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ugyanaz a bánat Lehzau lantján zokog fel: „Oh
Menschenherz,
was ist dein Glück ? . . .“ hogy
„Krisztus a halált eltörölte és eletet
s halhatatlanságot hozott napvilágra aztán Vajda János lírájában lázongó elkeseredés
az evangéliom által. “ 2. Tini. 1:10. formájában térjen vissza: „Mért születni, minek
! ; Mögöttünk maradt fényesen, sugárzón a élni ? 1“
Ámde e zokogás, e félelem a századok
nagy nap, halottóbresztő husvét. Szétváltak
' utaink. Minket továbbsodor' az óár, a holtakat örökségéiíek csak egyik fele. A másik fele egy
költögető szent ünnep pedig áll, mint fehér sugaras reménység: hit a haláltalanságban, egy
templomtorony. Hadd nézhessek vissza 'még valóbb, Istenhez közelebb fekvő világban, hol
egyszer reá sóvár, ámuló szemekkel, mielőtt ünnepet szentelnek a dicsőült lelkek. Ott virraszutunk a horizont ködlő íve alá hajolna. Hadd tott e hit a távoli India szent folyói mellett, az
inthessek kendőt lengetve még egyszer a fehér iráni fensik népe hittel tekintett az égre, hol
toronynak, mielőtt elhalványodna, semmivé lenne Ormuzd és a jó szellemek lakoznak. Egyiptom
nak halállal dacoló múmiái mi egyebek, mint
a távol ködében.
Egy bánat zokog a múltnak boltívei alatt, az embernek gigászi erőfeszítései a halált leverni,
egy félelem szorong a századok végén s ember letiporni? Herodotos, a történetíró, midőn a
öltők kezdetén: „eliramlik az élet, fut, rohan Thráciában lakó gétákról a legnagyobbat mondja,
én jobb részemmel a fukar idő,“ erről sír á múlt azt jegyzi fel róluk, hogy hittek a lélek halha
panasza. Iszonyat a haláltól, tőle való félelem tatlanságában. Cicero mindebből egy határozott
diderg a századok hajlásúnál. „Minden hiába következtetést von le, mondván: minden nép,
való," ez volt végszava az elaggott Salamon nyelv és ágazat hitt a lélek halhatatlanságában,
királynak, kinek lelke egykor a dicséret, a miért is e hit nem lehet hazug. E sejtés mögött
csodálat aranysugaraiban fürdőit. „Nem egyéb valóságnak, örök életnek kell rejleniel Igen, az örök
az ember léte, mint utazás a halál felé — pana- élet követelésének érchangja zúg végig a száza
szolkodik Nero császár tanitómestere, Seneca — dokon. Kell lennie! Van! válaszol e követelésre
arra születtél, hogy veszíts, hogy elvessz, hogy kételyt nem ismerő bizonyossággal az Ige. Túl
remélj, félj, másokat s önmagadat nyugtalanítsd, az őszi hervadáson végtelen magasságok felé
a halált rettegd is, óhajtsd is." Septimius nyúlik meg az élet útja. A lét oszlopa magasabb
Severus császár pedig halálos ágyán búsult gomolygó földi ködöknél. Egy igazabb, szellemibb
lélekkel igy kiáltott fel: „Minden valék, de világ érintkezik időről-időre e szegény Föld
hiába, hiába . . . " Aristo teles, a régi idők leg bolygóval s ez érintkezésnek nyomai rajtafehérnagyobb bölcse boncoló elmével osztályozva a lenek e sártekén mint tündérek csókja szendergő
lét tényeit, arra az eredményre jut, hogy a vilá csecsemő orcáján. „Az emberszeretet villáma
gon legfélelmesebb a halál, mért az a vég. Ügy — mondja Bölsche, a természettudós — egy
látszik, hogy az elmúlás siratása elválaszthatlan más, eleddig ismeretlen világból, minden földi
társa az embernek: alig csitul Berzsenyi elégiája: dolgon túl, az emberiségnek minden fejlődésén
túl lévő sötét felhőből cikkázott elő.“ A szeretet
„Hervad már ligetünk s díszei hullanak . .

