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„Emlékezzetek a ti elöljáróitokra, mint akik hirdették nektek 
az Isten beszédét és figyelmesvén az ő magokviselctének kimenetelére, 
kövessétek az ő hitüket.'‘ (Zsid. XIII. 7.)

1904. augusztus 15-én hunyta le szemeit a halál álmára, 
augusztus 17-én kisértük ki utolsó útjára azt a férfiút, ki 39 évre 
terjedő nemes munkássággal vezette a kassai ág. hitv. evang. egyház- 
község ügyeit és tevékeny részt vett minden nemesebb egyházi és 
társadalmi mozgalomban.

Eszményekben fenkölt, tettekben gazdag, jellemben kifogástalan 
élet zárult le elhunytéval. Kötelességteljesités és a szeretet világa 
képezték élete tartalmát; amazzal az egyházépitést munkálta, ezzel 
családja otthonát boldogította.

Csiskó János nemcsak azért érdemli meg, hogy emlékét meg
őrizzük, hogy evangéliumi egyházunknak 39 éven át elöljárója, tiszt
viselője, az Isten beszédének hirdetője volt, hanem az ő magaviseleté
nek kimenetele olyan, hogy követésre méltó.

Csiskó János minden tekintetben kiváló ember volt, működése 
sokoldalú s alig tudjuk megmondani, mely téren ért el nagyobb 
eredményeket s hol, miben bámuljuk nagy buzgalmát, tetterejét, 
körültekintő bölcseségét.

Kiváló volt mint lelkipásztor, mint egyházának kormányzója, 
gondozója, mint szónok, mint tudós, mint tanító, mint családfő, 
rokon, barát s mint ember általában.

Mint lelkipásztor, egyházának kormányzója és gondozója, 
gyülekezetét már régen a „minta1'-egyházak sorába emelte. Hívei
nek javát szivén viselte, azért nem sajnált semmiféle fáradtságot,
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mint igazi jó pásztor utána járt juhainak, híveit látogatta, szegényei 
—  gazdagot egyaránt, intett, buzdított, bátorított, vigasztalt, • s ahol 
kellelt, segített. Ettől az utóbbi időkben még betegeskedése sem 
tartotta vissza, legfeljebb buzgalmát korlátozta.

Gyülekezetét közel 40 éves működése alatt anyagilag a lég- 
rendezettebb egyházak közé juttatta. Meghonosította az „Örökös 
rgyhástagok Arany könyv “ -ét, mely címen 1871 — 1903-ig 12,070 
koronát gyűjtött. Megalapította ezenkívül az „ Egyház emléktáblája"-t 
a lelkes adakozók és hagyományozok emlékének megörökítésére, 
amivel 171,000 koronát szerzet gyülekezetének; a templom helyre
állításának költségeire 15,000 koronát, egy helyi papi és tanítói 
özvegy-árva nyugdíjintézetre több ezer koronát hozott össze. - 
Egyháza állapotáról évről-évre Évkönyvet adott ki, melyek az ő  
áldásos működésének beszélő tanúságai.

Buzgóság, békesség, áldozatkészség, egyházszeretet, rend díszí
tették oly szépen az ő gyülekezetét.

Mint szónok szintén kivált. Akár szószéken, temetéseken, akár 
gyűléseken, egyaránt figyelemmel, szeretettel hallgatták. Mindig az 
életből s az élet számára beszélt. Beszédei tanulságosak, eszmék
ben, gondolatokban gazdagok, formában választékosak. Aki az ő 
konfirmációi funkcióját vagy temetési beszédeit hallotta, annak szeme 
nem maradt szárazon. Hangja az érzelmek kifejezésére alkalmas, 
érces volt.

