szemén,
Kezeit összefogta, még térdre is rogyott,
S az égre nézve, mondá: „H idd el, hidd el, hogy ott,
Fölötte a felhőknek él ám Isten, aki
Hiú dacod meg fogja egyszer sokallaní,
S amelyen eddig veszély nélkül haladhatánk
Életünk útján átok, nehéz sors vár reánk!*'
—

A férj haragra fogta. „Ej,
Képzelgés meg nem zavar,
Ha baj ér, — no mert érhet
S ha elhárul fejemről, nem

hagyj nyugtot nekem,
nekem nincs Istenem.
— nem Isten méri rám,
ő cselekszí ám".

lm így keltek vonagló ajkáról a szavak,
S fehér galambseregként magasba szólítanak,
Föl-föl egész az égig, át annak kapuján,
S leszálltak ott az Isten trónjának zsámolyán.
Fehér galambcsapat te, fönn szárnyaló ima,
A béke olajágát hozd válaszul,
mit a
Szegény anyának zajgó, víharzó szive vár,
Míg nem telik csordultig a keserű pohár! . . .
Kevés a híja néki . . . Amint a hű anya
Ránéz a kis betegnek csukott pilláira,
Amint elnézi fájón az izzó homlokot,
Könyörtelen halálnak a jegyét látva ott, —
—

—

—

A nő maga maradván, kesergett, sírt soká,
Kezét tőré és aztán imára kulcsolá.
Kérvén az igaz Istent, a kit szeretve fél:
„Bocsásd meg néki Uram, nem tudja mit beszél!"
Aztán ölébe kapta kedves kis gyermekét.
K i anyját utánozva, apró piciny kezét
Összefogó, s imáját mosolygva mondta el.
A fehér lílíomszál, mely illatot lehel,
A z ártatlanságnak jobb jelképe nem lehet:
Mint
imádsággal ajkán
e mosolygó gyerek!
—

—

—

Mosolygott akkor. Oh de egy téli zord napon,
Nagy szélvihar dühöngött, hideg is volt nagyon,
A z apa későn este a mint megérkezett,
A kis fiú az ágyon remegve vetkezett.
A z arca halovány volt, kezecskéje hideg . . .
Éjjelre forró lázba esett szegény gyerek.
Orvost hamar! A z orvos megjött, megnézte öt,
Kis kezét fogva soká ott állt az ágy előtt,
S az anyához fordulva mondá: „Nagy a veszély!*'
Künn így szólt az apához: „Még egy napot ha él".
. . . A szélvihar csak tombolt, a tetőt csapkodó,
De a mely az anyának hű szívét zaklató,

Amint szorongva látja, hogy a kicsiny kebel,
Amely előbb zihált még, most már alig lehel:
Lankadni kezd az anya szívében az erő,
S szeméből könyeínek patakja tör elő,
Két reszkető karával csügg drága gyermekén:
„Nem adlak a halálnak,
enyém maradsz, enyém !"
—

—

A z apa komoran áll a szoba szegletén;
Vájjon milyen gondolat cikázott át fején ?
Gondolt-e arra, hogy ha ez a kis szív megáll,
Kíhervad a világból a legszebb rózsaszál,
Komor házába' többet nem hallszík víg dana,
Nem lesz, ki néki ezután meséket mondana ! . . .
Oh te rideg elmélet, te sivár felfogás,
Te, számot csak anyaggal vető okoskodás,
Te józanságnak látszó hitetlenség,
no hát
Meg tudsz-e állni akkor, ha kis szobákon át
Suhintja barna szárnyát a halál szelleme,
Kis gyermekünk utolsó tusát ha ví vele ? ! . . .
—

—

Oh gonosz hitetlenség, te rémes hatalom,
Hogy tartod martalékod’ erős rabláncokon;
Kinek lelkére egyszer reá tevéd kezed:
Hogy nem tud szabadulni, oh, hogy nem bír veled!
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Lám e komor apának egyetlen magzata
Utolsókat piheg már, nem is lesz több szava,
Kis ágya szélén ott ül a rémítő halál,
S bár az apa szívéhez a kín utat talál,
Te, gonosz hitetlenség, nem engeded meg azt,
Hogy imádságba öntse a keserű panaszt,
Irgalomért az Isten előtt könyörgení,
Hisz gyermekét egyéb már meg úgy se mentheti.
Az ágy felé az apa kitárja karjait,
De imádságra nyitni nem tudta ajkaitl

Megtántorult s lehajtva keblére a fejét,
Térdre rogyott és összefogó míntkét kezét;
Ajka, szókat keresve, némán, lassan mozog . . .
A z anya most hangosan imádkozásba fog:
„Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék nevedI"
. . . A z apa szíve mélyén csodásat érezett
S az asszony szava után
mint kis gyerek szokott
Csöndes, remegő hangon, buzgón imádkozott . . .