A legyőzött halál.
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egy atom az Isten lényéből, egy rezzenés Isten
létéből, egy gyűrű a halhatatlanság láncából..
A hit, a porszem álm a V nagy Teremtőről, a
hit, a parány szerelme a fény, a jóság örök
királya iránt, a hit, mely lényege szerint nem
más, mint az ember kéznyujtása: „Uram, végy
föl, ha máskép nem, mint porszem hadd fogódzzam
palástodba, hadd legyek igy közeledben Veled
járva, amerre Te jársz 1“ A hit, a szív e leg
tisztább vágya egy ezüst pikhely, mely itt
maradt e porvilágon, midőn az a szellemibb lét
fényesen, fehéren elhúzott mellette. A remény
nem készült a föld műhelyében. Angyalok tükre
az, melyet odatartanak eléd, ha szenvedsz, ha
sirsz, hogy megláttassák veled a szabadulást,
mely már elindult Istentől s nemsokára hozzád ér.
Csodát hirdető angyalok jártak házunk tájé
kán. Arról szólt szavuk, hogy egy király, kit a halál
fogva tartott, egy mozdulattal széttörte az enyé
szet békóit, visszatért az életbe s hozzákötötte
e szegény földet a halhatatlanság mennyei
birodalmához, hogy a halál azt onnan soha
többé el ne szakíthassa. Hiszed-e e nagy
csodát? Tied-e már husvét hite egészen, elvitázhatlanul ? Erőd-e neked is e hit, miként
Pál apostolnak, aki, ha szenvedések rontottak
reá, e hitnek erejével egyenesedett fe l: „Krisztus
az én életem, nyereség a halál" Filippi 1:21.
Avagy nem mered még befogadni szivedbe,
mert félsz, hogy gúnykacajjal nevetnek majd
rajtad a természettudomány kontárad akiknek
gondolat, eszme, szeretet mind csak nyomorult
agypárlat, agykéreg gőzölgése, agysejtek villód
zása ! De szégyenüljenek meg ők, a vakok
Gőthe felejthetetlen szavainak hallatára: „Semmi
képen sem akarnám az örök életbe vetett hitet
nélkülözni. Sőt Medici Lorenzóval azt mondom:
e földi élet számára is meghaltak azok, akik
nem remélik az örök életet." Bátorodjon meg
azért félénk lelked, építsd bele az örök életet
már itt alant múló éveidbe. Szállj szembe a
porral, a sárral, annak veleszületett konok
természetével, az önzéssel, éld a szeretet életét,
gyógyíts, könyörülj, áldozz. Higyj, kapcsolódj
össze szorosabban az Istennel, kiről úgy meg
feledkeztél, tanuld meg szeretni mesgyéit, melye
ken igazság és békesség feküsznek és gyűlölni
a bűnt, mely eltép Istentől, mint latorkezek a
gyermeket édesanyjától. Hevülj attól a tudattól,
hogy munkatársa vagy egy szent, fehér akarat
nak, mely a földön a béke és igazság örök
országait építgeti. Szeress és higyj és percegni
kezdenek szivedben az örök élet pillanatai, mert
mi más az örök élet, mint egy Istenhez társult,
az 6 hatásait felfogó, reá visszasugárzó élet?
És akkor a halál nem lesz más, mint meglelkesülés, a szellemnek kibontakozása zavartalan
tiszta ősi fenségében s az Isten seregeinek útján
csodamagasságokba való emelkedése. Szeress,
higyj és remélj, akkor a halál egykor zavaro
dottan fogja kiejteni kezéből ásóját s szemed
láttára átöltözik Isten alázatos szolgájává, aki

beköti szemünket és vezet, vezet egy sötét
kapun át, hogy aztán levegye szemünkről a
fekete kendőt és mi ámulva csodálkozunk egy
örökkévaló mennyei világon, mely immár a
mienk lett,
v.

Feltámadásunk.
Irta:

Dr.

Seholtz Oszkár.