Egyházi beszédei közül, melyeket nagyrészben az Évkönyvek
ben tett közzé, leginkább kimagaslanak nagy szárnyalásu emlék
beszédei, első sorban reformáció-ünnepi szónoklatai, majd alkalmi 
ünnepségi beszédei, melyek valódi műremek számba mennek. A 
sok közül felemlítjük a következőket: Kossuth Lajos halála alkal
mával tartott gyászbeszédét 1894. április 3-án; a polgári házasság
ról szóló törvény életbeléptetésekor; a haza 1000 éves fennállásá
nak emlékére 1896. május 10-én mondott; „Non possumus" jeligéjű, 
prot. és kath. egyházat párhuzamositó; a prot. egyházak szabadsá
gát biztositó 1790— 91 évi XXVI t.-c. megalkotásának 100 éves 
jubileumára 1891 május 3-án; Felséges Királyunk megkoronáztatá- 
sának 25 éves emlékünnepségén 1892 julius 8-án; a kassai ev. 
templom felszentelésének 85 éves fordulóján; Kossuth Lajos nagy 
hazánkfia születésének 100 éves emlékünnepén 1902-ben ; a magyar-



honi keresztyénség 900 éves jubileuma alkalmával mondott; az 1900 
évi Sylveszter-esti isteni tiszteletnek a századra visszatekintést tartal
mazó beszédeit; Bogsch Albert, az egyház felejthetetlen hű tanárá
nak koporsója fölött mondott búcsúbeszédét; a tátrafüredi fürdői 
templomban tartott több szónoklatát stb. stb. Utolsó beszédét, hatyu- 
dalát már nem mondhatta el a templom alapköve letételének 100 
éves jubileumára, mely ünnepségre oly nagy örömmel készült s 
melynek ez év augusztus 28-án kellett volna lefolynia. A nagy
szabású beszéd elkészült, vázlatos kidolgozásban ott feküdt íróaszta
lán, de a demosthenesi aranyszáj, mely azt elmondta volna a hívők 
seregének, elnémult örökre. Az egyház azonban szeretett lelkészének 
ezen testamentomát mégis olvashatta a jubileumi örömnapon ; az 
egyházi elnökség kegyeletből kinyomatta s szétosztatta.*)

Ami tudását illeti, bátran elmondhatjuk róla, hogy tudós pap 
volt. Még ő azok közül a tiszteletreméltó régibb lelkészek közül 
való volt, akik szellemi fegyverekkel is törekedtek magukat a hiva
tásukkal járó nehézségek leküzdésére minél jobban felszerelni. Sokat 
olvasott és tanult, igyekezett lépést tartani a fejlődő korral és a 
haladó idővel. Tudását azonban értékesítette, amennyiben egyházi 
és szaklapokba írogatott.

A tanításnak nemcsak barátja, hanem buzgó munkása volt. 
Több iskolában maga oktatta vallástanra híveinek gyermekeit s erre 
a célra két tankönyvet is irt: Keresztyén vallástan, a középisk. 
Ili— IV. oszt., valamint konfirmáns növendékek számára és Egyház- 
történeti korrajzok, melyet Bogsch Alberttel közösen irt Wéber 
Samu esperes német nyelvű tankönyve nyomán.

E nyáron rendezte előbbi müvét a harmadik kiadás alá, az 
meg is jelent azóta, de a boldogult a teljesen elkészült uj példá
nyokat nem láthatta meg testi szemeivel.

Mint családfő, valóban mintaképe lehetett híveinek. Szerető 
férj, gondos, odaadó atya, igazi földi paradicsomot alkotott magá
nak családi körében. Mindent a legnagyobb rendben hagyott, követte 
az irás szavait: „Elrendezte házát11 s úgy tért pihenni.

Nagyszámú, derék családot alapított, melyért lelke egész hévé
vel élt és halt. 29 évvel ezelőtt vezette oltárhoz Novak Annát, azt

*) Lásd ezen Kvkönyv végén,
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á kiváló tulajdonságokkal tündöklő nőt, kivel zavartalan boldog 
házas frigyben majd 3 évtizedén át egybefond lelke érzelme; ki 
neki mindéné, volt e földön és ki férje oldalán —  már éhnek 
gyengélkedő állapotában —  le tudott mondani mindenről, társaság
ról, szórakozásról, kényelemről, csakhogy imádott férjét gyámolithassa 
s féltett életét meghosszabithassa. A szerető szülők véréből szerető, 
apjukon, anyjukon rajongásig csüngő gyermekek származtak, szám 
szerint életben lévők hátán, kik gondos nevelésben részesültek és 
a sorsukat szivén hordozó szülők nagy örömeié, ma már majdnem 
valamennyien el vannak látva. Etelka, Siriid István rözsnyói ev. 
lelkésznek, M argit dr. YVallentiny Samu eperjesi ev. kolleg. tanár
nak lelt nejévé; Ernő állami mérnök, Miklós cs. és kir. hadnagy, 
Dezső old. tanító és Anna oki. tanítónői képesítéssel bírnak, előbbi 
most a paedagogiümot hallgatja; utóbbi még nincs alkalmazásban. 
Valamennyien közbécsülésben álló tágjai hivatásuknak s a társadalom
nak. A jő  fa csak jó gyümölcsöt hozhat!

