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Megjelenik' juíius W :angusítu§>kivételével minden v ásár n á p ^ Előfizetési ára egész evre 8000 K.
Az anyag Csák keret; egy csodás angyalárc: a l é lek számára. Az *nyag csak grádics,m élyen -át.
"Tartsd meg ami nálad van; hogy .a szeljem^égbe hág. A göröngy, a rög, a veréjték| senki el ne vegye ate koronádat." nullás csak" árrá' van rendelve, -hogyvmagasabb'i
J á n o s J e l e n é s e k 9 , 11
erkölcsi, szelléffií -értékeket 'kitermeljenek,' miként
van rejtve a Biblia utolsó lapjai ahol az arkangyalok. itt Pöld mélységeíntik la k ó já ra ; kőszén, a-szikrázó

Tartsd meg, a mi nálad van !

g y é m á n to t.

A tá n c u k kemény,’mint. a dörgedelmes próféta-1
^ó ^C im zettjejk után’ hasztalan tudakozódnánk,
csak ásatag romok maradtak azon a helyen, ahol
valamikor Filadelfia házsorai fehérlettel: A város
eltűnt, de amit írták neki,..-aa megmaradt, szent
jelszóvá lett, fénylő A’ezércsillaggá, melyet. szelíd
arcú lelkipásztor.kezünkbe adott, - midőn megin
dultad a ^konfirmációi oltár előtt térdeltünk.
^Tartsd meg, ami nálad van,* hitedet, a szent
m é c s e s t . Mesgyét .mutat útvesztő rengetegben.
vTalizmÁnos erővel megóv a démonok táncos éj
szakáján. Vonz, csalogat: magasabbra, tisztább
szférákba,, miként a napsugár szerelmesét; a repkénytV feljebb, közelebb hozzám, távolabb a föld
porától. Kibékít végzeteddel*, csillaghullásokkal,
sírkeresztekkel: Mind jó, amit Isten tészen. Fé
nyétől megszelídül az enyészet kapuja: nem, nem
lehet gonosz, mert ^ Te munkád, elszórt csont
jainkat ott is a .Te kezeid takarják. . , :
. ■
--r .' .Vert seregek kullognak a lét országúján, a
kételyek csátáiban alulmaradtak, hitüket eldobták,
mint .a megfutamodott katona mindent, ami vitézi
miyoltához hozzátartozott. Az anyag imádásába
beíévakult materializmus első. támadása már za
varba ejté; őket, s kiejtették kezükből a . szent
mécsest, midőn a minden szentet, eszményit sárba
ráütő cinizmus rohamot intézett ellenük. De én
izenni akarok a templomtól elszokottaknak: jöj
jetek vissza a szent helyre. Erőlködjék bár még
; annyira az emberben csak, állatot látó materializ
mus, van valami, ami nem esebb, nem földszülte.

"
Tartsd m eg. ami nálad van,*- evangélium
népe, tartsd meg első kézből, Krisztus {és tizen
két Apostolának kezéből vett szent hitedet, mit
századok ifontár-lelke el nem torzított, az örök
tévedés babonával, meg nem fertőzött. E hitért
Luther száz halállal farkasszemet nézett, Nápoly
gályarabjai latorsörsot tűrtek, hiterős eleink ván
dorbotot véve kezükbe gyermekestől-családostól
hét vizeken át bujdostak, mig helyet találtak, ahol
evangéliumi egyszerüséggel-tisztasággal imádhat
ták Istenüket. . . W
„Tartsd meg, ami nálad v a n / Jajszó verte
fel berkeink csendjét Zokogás hallik. A Luther
hitelvei szerint megreformált egyház siratja fiait,
miként hajdanában,Ráchel magzatait, mivelhogy
azok nincsenek. Széles e hazában senki sem ve
szített annyit az utóbbi évtizedekben, mint Luther
egyháza. Tízezren voltak, akik a reverzálisok ki
sértő hidján egy karika gyűrűért elcserélték hitü
ket, engedtek már az első .nyomásnál: „nem jó
a családban a kétféle vallás"1, „hiszen az anya
neveli a gyermekeket", „az apa nevet viselik a
gyermekek, viseljék az ő hitét is“, gyáván .meg
háláltak, aláírták a téritvényt és lettek száraz
gályákká, akik hajtást többé nem hoznak szentegy-r
házunk faján. Ezren voltak, akik a tengerparti fö
vényszem dicstelen sorsát választották: egyszeri
ben elnyelették magukat a Kunság, a Hajdúság
kálvinista tengerétől: a szülők még bujkáltak
lutheri hitvallásukkal, a ; gyermekek pedig már
hallani sem akartak Witténbergről. Hadd kiáltsam