A protestantizmüsnák mindig, meg volt a
maga sajátos Nagypéntekje. Egy^egy olyan kor
szak, mely mint a Golgota napját szabályos idő
közökben visszatér s melynek vallási programmja
egy: a mi keresztreszegzésünk. Legyen vérfolt
vagy vörös zászló vagy pedig orcáink szégyenpirja az a bíbor, mely az Evangélium halálra
ítélt dépének megcsufoltatását kiséri; — a Sátán
munkája mindig ugyanaz marad.
A kivégzések durva vasszerszámait ma
napság a reversálisok finom műszerei s a pro
testantizmus létjogosultságát tagadó sajtótermé
kek tömegei helyettesitik. Hiveink száma egyre
apad, elernyedt kezeinkből kiesik a fegyver,
legyengült testünket mohácsi visszavonások
senyvesztik s legjobbjaink tanácstalan tanács
kozásait a keresztnek fel-feltünedező körvonalai
teszik. komorakká.
És mi mégsem esünk kétségbe, mert tud
juk, hogy á kereszt útja — a Feltámadás felé
vezet. v ;
Lehet, sőt valószínű, hogy sülyedésünk,
számbeli megfogyatkozásunk még növekedni fog.
De ez a folyamat csak ideig-óráig tarthat, a
megaláztatás percei véget érnek s eljön, egész
biztosan éljön az idő, melyben az Evangélium
népe keresztfájáról leszáll, hogy a magyarság
kebelét Krisztus leikével telítve nemzetének
megváltója legyen.
Mindez szinte hihetetlennek látszik ma —
de „a hívőnek minden lehetséges" — mondotta
Jézus.
Tehát hit és újból csak hit / Ez az a lát
hatatlan, parányi vérsejt, mely megfogyatkozott
ereinkben s melynek elégtelen volta mindén
múló nyomorúságunknak egyedüli oka.
Pásztor, ki már az evangélium győzelmé
ben maga sem hisz — gyülekezet, mely pász
tora beszédei, intelmei és élete között összhan
got nem talál s hitében meginog, — presbiter,
ki kötelességekről hallani sem akar — tanító,
ki csak tanít, de nem nevel, — asszonynép,
mely csak cifrálkodik, — hajadon, kinek ima
könyvét por lepi, — ifjúság, mely az öregeket
nem tiszteli, — mindmegannyi holt testrészei a
keresztyénségnek.
De vannak még — hála a Mindenható
nak — vannak lelkészeink, kik reggeltől estig,
szóval és cselekedetekkel a szószéken, az isko
lában, irodájukban s házukon kívül, családjuk
körében s híveik között, ifjak és öregek társa
ságában mindig és mindenütt prédikálnak; kik
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ek arcát fényessé teszi az evangélium tüze,
fely ereikben kering s akik „méltatlan* szolki az Úrnak, de méltó viselői a Luther kábái
nk. És vannak gyülekezetek, melyek szivesen,
fezséggel hallgatnak pásztoraikra s engedelmes
ibok gyanánt követik őt tűzön-vizén át. Presiterek, kik örülnek, ha valami megbízást telBithetnek s átérzik azí, hogy ők is királyi
iság, választott nép tagjai. Tanítók, kik levett
appal állnak tanítványaik előtt s átérzik azt
.nagy felelősséget, mely a jövő nemzedék jelsínének kialakítása, boldogulásának egyenge
tte terén reájuk hárul. Asszonyok, kik hűsó0s hitvesek, odaadó családanyák, puritán mat
inék, mindmegannyi nagyasszonyok, kik nem
ilyemre, divathajszolásra költekeznek, hanem
regény gyermekek részére varrnak, foltoznak,
0tegeket vigasztalnak, özvegyeket látogatnak,
eányok, kiknek kacagásai nem kacér hivalodások, hanem csak lelki tisztaságuk tavaszi
jjongásai; kik perselyt őriznek, bibliát magya
rnak, templomra, harangra, sajtóra gyűjtenek,
ttvalnak, énekelnek s egyesületi életükben önagukon át egyházukat js egyházuk felügyelete
att önmagukat építik. És vannak mégifjaink,
srék leventéink, kiknek lelkét apáik gondos
izetése s evangéliumi szeretető a hit örök igazigai iránt is fogékonynyá teszi s akik a kenyérareset komoly küzdelmei s az élet ezernyi
isértései között is megtanulják azt, miért vá
jjunk s miért maradunk mi mindig és minden
milmények között rendületlen protestánsok,
ívő evangélikusok.
F -Van tehát még mindig szép táborkara az
rangélikus hitéletnek, mellyel vesztett poziciónIt visszaszerezhetjük. Csak ne csüggedjünk
■hanem imádkozzunk és dolgozzunk. Lelkün0t tegyük a Mindenható kezébe — s akkor
zonyos, elmaradhatatlan a mi feltámadásunk.