Mint rokon is páratlanul állt; özvegy anyját szeretettél segé
lyezte, özvegy nőtestvérének gyermekéit úgyszólván ő nevelte. 
Megható is volt az a ragaszkodás, szeretet, mellyel rokonai gyermekei 
rajta csüngtek.

Barátságáról azok beszélhetnek, akik azt élvezték. Ha valakit 
barátságába fogadott, azt megbecsülte, ragaszkodott hozzá és ha 
kellett, segítette, támogatta.

Szelíd, okos kék szemeiből jóság sugárzott s a fájdalmas vonás, 
mely betegeskedése óta arcán ült, csak rokonszenvesebbé tette.

Mint ember határozott, szókimondó, elveihez ragaszkodó, 
puritán protestáns jellem, evangéliomi szeretettel teljes szív s lelkes 
honfi volt, ki általános tiszteletnek, becsülésnek örvendett a társa
dalomban más vallásuak részéről is, amint azt temetése is bizonyí
totta, mert azon nemcsak saját hivei, hanem más vallásuak is nagy 
számmal vettek részt.

Kiválóságait saját egyháza is méltatta.
A VI. szab. kir. városi egyházmegyének gyámintézeti pénz

tárosa, majd számvevőségi elnöke lett, az egyházmegye esperesi 
székére Sztehlo János lemondása után mintegy előre ki volt jelölve, 
de ő ezt a tisztséget korára és betegeskedésére való hivatkozással



elhárította magától. Tagja volt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
•lelkészvizsgáló bizottságának, az eperjesi Collegium igazgató-választ
mányának, az egyetemes egyházi törvényszéknek és más testületek
nek. Mindezen tisztségeiben kiváló buzgalmat, ügyszeretetei tanúsított.

Végre kisérjük az elhunytnak élete folyását a bölcsőtől a 
sirhantig.

Csiskó János dobsinai ev. polgári családból származott. Atyja 
Nizsnán Árvamegyében egyideig mint bányaőr tartózkodott, hol 
János fia 1841. január 24-én született. A szülők 1845-ben ismét 
visszaköltöztek Dobsinára és fiók ott végezte elemi iskoláit. A 
gymnásiumot Rozsnyón járta; 18(11-től Eperjesen tanulta a bölcsé
szeti és theológiai tudományokat és tanítványa volt a ríagytudományu 
Hlavacsek, Tillisch és Schrans tanároknak, utóbbi' a mostani buda
pesti ev. lelkész. A theologiai szakvizsgálatot, az akkor úgynevezett 
candidaticumot 1864-ben a nagyhírű Máday Károly superintendens 
előtt tette le Rozsnyón és az év őszén a jénai egyetemre ment 
theol. tanulmányainak folytatása végett. Itt két szemeszteren át 
hallgatta Fischef Kunotól, a heidelbergi mai nagy bölcselet-történeti Író
tól a bölcseletet és német irodalmat (Faust magyarázatát). Hasé Károly
iéi, a klasszikus történetíró és polemikustól az egyháztörténelmet és jé 
zus életét, Rückerttől, a hires költőkétől és Grimmtől Pál apostol leve
leinek magyarázatát. Jenái egyetemi tartózkodásáról és tanárairól min
dig a legnagyobbb tisztelettel és hálával emlékezett meg ; legnagyobb 
hatással volt reá Hasé és Fischer, kiknek nemes szabadelvűségét a 
theol. és bölcsészeti kérdések megítélésében mindvégig megtartotta 
s  a szószéken és az életben vallotta és érvényesítette. Jenából haza 
kerülvén, próbaszónoklat alapján 1865. október havában megválasz
tatott a kassai magyar-német egyház segédlelkészévé Szopkó Márton 
lelkész mellé és Máday superintendens által felavatva, megkezdte 
segédlelkészi működését. Majd 1868-ban Szopkó helyébe rendes 
lelkésznek választatott, mely polcon majd 4 évtizeden át működvén 
,a kassai ev. egyházat a hazai mintaegyházak sorába emelte. Tisztelte, 
becsülte őt a hívők serege, a város közönsége; szerették barátjai, 
a testvéregyházak papjai.