. . . A szélvihar csak tombolt,
iszonyú éj vala,
Betegével egyedül maradt a hű anya ;
A hit még tartá benne a lankadó erőt.
A z apa nem tud állni a haldokló előtt;
Kítántorgott a szomszéd szobába és leült
A pamlagra, s fejét ott,
mely tán láztól hevült
Kezére hajtva,
némán gondolkozott soká . . .

A bölcs asszony építi az ő házát.

—

—

—

—

—

Legifj. S zá sz K ároly.

írta: Kovács Andor.

—

—

—

—

. . . A szél az ablakokat még mindig csapkodó;
De már az éj sötétje oszolni kezde el,
A hajnal bíboros szép palástját vette fel,
Kígyúlt a fény keletről,
s mely a szobában ég,
A kis mécsesnek lángja lassan halványodék;
Az élet szikrája is mindég jobban lohadt,
A mely ott pislogott a kis szempíllák alatt . . .
—

Beteg kicsínyjét némán elnézi a z anya . . .
Most, mintha kis kebléből sóhajtás szállana,
Tán lelke repül benne egy jobb világ felé . . .
De nem, de nem,
ím szemét lassan fölemelé,
Anyjára néz, s szemfénye nincsen megtörve még,
A z életszíkra benne ím újra, újra é g !
A z anya örömkönye sebes patakba foly,
A gyermek keskeny arcán egy színtelen mosoly . . .
—

„Mosolygj, mosolygj anyádra szerette magzatom,
Meghallgató imámat az égi irgalom 1
Te apja, jer I I . . . “ Akart még mondani valamit,
De az öröm könyűi elfojták szavait . . .
A férj fölrezzent, s látva a néma könyeket,
A zt gondoló, hogy szegény gyermek kiszenvedett;
S ezt gondolván, kinjában fölordít hangosan :
„Hát a te jó Istened, mond asszony, merre van ? !"
S oda rohan az ágyhoz, s megdöbbenve megáll,
Halottat vélt ott látni, s kis mosolygót talál.
Az, kis kezét kinyújtva, halk hangon szólni kezd:
„Fölszálltak már az égbe, jöhetsz apám, jöhetsz. “
E szókat ajkára talán a láz adá ? . . .
De ő erősebb hangon, mosolygva folytató:
„Vendégeim valónak,
egy szép angyal-csapat,
Friss illatos virággal hinték be ágyamat.
Mindegyik azt susogta, hogy Isten küldte öt,
Meggyógyítani engem, szegény kis szenvedőt.
„Lásd, mondó egyik, Isten mindég vigyáz reád,
Mert jó vagy, s örömet lel benned anyád s apád."
Megsimogatták szépen arcom, kezem, fejem
A z angyalok, s egyszerre semmim se fájt nekem,
Aztán az égbe szálltak, túl a felhők felett . . .
Ugy-e apám, az Isten minket nagyon szeret ? 1 ..."
—

—

—

Elhallgatott a gyermek,
az anya zokogott,
A z apa azon helyben, amint megálla ott,
—

—

IV.