S

Hollandi képek.*)
Irta: Van Schaick Dina, Rysenburg.

Hosszú és kemény volt a tél — végre
íredez az új élet a természetben. Énekelnek a
adarak, a bimbók duzzadnak és nemsokára
nyílnak. Mindenütt kezdődik az új élet. Még
ihány nap és itt a feltámadás ünnepe. Mily
ép gondolat, hogy nálunk az egyházi élet is
isvétkor kezdődik. Akkor kapja az egyház az
tagjait. Hollandiában az a szokás, hogy a
mfirmáció husvétkor"történik meg. Az új egyetagok sokkal idősebbek, mint Magyarorszán. A leányok és a fiúk általában 18 éves
(rukban jönnek konfirmáció alá. Néhány évig
rt katechisatiójuk (oktatásuk), aztán, Virág| *) Örömmel mutatjuk be olvasóinknak a magyar
' leglelkesebb hollandi szószólóját, a magyar gyerme: fáradhatlan jótevőjét, Van Schaick Dinát. Irántunk
6 rokonszenve oly nagy, hogy a nyelvünket is meg
tilts, inég pedig, miként e cikk is igazolja, tökéletesen.
*rk.
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vasárnap előtt, egy hétköznap este a tanács
teremben (sokszor a lelkész lakásán), a lelkész
és égy vagy két presbiter jelenlétében, 'velük
egy kis vizsgát tartanak. VirágvaSárnapon pedig
a templomban megtörténik a konfirmáció. Erről
a konfirmációról a kővetkező lapban bővebben
irok.
Az egyházi szokások Magyarországon
egészen mások, mint nálunk, Hollandiában.
Nem csoda, mert a magyar érzelem, a magyar
jellem, a magyar faj is más, mint a holland —
de mégis milyen jól megértik egymást I
Hollandia, a szabadság országa. Nem vélet
len, hogy protestáns ország. A holland függet
lenség és önállóság érzete az oka, hogy a pro
testantizmus virágzik nálunk. Sok áldozatot
hoztunk a szabadságunkért. Nyolcvan évig har
coltunk hitünk és hazánk szabadságáért. Hogy
ez mit tesz, azt a magyarok nagyon jól tudják.
Mikor Magyarországon voltam, megfigyel
tem, hogy ott nem csak az egyházi élet, hanem
a társadalmi élet is más, mint nálunk. Persze
nem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarország
katholikus ország és hogy a protestáns életben
is katholikus szokások fordulnak elő : pld. érde
kes, hogy a magyar protestáns családokban is
ünnepelnek névnapot, pedig ez egészen katho
likus szokás. Mi hollandusok azt nem tesszük.
Nálunk a s z ü l e t é s n a p a nagy emléknap;
akkor kapunk ajándékokat; a rokonság és a
barátok gratulálni jönnek és sokszor ebédet vagy
estélyt adunk.
A családokban, ahol kis gyermekek van
nak, az édesanya, vagy édesapa születésnapja a
n a g y ü n n ep . M ár hetekkel előbb a gyerme
kek verseket tanulnak és kézimunkákat készí
tenek. Már korán reggel az anya, vagy apa
születésnapján az ünnepelt széke egészen virá
gokkal van díszítve. (Hollandiában minden csa
ládtagnak megvan a maga széke, megszokott
bútordarabja). Mikor az ünnepelt a szobába jön,
a gyermekek énekelnek, vagy verseket szaval
nak és ajándékaikat odaadják és egész napon
át ünnepélyes hangulat uralkodik a házban.
Még a cselédek is ilyenkor csokrot adnak a
háziasszonynak és mindenütt a szobákban virá
gok pompáznak. Mindenki, aki a házba jön,
meglátja, hogy annak ünnepe van. A magyar
szokástól abban is különbözik a holland szüle
tésnapi ünneplés, hogyha valakinek a család
ban születés napja van, az e g é sz családnak
gratulálunk. A gyermekek születésnapját is na
gyon ünnepélyesen üljük meg. Akkor a gyer
mekek meghívják a kis barátaikat és az iskola
utáni időt játszadozással töltik.
Egy szokás ellenben nálunk nincs meg, az
hogy Magyarországon vasárnapon is lehet
esküvő, amint Pesten láttam. Nálunk vasárnap
minden hivatal zárva van. Hogy vasárnap vásár
legyen, mint Magyarországon, az nálunk lehe
tetlen. A vasárnap itten hivatalos nyugalomnap.
Sajnos azonban, hogy még itt is az autók pro-
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fán zsivaja és lármája sokszor feldúlja a csen
des vasárnapi nyugalmat.
..Milyen ostobák is az emberekl Az Isten
egy nyugalonmapot adott az embereknek — és
az emberek azt is. földúlják. Pedig még a földmívelésben is törvény, bogy hat év után a
szántóföldet egy évig hevertetni, ugarolni kell
és az embereknek, akik hétközben erősen dol
goznak,. egy nyugalomnapjuk van — de ezt
sem használják! Igenis, használják, de milyen
módon! Sokszor még többet fáradnak sporttal,
nagy kirándulásokká — és ez a nap, amelyet
a Teremtő adott, hogy az emberek gondoljanak
Ő reá, hogy dicsérjék ő t, mert ez a nap az
Övé s íme ezen a napon meg egészen elfelejt
jük Őt.
Mikor Magyarországon voltam, az tűnt
fel, hogy a nagy Budapestnek nincs vasárnapja:
az élet még sokkal lázasabb, mint hétközben.
Az egyház feladata Magyarországon a vasár
nap megszentelésének diadalra juttatása.