Ritka benső viszonyban élt kerületünk főpásztorával Zelenka 
Pál püspökkel, ki benne nemcsak egyik legjelesebb papját, hanem 
egyik legjobb barátját is vesztette el. Szoros baráti kötelékek fűz-
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ték a már pihenésre tért agg Paál Endre, f.-kemencei lelkész-esperes
hez, Mauritz Rezső, reáliskolai igazgatóhoz és Bogsch Albert tanár és 
hivatalnoktársához; továbbá a még most is élő Lutz Ignác és 
Baczoni Albert reáltanárokhoz, az elhunyt Béki Samu és a mostani 
Révész Kálmán ref. lelkészekhez. Szívélyes baráti viszonyban állott 
dr. Szlávik Mátyással, az eperjesi theol. ékes szavú és tollú dékán
nal. Gyakran fordult meg meghitt barátja, Beller Károly egyházi 
gondnok házánál és szőlőjében, Maurer Gyula és Rezső családjai
nál, hová őt a baráti érzelem vonzotta.

Szívesen ellátogatott az egyház tulajdonát képező u. n. szőlőbe, 
melynek kerti lakásában néhány Ízben a nyarat is töltötte, hol 
vendégeivel s barátjaival kedélyesen elmulatgatott. Azonban a békés 
s elégedett állapotnak véget vetett ezelőtt 10 évvel egy szélhüdési 
roham, mely erős szervezetét megtámadta és aláásta. Helyreállott 
ugyan látszólag, de régi egészségét nem nyerte vissza többé. Az 
évek során a rohamok még kétszer ismétlődtek, bár elég jó kimene
tellel; de a negyedik roham végzetessé vált és 1904. aug. 15-én 
d. e. háromnegyed 11 órakor kioltotta életét a még alig 04 éves 
férfiúnak.

A hálás egyházközség nagyja-apraja megjelent a szeretett 
lelkipásztor végtisztességén, mely aug. 17-én d. u. fél 5 órakor 
impozáns módon ment végbe, jelen voltak a város, vármegye, 
egyházak, tanintézetek, hivatalok nagyszámú képviselői, a vidéki 
egyházak küldöttei, lelkészei. Eljött ritka hüségü főpásztora és barátja 
Zelenka Pál püspök is, hogy megadja neki az utolsó kíséretet, 
Dianiska András esperes, a bártfai egyházak papjai Juszth A. és 
Szlabey Mátyás; a kisszebeni lelkészek, Altmann G. és Dianiska 
Andor, Homola J. kassai, Dómján E. fartcsali, Zemann J. abosi, 
Schréter Gv. sz.-olaszii, Ujágh K. merényi, dr. Walser Gy. iglói, 
Ozékus L. szántói evang. lelkészek, a helybeli ev. ref. egyház, illetve 
javítóintézet lelkészei Révész Kálmán és Szöllősy J .; az eperjesi 
kollégium tanárai Gömöry J. és Peschkó Ödön; a késmárki gym- 
násium képviseletében Dr, Szelényi tanár stb.

A fekete drapériába vont templom oltári hajójában, működésé
nek ezen legméltóbb helyén volt felállítva a gyászravatal és a szer
tartás is itt folyt le. Felhangzott a búgó orgona hangjainak elhalté
val a bús gyászkarének : Alant, ott a béke sötét honában a fáradozó



pihen oly egyedül, árván! Majd Mohr Béla vallástanár és az elhunyt 
hivatalnoktársa megható gyászbeszédet mondott, melyben mesteri 
módon méltatta az Urához megtért hű szolgának munkásságát és 
érdemeit.*)

A második karének: Az én életem vége csakhamar közelget! 
elhangzása után Liptai Lajos eperjesi lelkész az esperesség és a 
kartársak nevében búcsúzott cl megindító beszédben az elköltözőitől. 
Aztán a lelkésztársak felemelték a koporsót s a gyászkocsiig vitték, 
mire beláthatatlan sokaságban megindult a gyászos menet a sirkert 
felé. A nyitott sir felett Dianiska András esperes szokott ékesszólással 
méltatta az elhunytat, mint az egyház, a társadalom körében és a 
család szentélyében pótolhatatlan férfiút. Erre az énekkar halk hangon 
énekelte a szép koráiét: Elmegy e test pihenni a minden test után ! 
és Csiskó János hült porai átadattak az anyaföldnek.