Hegyen épített város
oda e rozoga-térdű nemzetségnek: Tartsd meg,
' ami nálad v an ! Bátorodjátok meg, ti megfélem
lített seregek!.-A mi vallásunk, nem zugvallás.
Nem i8l millió lakosa a Földnek vallja magát
evangélikusnak? A Bacska délibábos síkságától
Izland' megdermedt hóbirodalmáig, a Volga német
telepitményeseitől a dollárok hazájáig zúg a dacos
hitvallás: Erős vár a mi Istenünk. El töiem azért,
gyáva meghunyászkodás, a mi hitünk szép, fana'tikusan hirdetem: a legszebb a világ minden val
lásai közt. Százezren vannak a katholicizmus ha
talmas táborában, akik irigyelnek minket hitünk
nek tisztaságáért, észszerüségeért, nemes egysze
rűségben megnyilatkozó fenségéért. Közülök szá
zan állnak vasárnaponkint padsoraink közt, százan
térdelnek az evangélikus hit gyónó zsámolyain
husvét idején . . . Nevük a katholicizmusé, de a
szivük az evangéliumé. Százezren vannak Kálvin
aklában, akik irigyelnek minket hitünknek bensőségéért, melegségéért, a zordon ridegséget sze
rencsésen kikerülő érzelemgazdagságért A kálvi
nista egyház négyszáz éves történelme egy hatá
rozott ; tendenciát mutat: közeledést Lutherhoz.
Minket ez a közeledés a legnagyobb örömmel
tölt, el,„ mert annak a jele, hogy helyes az út,
melyen járunk.
Legyen hát e perc választóvonal: egy gyáva,
dicstelen múltnak és egy öntudatra ébredt, bátor
reményű, szebb jövőnek választóvonala. ..
<■*
- ij Jelentse e perc az önbizalom visszanyeréa&nrir **1otj pillanatát. Ahol az önbizalom, ott a
^ycsoo^- yAnol á győzelem, w t a korona: Azrrf
ezzel az ízenettel küldjük szét budai egyházunk
hírvivőjét, testvérlelkek halljátok. m eg ;,„T artsd
meg, ami nálad van, hogy senki el ng -vegye " a
te koronádat."
,;
V.

„Hegyen épitett város”.
' Fejedelmek cimerpajzsuk mezőibe jelmon
datot vésetnek, uralkodók mottót tűznek országlésük kezdete fölé. Jelszót keresett, jelszót talált
az a fehérlelkű főhercegasszony, aki budai templomuíik fundamentumköveit lerakta: Mária Do
rottya, württembergi királyi hercegnő, méltó élet
társa annak a József nádornak, kinek emlékezetét
a hálás nemzet a József-téren ércbe önttelte. Vá
lasztása a hegyi beszéd ezen versére esett: „Ti
vagytok a világ világossága^ Nem rejtethetik el
a hegyen épitett város." Máté ev. 5. 1T. Beleimádkozta e jelszót mint szent tradíciót templo
munk oltárköveibe, beiehimezte a szószék sely
mébe: Nem rejtethetik el a hegyen épitett város.
Pergett a homok az idők halk óráján, a főher
cegnő nem jött többé imádkozni szentegyházunkba,
új nemzedékek foglalták a régiek helyét, de budai
egyházunk kegyelettel csüngött irányt mutató jel
szaván. Disz-téri rozzant templomából kiköltözött
a hívek serege, s megindult a töprengő tanako
dás: Jhol épüljön az új Istenháza? R Szilágyi
Dezső-téren? Á Krisztinavárosban? Nem, kezünk
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kötve, fönt, fönt, mert Így mondta Mária Dorottya:
Nem rejtetheiik el a hegyen épített város.
Mérlegelem e jelszót: Hegyen épitett v áro s...
és elfog gyengeségünknek tudata, érdemetlenségünknek érzete, szeretnék lejjebb szállni, szeret
nék lealkudni valamit e túlsókat követelő igéből,
de mindhiába, kötve vagyunk: Hegyen épitett
v áro s. . . Ezren figyelnek reánk, százan akarnak
a mi példánk után indulni, sokan várnak tőlünk
világosságot, útmutatást; ne hazudtoljuk azért meg
nyolcvanesztendős tradíciónkat: legyen Buda minta,
példa. Legyen hitünk erős, mjnt a sziklák, melyek
templomunkat tartják, lelkünk emelkedett miként
őseinké, akik a magosságokat keresték, hogy ne
legyen hazug jelző, hanem igazság és valóság
Mária Dorottya prófétáló szava: Nem rejtethetik
el a hegyen épitett város.