A Ml T Ű Z H E L Y Ü N K
Istentiszteletek so rren d je máj. 11., vasárnap:
9 órakor ifjúsági istentisztelet; 11 órakor magyar
nyelvű istentisztelet, beszél: dr. Varsányi Mátyás.
9 órakor a Lipótmezői elmegyógyintézet prot.
kápolnájában, 10 órakor az Új János kórház pr.
kápolnájában magyar nyelvű istentisztelet, beszél:
Tscheik Gyula.
10 órakor gyermekistentisztelet a templomban,
a Krisztina-téri és Labanc-uti iskolában.
Kedden 6 órakor bibliádra a lelkészi hivatalban.
Díszes előléptetés. A kormányzó ű r dr. Hayde
Gyula pénzűgyigazgatót, budai egyházunk buzgó
presbiterét h. államtitkári cimmel és jelleggel tűntette
ki. E díszes avencementhoz mi is szívből gratulálunk.
D oktorátus. Holló Árpád állami tisztviselőt a
szegedi tudományegyetem ápr. 4-én az államtudomá
nyok doktorává avatta. Az ernyedetlen szorgalom s a
vasakarat szép jutalma e doktorátus.
Süss Nándor. Buzgó vasárnapi imádság kereté
ben újítottuk meg emlékét, halála harmadik évforduló
ján. Egy hirtelen szerencsétlenség döntötte sirba akkor,
midőn szive még tele volt eszményekkel, tervekkel.
A műszerészetet, a mérnöki tudomány e nélkülözhe
tetlen segédtudományát ő honosította meg hazánkban
s emelte a legmagasabb fokra. Tanítványok százai
közt tördelte szét, osztotta szét rajongó nagy lelkét.
Igazi nagyságot tisztelne meg a székesfőváros, ha a
Csörsz-utcát róla Süss Nándor-utcának nevezné el.
C ipruságat tettünk Raáb Károly barsi főesperes,
kir. tanácsos sírjára, kinek hozzátartozói Budán talál
tak új otthont. A körmöcbányai egyháznak volt hű
lelkipásztora majdnem félszázadon át. Tisztelet és
szeretet vette körül, de lángoló magyar érzése szálka
volt a csehek szemében. A tőlük szenvedett bántalom
vitte sirba. Emléke szivünkben élni fog a magyar fel
támadásig és azon túl is.
Keresztelés. Április 13-án kereszteltük Kovácsik
Gyulát és Szente Sándor Antalt, Szente Sándor
kereskedő és neje Skopál Róza fiát. Isten adjon e
kisdedeknek áldást, hosszú életet.
Gyászrovat. Lipták Gusztávné szül. Dombi
Zsuzsanna 36 éves korában hosszú súlyos szenvedés
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után elhunyt. Két gyermeknek szerető, gondos anyja
volt Találjon békét a sírban, üdvöt a mennyben.
Gyermekek husvétja. 150 budai evangélikus
gyermek sereglett össze husvét I. ünnepén templo
munkba, hogy bemutassák mit is tanultak eddig a
gyermekistentiszteleteken ? Utána megvendégeltük a
kicsinyeket.
:\
Ism erkedési teadélutánt rendezett a Mária
Dorottya Jótékony Nőegyesület ápr. 23-án, d. u. 6
órakor iskoiánk termében. Dr. Varsányi Mátyás bibliái
magyarázott, Tátrai Károly imádkozott. Várady István