Az igazi részvétnek megnyilatkozását a koporsót elborító sok 
koszorú is bizonyította. ' Kegyeletük jeléül koszorút helyeztek a 
koporsóra a megtört szivü özvegyen, g5'ermekeken s unokákon 
kívül a kassai Brósz, Beller, Maurer Rezső és Delaval családok, az 
evang. hölgyek, a kassai ev. I. egyház, a kassai ev. iskola, a kassai 
ev. II. egyház, az eperjesi evang. kollégium, a 34. cs. és kir. gyalog
ezred tisztikara stb.

„Emlékezzetek a ti elöljáróitokra“ mondja Pál apostol. Igen, 
ilyen elöljáró volt hivatalában és példájával Csiskó János, 
ilyen kimenetele volt az ő magaviseletének, ilyen eredménye az ő 
működésének, méltó tehát, hogy az ő hitét, példáját kövessük, de 
méltó arra is, hogy emlékét megőrizzük, mert hiszen : „Az igaznak 
emlékezete áldott. “

*) Alább közöljük e^ész terjedelmében.
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E m l é k b e s z é d

CSISKÓ JÁN O S lelkész koporsója mellett.

Kimondta : Mohr Béla vallástanár 1904. aug. 17-én.

A 1 ap i g é k :
L Móz. 50, 1. --- V. Móz. 34, 8. — 1. Sám. 25, 1.

Gy. h. G vl (1. Móz. 50, 1.) A halál közös sorsunk mindnyá
junknak. Meghalnak azok, kik Istenükkel nem törődtek. Meghalnak 
az igazak, a kegyesek, az istenfélők is. De mások az érzelmek a 
hátramaradottak szivében akkor, mikor nem sok jót mondhattak a 
halott egykori életéről, mások, ha áldás, ha boldogságot fakasztó 
volt annak élete, a kit siratunk. Midőn Jákob, az ősz pátriárka 
elhunyt, az a ki egész életén át az erényt, az istenfélelmet, az 
erkölcsöt hirdette gyermekeinek, ki megnövekedve, testben és lélek
ben láthatta élte alkonyán gyermekeit —  midőn ő elhunyt —  akkor 
József ráborult siránkozva atyja orczájára és csókolgatá azt — 
vele osztoztak e bánatban, e szivettépő fájdalmaiban testvérei és 
mindnyájan, kik közel állottak az elhunyt szivéhez. Midőn pedig a 
mindenható, jóságos Isten magához szólította Mózest, a pusztában 
vándorló zsidó nép hűséges vezérét, ki imádságaiban a nép jólé
téért könvörgött, ki tetteivel a nép üdvözrtésén fáradott, ki negyven 
éven át élén állott nemzetének, ki ételt és italt szerzett az éhezők
nek és szomjazóknak, ki a Nebó hegyéről megpillantá az Ígéret 
földét, midőn elvette őt a Mindenható népe éléről, mikor a bölcs 
Isten készített számára nyughelyét, „akkor siratták Izrael fiai Mózest 
a Moáb mezőségén harmincz napig." —  (V. Móz. 34, 8.) —  Midőn 
Sámuelre ráereszkedett a halál, a ki bírája és prófétája volt nem
zetének, ki tanácscsal és tettel, igaz Ítélettel és buzgó lelkesedéssel