A nő mint a vallás őre.
N agynak m ondtam a nőt, m int hitvest, n a 
gyobbnak, m int anyát; hiányos lenne azonban
elm efuttatásom , ha a női szív legragyogóbb e ré
nyéről m eg nem em lékezném s ez a legna
gyobb erénye a női szívnek a vallásosság. Ez a
szent érzés teszi fel a nő, m int hitves s m int
anya fejére is a koronát. Ezt az égi kincset
övéinek is közös tulajdonává tenni, gyerm ekei
nek is szivökbe oltani legm agasztosabb felada a
a családanyának. Nem is adhat az édesanya
nagyobb kincset gyerm ekének, m intha vallásos
érzést, hitet olt szivébe, ha Istenfélelem re, val
lásos buzgóságra neveli, tanítja. Az első im á d 
ságot, am elyre édesanyánk tanított, sohasem
feledjük el. Azt az Istenbe vetett bizodalom ból
fakadó bölcs beszédet, m elyet ajkáról hallot
tunk: gyerm ekem , ha az életben baj, veszede
lem ér, ha csapás sújt, el ne csüggedj, bízzál
Istenben, ha m inden elhagy is, Isten nem hagy
el, — sohasem feledjük el.
Istenfélelm et, hitet, vallásos buzgóságot, szeretetet Isten és em berek iránt, oltsanak az anyák
gyerm ekeik szivébe. T anítsák meg gyerm ekei
ket a rra az igazságra, hogy a vallás nem azért
adatott Istentől, hogy az em bereket egymástól
elválassza, hanem ellenkezőleg arra, hogy m in
den em bert egyesítsen ab b an és azáltal a leg
szentebb érzés által, am elynek neve szeretet.
A szülői szívből kiáradó szeretet áldó hatását
érzi szülő és gyerm ek egyaránt A gyerm ek
lelki, szívbeli boldogságának sugarai rá v e tő d 
nek a szülő öreg k o rá ra is és bearanyozzák
élete alkonyát.
A mai korban a vallásos élet terén sok a
tenni s pótolni való. Ma családban és iskolá
ban az értelem , az ész fejlesztésére irányzott
törekvés az uralkodó s a gyerm ek szivvilágán ak fejlesztésével kevéssé foglalkoznak.
Innen van a mai kor sok em berénél a
fásultság, kedélysívárság, az unottság; am iatt
nem eléggé fogékony a mai em ber, a mai n em 
zedék a m agasabb, a nem esebb, az ideális esz
m ék iránt. A szám ítás, az önzés, az anyagiság
szeretete m ind jo b b an és jo b b an felüti fejét a
társadalom ban s ebből folyik azután a szerte
len kapaszkodás, a benső nyugtalanság, az elé
gedetlenség s egym ással szem ben a kím életlen
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harc, mely jelenségek m a tagadhatatlanul u ra l vissza érzületén, gondolkodásán, cselekedetein,
já k egyesek, családok és társadalm ak életét.
egész életén : ki okozható m indezekért, ha nem
Szerintem az em ber csak akkor egész s a szülő, ha nem az anya ?!
rendeltetésének csak úgy felelhet meg, ha nem 
A vallástalan körben felnevekedett gyerm ek
csak értelm i tehetségei fejlettek, hanem szive lelke elhom ályosul, kedélye eldurvul, elfásul,
is nemes. A szó valódi értelm ében m űvelt csak hite, szeretete, rem énye olyan, m int a gyenge
akkor lehet valaki, ha értelm i képességeivel, mécsvilág, A hitetlen szülők gyerm eke olyan,
olvasottságával, sok irányú tudásával párosul m int a rab , lelkén a szülői bűnök b ilin cse ;
érzelm i világának fennköltsége, em elkedettsége lelki sötétségben nő f e l ; hozzá nő egész való
is. Az értelm i m űveltség s a lelki em elkedett jáv a l a földhöz, a röghöz, a testhez s annak
ség az ész és s z í v együttes fejlődésének ered  szertelen vág y aih o z; az életet nem esebb oldalá
m énye lehet csupán. Am ilyen fokú az ész fej ról, fenköltebb szellem m el felfogni, m egérteni
lettsége s am ilyen nagyarányú a szív nem essége: nem képes s összeomlik lelki világa, még m ie
annyi az em ber szellemi és erkölcsi értéke is. lőtt felépülhetett volna ; életereje ellankad, még
Igazi m űveltség csak az lehet, amely az em ber m ielőtt m egizm osodott volna s bekövetkezik a
benső világában fakadó e két különálló forrás benső ineghasonlás, a szülőgyűlölés, az em be
egyesüléséből ered ; am ely az ész és szív egy re k m egvetése, az élet m egunása, az elzüllés,
m ásra ható, egymást kiegészítő s összhangza- m ielőtt m ég az ifjú élet érvényesülhetett volna.