egynéhány szép kompozíciót adott elő zongorán. A
szép számban összejött hölgyek elhatározták, hogy
minden hó első szerdáján szetetetvendégséget rendez
nek a hivatalos gyűlés után, melyre mindenkit szívesen
lát az Egyesület, aki valamikép részt tud venni a
munkában.
. .
án
Szeretet oltára. A Mária Dorottya Nőegylet
céljaira virágvasámapon tartott templomi perselyfeyüjtés 400.000 K-t eredményezett. — Egyháznak: Pap
Lizámé 5000, Pap Elek egyh. felügyelő 100.000 K.
Szegényeknek: Sándor Jenő 100.000 K.— Hegyen épített
városnak: dr. Domanovszky Sándor 25.000 K. „Arról
ismerik meg mindenek, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretitek". — A 15 éves fiúhoz,
kinek kérését kivittük a hittestvérek közé, bekopogtató^
a szeretet hírnöke, ruhát hozván n ek ir/U r.P án d y i
KáTffláfmré küldte. A jó Isten áldása szálljon-e Jótékony,-*
fáradhatatlan hittestvérünkre és családjára. — Szegény
gyermekeknek: Uhlig Magdi 20.000, Karner Pálné
10.000, névtelen egyháztag 1 millió K. — Egyháznak:
özv. Bartos Györgyné 10.000, özv. Héráid Lajosné
50.000, Glázer József 20.000, Novotny Józsefné 10.000 K.
Klinszky Janka emlékére gyászoló édesanyja 25.000 K.
— Oroszországi hittestvéreinknek: D. Dorsner Lajosné.40.000 K. — Egy szegénynek: TomkaGéza 25.000 K.
— Szabad rendelkezésre Silbermann Jenő 10.000 K -t
Isten áldása legyen az adakozó sziveken és adomá
nyaikon.
Evangélikus úrileány üres szobát keres. Cím
a lelkészi hivatalban.
K ardos Jenőné iparm űvészeti szalonjában
jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat
fehérhimzést, fehérneműt Gyors kiszolgálás. DL,
Soroksári-út 42., II. em.
Krausz Rezső ev. kályhásmester, I., Vérmező-ú.
14., vállal mindenféle kályhajavitási munkálatot Az
általa készitett kályhák 50%-os tüzelőanyag megtakaritást jelentenek. Szolid árak._____________________
Hill O tti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az
evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
kiszolgálás
Szövőszékeket szőnyeg és gobelinszövésre leg
jobb kivitelben szállít Vágó Béla ev. iparművész.
Asztalos műhely: II., Láncnid-utca 4. Iparművészeti.
műterem: Lánchid-u. 13.________________________
Zsenis Já n o s modern cipész, I., Krisztina-körút
77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek figyelmébe
ajánlja 1
i

■

Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny,
figyelmes kiszolgálás. Fő-utca 1.
Rőder P é te r szobafestő és mázoló a hittestvé
rek támogatását kéri. Levélcím: Pesthidegkut, Szép
halom, Kossuth-u. 15. Gondos munka. Jutányos á t
BethánU-nyomd*. Budapest
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