azon fáradott, hogy? büntetéssel sújthassa a vakmerő, a megrögzött 
bűnöst, hogy alkalmat adjon a vezeklő bűnösnek a megtérésre, 
hogy védelmezze az igaztalanul üldözött és vádolt lelkeket, ki bölcs 
útbaigazításokkal irányította, kormányozta, győzelem felé terelte 
népének ügyeit, midőn az ő lelke elszállott testéből, akkor az egész 
nemzet, bár 12 külön tagra volt osztva, bár különben egymástól 
elkülönítve éltek, a fájdalomban egyesültek, „egybégyűle az egész 
Izrael és siratták őt és eltemették Rámában." (1. Sám. 25, 1.) —  
E hármas veszteség, mely nagy időközökben nehezedett Izrael 
fiaira, e sokszoros veszteség összetalálkozott a mi általunk siratott 
lelkész-férfin koporsójánál. Veszteség érte ő benne magyarhoni ev. 
egyetemes egyházunkat, tiszai kerületünket, esperességünket, egyhá
zunkat és . . . .  családját. Veszteség érte magyarhoni ev. egyet, 
egyházunkat, kinek törvényszéki bírája volt —  s mint egykoron 
Sámuel biró —  úgy ő is —  közreműködött megfontolt ítélettel, 
hogy a bűn megérdemlőit zsoldját, az üldözött igazság pedig a 
felmagasztaltatás dicsőségét élérje. Veszteség érte a kerületet, a 
melynek hűséges szolgálatot tett akkor, mikor lelkiismeretes éber
séggel azon őrködött, buzgó rátermettséggel azon fáradozott, mint 
igazgatói választmányi tag, hogy a kerületnek ősi büszkesége, a 
tudománykedvelő, a felvilágosodást, az egyházszeretetet ápoló és 
terjesztő eperjesi Collegium, s minden intézete ezen nemes czélját 
minélinkább megvalósíthassa. Hűséges szolgálatokat tett tiszai kerü
letünknek akkor is, mikor nem törődve fáradsággal, elgyengült 
testi erőivel, hanem minden alkalommal ott jelent meg, hogy lássa, 
vizsgálja, megítélje az ifjú Timotheusokat, kik egykoron hivatva 
lesznek, az egyház hajóját kormányozni. Ki fogja e veszteséget 
pótolni ? Mint Sámuel koporsója körül, úgy sereglett egybe itt is a 
siránkozó Izráel. Megjelentek azok, kiket egyházunk tagoltsága más 
kerületbe, más esperességbe osztott, megjelentek, kik más körben 
törekszenek ugyanazon magasztos czél felé, velünk egyesültek ők 
a bánatnak, a fájdalomnak, a sújtó veszteségnek eme napján, hogy 
velünk együtt elsirassák, hogy velünk együtt átadják a sírnak. 
< )szló félben levő esperességünk -Nesztorát siratja nemcsak Nesz
torát, hanem azt is aki dísze volt annak —  elvesztette azt 
a kinek bölcs és igazságos szava tanácsadónk volt a nehéz kérdé
sekben a ki még élte alkonyán is a számok szövevényes töm-
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kelegét birálgatta —  s mint a számvevőszék egyházi elnöke szol
gálta az egyházmegye anyagi ügyeit is.

IVli pedig, mi kassai ágost. hitv. ev. I. egyház —  mi Móze
sunkat siratjuk benne. Egy híján 40 esztendeig volt ez egyháznak 
vezetője és őrizője, pásztora. Egy híján 40 esztendeig vezette népét 
az élet pusztájában —  az örökélet ígéretének földje felé. Ő táplálta 
a lelkeket az örök élet kenyerével és oda vezette a szomjuhozókat 
az örökélet ki nem apadó kutforrásához — ő imádkozott népéért 
—  mint Mózes midőn az ellenség veszélyeztette; ő dorgálta a 
csüggedőket, felrázta a tétleneket, munkára hívta fel —  kik távol 
maradtak. Oh ti mindnyájan, kik őt ismertétek, kik hallottátok az ő 
szavát, tudjátok hogy erő volt az ő szavaiban. Erő akkor, mikor 
a koporsók mellett még ő hirdetett vigasztalást, megindította akkor 
a könnyek árját, de azok nyomán s Isten igéje alapján könnyebb
ség fakadt a lelkekben. Erő volt az ő szava, midőn a boldog háza
sokat megáldotta, mikor egy egész életre kiható biztatásokkal töl
tötte meg sziveiteket — erő volt szava, mikor a confirmandusok- 
hoz intézte szózatát, mikor kötelességükre, esküjök szentségére, 
hitük megtartására ösztönözte. Ő ki Mózesként élt —  meg is halt 
mint Mózes. Látta még, hogy kezdeményezésére, új díszt kap itten 
az Úrnak Siona, hitte, hogy ő szólhat majd a százados ünnepé
lyen - a megújult hajlékban —  látta mindjobban-jobban közeledni 
e szent reménye időpontját; —  de Mózes is csak láthatta az Ígé
ret földét —  de oda már nem léphetett; — látta ő is, hogy az 
Úr ígéreteinek, áldásainak székhelye mint alakul újjá de abba 
már nem léphetett —  Istenünk szólította el Mózest —  Istenünk 
szólította el őt is.