tos m unkájának az eredm énye. Ma az em berek S a gyerm ek m egsem m isült életének om ladékain
közül sokan úgy lépnek ki az életbe, hogy hasztalan hangzik m ár fel a lelkiism eret m aragyukban túlterheltség, zűrzavar van, szivük dosása nyom án kelt fájdalom sóhaja. A válasz
pedig ü res; vagy ha eleven és életképes is érze csak ez lehet r á : késő, k é s ő !
lem világuk, az nem a szellemi élet jellegét
A nő hivatott őre a vallásnak, papnője h ázá
h ordja m agán, hanem a földhözragadtság, az nak, őrizője a családi szentély oltárán lobogó
anyagiság, a testi élet szertelen szeretete által hit tüzének E gyáltalában a szülőknek, de külö
vau m egbélyegezve. Innen van, hogy az em be nösen a nőknek, m int a gyerm ek nevelőjének
riség mai társad alm áb an a tudom ányos, az szól ez intés: *heh/heziessélek az én beszédimet
értelm i élet m agasfokó fejlettsége mellett óriási a ti szivetekbe és a ti lelketekbe . . . . és meg
nagy a lelki? az erkölcsi nyom or. S az em ber tanítsátok azokra a ti fiaitokat .» (Mózes V ,
isteni részének e m egem észtő ellenségével, a XI. 18—19.) Különösen a nőknek kell hangoz
lelki és erkölcsi n y o m o rral kell m egküzdenie tatni az írá s e s z a v a it: Jöjjetek ide fiaim és
a jö v ő nem zedéknek. S az értelem és szív együt hallgassatok engemet • az Úrnak félelmére meg
tes kim űvelése által adjuk kezébe azt a fegy tanítják titeket. > (Zsolt. XXXIV. 12.) Az ő
vert, m ellyel a re á váró nehéz harcot végig- feladata tem plom m á tenni hajlékát a lélek m in
küzdheti.
dennapi kenyerévé az éneklést, az im ádkozást,
És kik képesíthetik a jövő nem zedéket ennek az Isten ig éjé t; az ő feladata Istenhez vezetni s
a harcn ak diadalm as m egvívására tökéletesebb Istenfélelem ben m egtartani férjét, gyerm ekeit
m értékbén. m int m aguk a nevelés igazi m es s egész háza n é p é t; ő neki kell őrködni m ind
tere i: az anyák. A jó anya —■ m ondja egy nyájuk lelki békéje, sziveik nyugalm a, életük
bölcs — fölér száz tanítóval is. Ők vetik meg tisztasága, boldogságuk fölött. Neki, m int a
alapját az em beriség jövő életének, az ő kezök- bibliai sónak soha sem szabad m egízetlenülnie ;
ben van letéve az egyesek, a családok boldog hitének, Istenbe vetett bizodalm ának sohasem
sága. a társadalm ak és nem zetek jóléte. Az ő szabad m eggyengülni; neki világítania kell az
m unkájuknak nagy horderejűt kiem elendő, egész háznak s Istennek szentelt életével jó
m ondja a Szentírás i s : «4 bölcs asszony építi példát kell adnia egész háznépének. Fokozott
az ő házát; a bolond pedig önkezével elrontja m értékben feladata ez az evangélikus nőnek,
tudván, hogy a m i szeretett egyházunkat száza
azt.» (Péld. XIV. 1.)
Azt tapasztalásból tudja m indenki, hogy a dok viharai, küzdelm ei és szenvedései között
kinek nincsen hite, a ki nem vallásos, a ki Isten kegyelm e m ellett a vallásos és hithű anyák
Istenben bízni, az ő ak aratán m egnyugodni által nevelt egyházias. buzgó nem zedékek tar
nem t u d : az a legboldogtalanabb, legszeren tották fenn.
Legyen ez a jö v ő b en is így! S így lesz, ha
csétlenebb em ber. S ilyenekkel m a lépten-nyom on találkozunk s ezek a legnagyobb részben minden egyes evangélikus nő őre lesz az ő csa
a családi ferde nevelés áldozatai. A m ai vallás- ládjában vallásunknak s élő, hű tagja egy
talanságnak, hitetlenségnek okai a szülők, job- házunknak.
M indenekfelett a nőké ez a szent hivatás!
banm ondva az a n y á k ; m ert a nevelés gondja
Teljesítsék ezt fáradhatatlanul, soha nem
m indenekfölött az ő gondjuk. Ha a gyerm ek
nem szokta m eg az im ádkozást m á r kicsi k o rá  lan k ad ó h ű ség g el!
S legyen jutalm ul ezért a gyerm eki szere
ban ; ha a tem plom látogatása nem vált életszükségletévé ; ha nem ragaszkodik hűséggel tet, a családi boldogság, a jó lelkek hálája s
egyházához: ha az ő bölcseségének kezdete az Isten á ld á s a !
(Folyt, és vége.)
nem az Isten félelm e; ha nem a Krisztust
tekinti az ő élete örök példányképének; ha az
Isten szent lelkének hatása nem tükröződik

20. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

V EG Y E S.
Halálozások. Czuppon Sándor, zalai esperes,
kővágóörsi lelkész, 54 éves korában, dec. 10-én
hosszas sínylődés után elhúnyt. Benne fáradhatat
lan, mozgékony munkás dőlt ki, aki egyháza és
esperessége ügyeinek pontos végzése mellett tevé
keny részt vett a Balatonvidék szőleinek újra
teremtésében s szegényedő evang. népünk anyagi
viszonyainak javításában. Czuppon Sándor a sopronmegyei Tompaházán született; tanulmányait Sopron
ban és Bécsben végezte. 1879-ben avatták lelkészszé, Nagy-Geresden segédlelkészkedett, 1883-tól
1886-ig Szegeden volt lelkész, 1886-tól 1908-ig
Kővágóörsön Horváth Sándor utódja. A zalai egyház
megye 1896-ban választotta esperessé. Hívei nagy
szeretettel csüggtek rajta.
Polerecky András turóci esperes, necpáli lelkész
karácsony előtt hirtelen elhúnyt 57 éves korában.
Zvarinyi Sándor késmárki lyceumi tanár és
volt igazgató elhúnyt december 11-én. Elhúnytáról
a lyceum a következő meleghangú jelentést adta
k i : A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum pártfogósága és tanári testületé mélyen megszomoro
dott szívvel jelenti, hogy Zvarinyi Sándor nyug.
lyceumi tanár folyó évi december hó 11-én, életé
nek 60 ik, nyugalomba vonulásának 2-ik évében
elhúnyt. A megboldogult földi maradványait folyó
hó l3-án, d. u. 7,3 órakor helyezzük örök nyuga
lomra a késmárki temetőben. Nemes lelkesedéssel
szolgálta 33 évig mint tanár s ez idő alatt 9 éven
át mint igazgató intézetünket s a magyar evang,
tanügyet. Áldott jó lelke, nemes szíve felejthetlenné
teszik őt úgy tanártársai, mint nagyszámú, hálás
tanítványai előtt. Áldott emlékét szeretettel s kegye
lettel őrizzük! Késmárk, 1908. évi december hó 11-én.
Protestáns Esték. A besztercebányai evang.
egyesület 1908. évi december hó 27-én, vasárnap
délután fél 6 órakor Bethlen Gábor-utcai Otthona
nagytermében II. protestáns estélyét tartotta a
következő műsorral: 1. Mennyből jővén az angyalok,
1. és 2. vers, énekli a közönség. 2. „A keresztyénség és a keresztyén szocializmus, felolvasás, tartja
báró Radvánszky Antal úr. 3. Figuss Vilmos:
Karácsonyi ének, énekli Zikes Vilma úrleány, zon
gorán kiséri Figuss Vilmos úr. 4. Gyulai P á l:
Karácsony éjszakáján, szavalja Nagy Eszti úrleány.
5. W. F . : Az Úr az én őriző | ásztorom, férfikar, Figuss
Vilmos e. karmester úr vezetése mellett énekli az
egyesület fértíkara. 6. Krisztus Urunknak áldott
születésén, 1. és 2- vers, énekli a közönség. Az
1908/9. téli évad következő protestáns estélyeinek
sorrendje: III. 1909. január 17-én, IV. febr. 14 én,
V. március 14-én, VI. április 12-én.
Egy tanító jubileum a. Kistornás tolnamegyei
németajkú község evangélikus népiskolájának taní
tója, Schaffer Mihály múlt hó 9-én ülte meg tanítói
működésének félszázados jubileumát. Az ünnepélyen
a politikai és egyházi hatóságok, az iskola növendékei
a szomszéd községek társaskörei stb. vettek részt.
Reichert Gyula lelkész az egyház, Laki László jegyző
a község, Koritsánszky Dénes pedig az egyesületek
nevében üdvözölték és Lágler Sándor egyházi író
pedig a régi iskolatársak nevében üdvözölte a jubi
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lánst. Számos üdvözlő táviratban is üdvözölték az
ünnepeltet. Este tiszteletére 50 terítékű bankét volt.
Az egész ünnepség magyar nyelven folyt le, mert
Schaffer Mihály érdeme elsősorban, hogy a község
németajkú lakosságát nemcsak hazaszeretetre, de a
magyar nyelvre is megtanította hosszú, eredményes
működése alatt.
Képeink. Az 1908. év folyamán a testvér ref. egy
házban két új püspököt választottak. Kenessey Bélát
Erdélyben, Erőss Lajost a tiszántúli kerületben.
A két java korbeli püspök képét mutatjuk olvasóink
nak, kívánva, hogy sokáig munkálkodhassanak Isten
országa terjesztésén.