Hogyan született meg a
a „Hegyen épített város”?
Svájcból, ahol valamikor Zwingli bontogatta
a reformáció zászlaját, valaki, aki szivén viseli
budai egyházunk sorsát, egy fényképet hozott
magával: egy mintagyülekezet fényképét. Néztem
azt a fényképet és beleszerettem abba, néztem
és megfájdult a szivem: miért.nem tudj u k m i
megcsinálni, a mi svájci h i t r o k o n
szetes, oly megszoko t t
mtgnofmn nfc'vTMr,' riugtf -k rrnerus egyímzírozségek
mindenikének megvan a maga gyülekezeti lapja;
amely lehetővé teszi a hivekkel való hetenkénti
érintkezést Kíséreljük m eg ! És elkezdtem Isten
szent nevében a titáni munkát: táviróhuzalt von
tam templomunktól vagy félszáz hívünk lakásához.
Erőtelenségem érzete csakhamar arra késztetett,
hogy segítőtársakat vegyek magam mellé. így
állott elő az a lelkes, fanatikus gárda, amely
legyőzte a legyőzhetetlent: Hiittl Ármin, K ríska
Mihály, B o rb ély József, Guólh Emil és sok
kedves tanítványom utcáról-utcára, házról-házra
menve az előfizetők százait gyűjtötték össze.
K un Gyula, dr. M a szn y ik Márton, dr. H a n k
József és S z a r v a s y Dezső nagyon igénybevett
idejükből egész délutánokat, hosszú estéket áldoz
tak fel, hogy szakszerű tanácsaikkal, fáradhatatlan
propaganda munkájukkal a lap megjelenését lehe
tővé tegyék és annak fennmaradását biztosítsák.
Világhírű nagy m űvészek: K o n cz János, K erpely
Jenő, K abos Ilona ingyen adták oda művészetü
ket e jó ügynek. Vagyonosabb híveink kamat
mentes kölcsön nyújtásával támogatták a budai
Luther-Szövetséget gigászi vállalkozásában. Raj
zoló művészeink: K ó sch Jenő épitész-mérnök,
R é v István Árpád iparművész, T scheik Ernő
főiskolai rajztanár és még többen tudásuk
legjavát vetették latba, hogy a lap külső
kiállítása tetszetős legyen. Harmadfélhónap meg
feszített munkája után a lap gyors léptekkel
közeledett a megvalósulás felé, és mégis meddő
szizifuszi erőlködés lett volna minden igyekeze
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tünk a magyar pénz és vele karöltve gazdasági
életünk folytonos megrázkódtatásai folytán, ha a
Bethánia-nyomda, amely nem haszonra dolgozik,
hanem nyomdabetüivel is a Krisztus szent ügyét
kívánja szolgálni, segítségünkre nem siet egy igen
előnyős szerződéssel lehetővé téve lapunk meg-jeienését. Fogadják mindnyájan a Luther-Szövetség
4 meleg köszönetét. Legyen Istentől megáldva mind
a kezdet, mind a vég.

Előszó
M a s z n y ik Márton dr.

a budai Luther-Szövetség ü. v. alelnökének megnyitójából.