Nagy a mi veszteségünk és fájdalmunk! De vannak, a kik 
mindezen kivül még sokkal többet vesztettek. Oh te gyászoló, 
zokogó, megtört özvegy — Te érzed ezt leginkább! Te a ki féltve 
őrizted őt —  ki rettegtél minden pillanatban érette —  a halál erő
sebb lett szeretetednél —  mert kiragadta ölelő karjaidból. A kivel 
29 éven át a legboldogabban éltél —  kivel megoszthattál örömet 
és bánatot —- az elhagyott —  az néma halott lett. S ti gyermekek, 
ti is ráborultatok az ő holt orczára —  mint Jákobra az ő fiai —- 
ti is csókolgattátok azt —■ de a csók nyomán nem fakadt uj életre,. 
bőségesen omlottak és omlanak könnyeitek — de ő még erre



sem szólal meg. Oh annakelőtte mily másként volt az ! Óvott, őr
zött a fájdalmaktól, a bánattól, s ha szomorúnak látta arczotokat, 
könnyesnek szemeteket — nem nyugodott, mig a bánatot örömre 
nem változtatta. Ő, a ki csak értetek fáradt, hitvesével, édes anyá
tokkal —  a ki csak nektek élt, tietek volt szive minden dobbanása, 
lelkének egész teljessége —  Ő többé értetek nem fárad, nem küzd.

De ha nagy, ha mérhetetlen is a mi fájdalmunk és veszte
ségünk e koporsónál —  úgy van nekünk nagy vigasztalásunk is ! 
Nem keressük ezt, az idő zsibbasztó, tompító hatásában, nem a 
világbölcsek könyveiben, hanem az Úrnak, annak a jóságos Isten
nek kijelentéseiben, szent könyvében, a melyben hozzánk szól. 
Abban vigasztal minket fenséges biztatásaival: hogy a halál, az 
csak látszólag enyészet, pusztulás, megsemmisülés, hogy a valóság
ban, a halálban és a halálból uj, örök élet fakad, hogy a halál 
egyik lépcsőfoka a tökéletességnek; hogy a halál —  ha el is vá
laszt —- újra egyesit is. A kiket itt könnyek közt egymástól elsza
kít —  azokat újra egyesíti ott a túlvilágban. E hit erősödjék 
meg bennünk. E hit erősítsen és tartson meg bennünket. Ezt a 
szilárd hitet adja nekünk a mi kegyelmes Atyánk az Úr Jézus 
Krisztus által, kinek nevében és szavaival következőkép imádko
zunk: Mi atyánk! stb. Ámen.
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A gyülekezet kebelében 1904. január 1- től deczember 31-ig:
Im Bereiche der Gemeide wurden im Jahre 1904. vom 1. Jänner bis zum

31. Dezember:

ti!W> W v e s e b l.

1. Született (Geboren) 30 gyermek; Hi fiu, 14 leány. 8
Ezek között volt 2 fiú és 2 leány törvénytelen . . —

2. Konfirmáltatok (Confirmirt) 35 gyermek; 18 liu,
17 l e á n y ..................................................................................0 —

8. Eskettetek (Getraut) 16 pár; 2 pár evang., 14 pár
vegyes v a l lá s u ....................................................................... 8 —

4. Meghalt (Gestorben) 23 személy; 11 ti s 12 nő.
Ezek közt volt 1 ti és f> leánygyermek; 1 nőtlen,
3 hajadon; 8 férj, 2 feleség; 1 özvegy férti, 2 özv.
nő. A legmagasabb kort érte egy férj 82 évvel . . —  14
Úrvacsorával éltek (am heil. Abendmahl nahmen
Theil) 506 személy; 158 fi, 348 n ő ................................ 49 —

6 . Áttért hozzánk (Übertreten sind zu unserer Kirche)
személy; —  férfi, nő 1 . ......................................  1 —

7 . Áttért tőlünk (von unserer Kirchengemeinschaft sind
ausgetreten) 1 f é r f i ..........................................................—  3