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház
Theol. Akadémiájánál Pozsonyban rendkívüli tanári
állásra pályázat hirdettetik.
A megválasztandó rendkívüli tanár kötelessége
a bölcsészeti és neveléstani tudományokból előadá
sokat tartani, a philosophiai semináriumot vezetni
a theol. akad. tanterv követelményei szerint. Egyéb
kötelességeit az akadémiai Szervezetben foglalt
szabályok és a felettes hatóságok rendelkezései
szabják meg.
Á megválasztott rendkívüli tanár az Egyetemes
Nyugdíjintézet jogosított és kötelezett tagja.
Javadalma évi 2400 kor. tizetés és 400 korona
lakbér havi, ill. negyedévi előleges részletekben.
Pályázhatnak oly ág. hitv. ev. theologiai, ill.
bölcsészeti pályavégzett egyének, akik philosophiai
tanári vizsgálatra jogosító okmányokkal bírnak.
A megválasztott rendkívüli tanár állását 1909
február hó első felében köteles elfoglalni.
A pályázati kérvények a minősítést igazoló
összes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és
esetleges szolgálati bizonyítványnyal, valamint a
netaláni irodalmi működést feltüntető mellékletek
kel a magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház
Theol. Akadémiai Nagybizottságához címzetten 1909.
évi január 20-ig a Theol. Akadémia igazgatóságá
nál (Pozsonyban) nyújtandók be.
A Nagybizottság azonban a pályázat kihirde
tése mellett is fentartja magának azt a jogot, hogy
a tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül
is meghívhat, esetleg magántanárt is alkalmazhat.
A Theol. Akadémiai Nagybizottság 1908 dec.
15-én Pozsonyban tartott üléséből Hornyánszky Aladár
jegyző.

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház
Theologiai Akadémiájánál Pozsonyban systhematikai
és új szövetségi exegetikai rendes tanszékre pályá
zat hirdettetik.
A megválasztandó tanár kötelessége a nevezett
tanszékkel kapcsolatos tudományokból és segédtudományokból előadásokat tartani, semináriumokat
vezetni a theol. akadémiai tanterv követelményei
szerint. Egyéb kötelességeit az akadémiai Szerve
zetben foglalt szabályok és a felettes hatóságok
rendelkezései szabják meg.
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A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíjintézet jogosított és kötelezett tagja.
Javadalma évi 4000 korona alapfizetés havi
előleges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400
kor.-nyi ötödéves korpótlék, mely is fizetés termé
szetével b ír ; továbbá 800 kor.-nyi lakbér negyed
évi előleges részletekben.
Pályázhatnak olyan egyének, akik a Theol.
Tanügyi Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt
kellékeknek megfelelnek és a theol. tanári képesí
téssel bírnak Ily pályázók hiányában a nevezett
tanszék ideiglenesen theol. tanári képesítéssel még
nem bíró, de ily vizsgálat tételére jogosított egyén
által fog betöltetni, aki is rendkívüli tanári minő
ségben 2400 kor.-nyi fizetést és 400 kor.-nyi lak
bért élvez havi, ill. negyedévi előleges részletekben.
A megválasztott tanár állását 1909 február hó
első felében köteles elfoglalni.
A pályázati kérvények a minősítést igazoló öszszes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi s eset
leges szolgálati bizonyítvánnyal, valamint a netaláni irodalmi működést feltüntető mellékletekkel a
magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház Theol.
Akadémia Nagybizottságához címzetten 1909. évi
január 20-ig a Theol. Akadémia igazgatóságánál
(Pozsonyban) nyújtandók be,
A Nagybizottság azonban a pályázat kihirde
tése mellett is fentartja magának azt a jogot, hogy
a tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül
is meghívhat.
A Theol. Akad. Nagybizottság 1908 dec 15-én
Pozsonyban tartott üléséből.
Hornyánszky Aladár
jegyző.