Mi volna a nap, ha csak világítana s nem
melegítene? Sőt, mi volna hitünk jelvénye, az
őrök boldogság reményének mezejébe állított
kereszt is, ha az csak világítana, de fényességét
nem hatná át a szeretet ?
"
r R. templomban, hitünk fényes, világos hajlé
kában mennyiszer jövünk össze, látjuk egymást,
elmegyünk egymás m ellett, . . De -ide a szeretet
melege is kellene, hogy necsak lássuk, de meg
is találjuk egymást.
.
is
;
Azt akarja hát ez a lap, hogy e heggen
épített városban, hol házakban s hideg paloták
ban lakunk szerteszéjjel, legyen egy szellemi iű zh e ly ü n k tnelynek szerény világánál találkozunk,
mefynek méÍegéi|i3i összíikapcsolódunk egy egészs
z
é
' házzá.
Van nekünk történettel biró, jól adminisztrált
egyházunk, mely híven, pontosan jelöli meg életutainknak kimagasló pontjait, mint az ország útját
a határkövek. Megkeresztel minket a szent keresztség vizével; az oltár előtt esküvőkor meg
áldja a szivek ünnepét s az utolsó határkőre is
híven odajeyyzi a szomorú keresztet.
•
Csakhogy ezek a határkövek oly messze
vannak egymástól és nem tudnak egymásról.
Pedig egy nagy hálózatnak központja az
egyház, akárcsak testnek az agy, mely ezer meg
ezer idegszállal kapcsolja magához a test minden
pontját, még a legtávolabbit is, mely tudomást
szerez a test minden pontjáról, még a legtávolabbiról is. De ezek az idegszálak — az egy
házat képező egyének — nem tudnak egymásról
semmit, nem érintkeznek egymással: hivatalosak,
hidegek. Nem úgy, mint a szív , mely egész véré
vel, vérének egész melegével befutja a test szö
veteit, felkeresi a legelrejtettebb szerveket is és
mindenüvé elhozza — viszi szeretetének melegét.
És dolga végeztével is csak azért gyűl össze
megint, hogy újabb és újabb dobbanással befussa^
a határköves utakat. Ez az egyház hivatása, hogy
megtalálja minden helyen a bút, gondot és bána
tot s megossza azt, eloszlassa s elsimítsa. Hogy
a fájó sebeket, mit az élet ütött rajtunk, bevonja
gyógyító balzsamával s ápolja és elfeledtesse azo
k a t Hogy ott legyen vélünk, közöttünk és ben
nünk a megpróbáltatások pillanatában, mikor már
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hitünk megrendül s reményeink fosziadozüak, új
reményt nyújtva és megerősítve azt a hitünket;
hogy azokat próbálja meg az Úr, akiket szeret.
Szóval: legyen ez a lap szive az egyháznak!

Tudnivalók.
A „Hegyen épített város“-t m inden budai
evangélikus hívőnek megküldjük, akinek neve adó
fizető egyháztagjaink jegyzekében előfordul. Hiszszűk, hogy lapunk mindenütt szives, szeretetteljes
fogadtatásra fog találni. Célja: hiterősités s a bu
dai evangélikusságnak, é 6000 léleknél többet
számláló, széttagolt seregnek egy együtt örven
dező, együtt siró nagy családdá való összeforrasztása. Lapunk hirt adni kíván mindenről, ami
e nagy családban előfordul, örömmosolyról épp
úgy, mint bánatzokogásról, sikerről úgy, mint
veszteségről, hogy ezáltal az összetartás, az egymástismerés, egymástsegités testvéri szent köte
lességét ápolja a szivekben. Lapunk segélyével
közelebb kívánjuk hozni egymáshoz az. evangé
likus kereskedőt 8Z evangélikus fogyasztó közön
séghez, az iparost, ha közülünk való, a hittest
vérek ezreihez, akik eddigelé nem tudtak egy
másról. Ha hirt is adunk külföldi hittestvéreink
egyházi életének legkimagaslóbb eseményeiről, ha
szólunk is arról, hogy mi történik túl a Dunán,
túl á mi megyénkén, elsősorban a budai.egy ház
ügyeiről többet kívánnak hallani, azokpakj figyel
mét felhívjuk ^ " ^ ^ j f U C ’Sffiffla^üspókünk kit
tűnő lapjára, az evangélikusok' Lapjára.
.
Tekintettel arra, hogy a „Hegyen épített
város1* minden egyháztagnak jár. a budai egyház
elnöksége a lap megjelenése napjától kezdve nem
szándékszik többé a presbiteri ülésekre és köz
gyűlésekre külön meghívókat kibocsátani. Egye
sületeink meghívóit is, költségmegtakarítás céljá
ból, ezentúl lapunk hasábjain fogjuk közzétenni.
A Budai Luther Szövetség súlyos milliókat
áldozott, hogy lapunk megjelenhessék és fog még
áldozni, hogy fennmaradhasson. Hisszük,, hogy
buzgó híveink e súlyos áldozatokat megértéssel
fogják honorálni és előfizetésükkel a Szövetség
segítségére fognak sietni. Szegény híveink, akik
a lapra nem tudnak előfizetni, akik egy év alatt
még 8000 koronát sem tudnak nélkülözni, fogad
ják szívesen a lapot, mint a Budai Luther Szö
vetség ajándékát.
A

Ml T Ű Z H E LY Ü N K

Istentisztelek sorrendje márc. 9-én, vasárnap:
9 órakor: a Lipóímezei gyógyintézet protestáns
kápolnájában; tartja: Kiss László.
\ .
10 órakor: az Újjános-kórház protestáns kápol
nájában; tartja: Tscheilc Gyula.
11 órakor: a várbeli templomban; tartja: Helle
Ferenc dr. 9 órakor ifjúsági istentisztelet,!# órakor
gyermek istentisztelet.
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elhunyt. Eszményi i feleség, eszményi édesanya volt
Gyermek, értelmével, szellemi:.ritka képességeivel a
.. , gsalád-barátjának, Deák. Ferencnek dicséreteit érde(nelte.''kir Hitbűségével, világfelfogásának puritánságával,; emyedetlen munkaszeretetével ezereknek adott
íó P^ráát,
•- „ •
*■Pályázat. A budai egyház el ksége ezennd
~
"Gyászhírek. ,Dr.’ Walko Lajos kereskedelmi pályázatot hirdet egy elemi iskolai-, vallástanitónői
mjhisZter, budai hittestvérünk édesanyját harmonikus, állásra. Kötelessége Tesz több fővárosi községi isko
boldog élet után febr. 11-én 70 éves korában szóli- lában heti 22 órában hittant tanítani és hetenkint 4.
tóttá magához az Úr. — Ferenczy Antal, dr. Varsányi órában ,a gondnoki irodában - f külön díjazás ellené
Mátyás apósa febr. 6-án hunyta le szemeit végálomra ben — irodai munkát végezni. Fizetése a fővárósf
; , 60 éves korában. Galambszelid lelkületű, a becsületet tanítónők fizetésével egyenlő. Pályázati- kérvények
bálványozó, gyermekét, unokáit becéző családapa volt. márc. 10-ig nyújtandók be a budai lelkészi hivatalnál.
Lányi Norbert magánhivatalnok hosszú hónapok
_s .szenvedése után febr. 7-én elköltözött sorainkból.HILL O T T I
II.v FŐ-U. 81.
4. Nagy műveltségű, közszeretettől övezett ember volt,
í
aki megható- módón ragaszkodott hegyen épített
templomunkhoz és iskolánkhoz. — özv. Wagner Andrásné 62 éves korában elhunyt. A Zemplén megyei az evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja.
v,Tállyán töltötte élete legnagyobb részét Istenfélő, Pontos kiszolgálás. ' ,5
Pontos kiszolgálás.
nemeslelkfi asszony volt. — özv. Bauer Ferencné
egy Isten ^;áldotta, hosszú élet után 78 éves korában
ev. iparművész .7
- jobb létre .szenderült — Horváth Ilonkát 28 éves
asztalos műhelyében
korában, élete tavaszán ragadta el a halál.
‘f., Zita királyné-űt 4. jutányos áron készíttetnek a
legszebb bútorok és asztalos munkák.’
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