Az Evang. Családi Lapról.
K arácsonyi hírként közöljük olvasóinkkal a
L uther-T ársaságnak egy nagy jelentőségű elha
tározását. Rem éljük, hogy e hírre m éltó vissz
hang tám ad. L apunk, mely eddig havonta csak
kétszer jelent meg 1— 1 ívnyi terjedelem ben, a
n y ári hónapokban pedig szünetelt, a jövő évtől
fogva m inden m ásodik vasárnap m egjelenik s
július-augusztus hónapokban is ellátogat híveink
hez. Ez a bővítés m integy 8— 10 ívnyi gyarapodást
jelent s a L uther-T ársaságra nem kicsiny terhet
ró. Még nagyobb m értékben és égőbb lelkese
déssel szolgálhat szent hivatásának, m int eddig.
A L uther-T ársaság ez áldozatok dacára sem
emeli fel a lap árát. Az továbbra is évi 2 korona
marad. Ennyi figyelem után bízvást rem éli a
Társaság, hogy az előfizetők m egszaporodnak
s am i fő, a hátralékok is befolynak. Ha m in

den tagtársunk s olvasónk még egy előfizetőt
szerezne , a Luther-Társaság könnyen abba a
helyzetbe ju tn a , hogy a Családi Lapot heti
lappá alakíthatná át.
T ehát az olvasók és lagok buzgóságától
függ az ügy sikere. A kiadóhivatal utalványt és
rendelőívet mellékelt. K érjük olvasóinkat, hogy
tegyenek meg m indent ez egyetlen evangélikus
családi lap érdekében. A szerkesztőség m indent
elkövet, hogy a lap továbbra is m agas szín
vonalon m aradjon.
A Családi Lap következő szám a jan. 10-én
fog m egjelenni. Ugyané szám hoz m ellékeljük
az idei tartalom jegyzéket.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
n a g y o k tá v a la k ó tize n k ét k ötetb en , ren d k ív ü l g a zd a g o n illu sz tr á lv a Jele
n ik m eg . Az e ls ő öt k ö te t m ár m eg jelen t. A to v á b b i k ö tetek a sajtó alatt
v a n n a k s k ö rü lb elü l fé lé v e n k é n t Jelenik m e g e g y -e g y k ö tet.

Ára kötetenkint félbőrkötésben

24 kor.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
azokat az ismereteket terjeszti, melyekre a művelt
embernek, — ki az előtte felmerülő jelenségek
mellett nem surran el, hanem azok okait ismerni
kívánja, — úton-útfélén szüksége van.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
oktatva gyönyörködtet, mert a mit mond, az tudo
mányos kutatás eredménye, de élvezetes, művészi
formában, a szép, magával ragadó előadás kön
tösében tárva elénk mondanivalóját.

A tizenkét kötet ára .

2 8 8 korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
szövegképekben és műmellékletekben egyaránt
ga zd a g ; a remek képanyag megválasztásánál is a
hazai viszonyokat, a hazai művelődési, ipari és gaz
dasági életet tartja szem előtt A Műveltség Könyvtára.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
papírja famentes, betűi a könnyű olvasható
ság szem előtt tartásával külön e célra öntettek s
gyönyörű kötetei rendkívül díszes és erős fél
bőrkötésbe vannak bekötve.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRÁNAK minden egyes kötete egy önálló egészet képez, a vál
lalat páratlan kelendősége legjobban bizonyítja, hogy A Műveltség Könyvtára a magyar közönség
szükségletének teljesen megfelel.

A M űveltség Könytárából
eddig 60.000 kötet kelt el.

SZ.

Megrendelhető a Luther-Társaság
:: könyvkereskedésében Budapest::

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten. 43722

