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emléke se maradjon meg szégyenletes bukások
nak^,
csúf zuhanásoknak. S kérges lelke, melyből
„Vigadjunk, "mert bz az én ham' meg-'
' h a lté s feltámadott.* • L u k á c s 15:24. a bún kiölt mindem lágyabb; érzetet, mely rég el~
felejtett pfrujni,^felenged, $ mint v alan u h ajszálvékony^erécsk^úgy- kezdelek szívében am em e-:
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is a c s o d á k c s o d á já ró l s z ó l, é le te t s z ü lte k a ssebb érzések buzogni. hazam egyek és reástom
temetők! S miképen a parányi harmatcseppben könnyeimet atyám kezére, betemetem múltamat s
benne csillog a nap vakítóan fényes képe, akké- élőiről kezdem életemet. És mintha csak kriptá
pen e kurta mondatban is benne ujjong a husvét nak nehéz csapóajtaja pattant volna fel, mintha
minden diadalmas öröme, áradozó boldogsága: horpadt sirhant szakadt volna fel s félig korhadt
„az én fiám meghalt és feltámadott."
*j
; ; koporsó lett yolna ismét láthatóvá, annyi öröm
Két nagy fejezetből áll a tékozló fiú életé, a* mel ujjongja az apa megtérd fia felé: „vigadjunk,
halál feketéi az egyik felett, „élet" e címszó ra mert az én fiam meghalt és föltámadott."
Bányák, alant elnyúló tárnák mélységeibe
gyog[•'a másik fölött. Régi ismerősünk az evangé
liumi atyá kisebb fia, kinek szűk volt a szülői vezet alá bennünket a Biblia, ha a halál szónak,
t ház^nem vala kedves a fügefa árnyéka, az olajfa értelme felől tudakozódunk nála. Mintegy körül
hamvas ezüst lombja, ki kíméletlenül áttört ha vezet bennünket és. megmutatja ámuló szemünk
gyományon, tiszteleten s meg sem gondolva, hogy nek, mennyi a halott a világon. „Látod — úgy
mit mond, durván-kurtán odaveti atyjának :;„add mond — itt fekszik a halott hit, halott, mint a
ki'az örökségből az én. részemet". Megkapta. El múmia, mint a száraz faág, mert nincsenek többé
ment oda,-ahol semmi sem feszélyez. Megrésze- szeretet cselekedetei. Amely hitnek pedig nincse
gült,& bűn italától, megittasuít a. vétek rózsáitól. nek többé felbuzdulásai, oltárra rakott áldozatai,
De hah, epét érez ajka, valami keserű mérget halott az, élettelen holttetem". Ismer a Biblia holt
rejtettek a; zsugori sorshatalmak az élvek serleg- cselekedeteket is, holtak, mert nem a szív ter
gének, fenekére. Felemeli mégegyszer a könnyel melte ki őket, mint kikeletkor a cserje meghozza
műség poharát,, de aztán valami keserű undortól szines virágait, nem igy, hanem kívülről aggattorzul el az arca: szenvedni kezd : sűlyedtségé- tattak reá, mint a művirág. Tud a Szentirás em
) nek, alacsonyságónak tudatára ébred. Mennyit berekről is, kik a bűn fulánkjától sebezve, a halál
vesztett 1/: Letörte ifjúságainak szentélyeit, le párnáján feküdtek, de csodák csodája, megeleve-;
törölte . homlokáról az- Isten-fiűság kenetét s a nedtek újra. Róluk ir P á l: 'az Űr titeket is meg
szégyen vesszőfutása után, ő, a kiváltságos királyfi, elevenített, kik holtak valátok vétkeitek miatt".
s nyomorult. Vályúhoz kerüt és bűntől megcsalatott Végül tud a Biblia olyanokról is, kikeU a halátt
' lelke,- miként a fészekből kiesett madárfiók, kiált országa tán örökre fogva tart. Ezek a gyűlölködő
héke, öröin, szeretett után^ Undorral fordul el szivek. Róluk János első levele azt m ondja: „Aki
\
magamagától. ;Szerefni megfutamodi önmaga elől, gyűlöli az ő atyjafiát, a halálban marad az."
* szeretné kitépni, az: emlékezés- könyvéből és gyeMintha csak mauzóleum volnaa világ, mely
hemur^láílcra vetni életének azt a lapját, hogy ben hamvveder sorakozik hamvveder mellé. A-

Feltámadott emberek.
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létben — hangozzék bár bizarnak, de a tény
Ünnep után.
tény marad — több a halál, mint az élet. Angol
— Tárca. —
ország legnagyobb gondolkozója, Berbert Spencer
a halált úgy határozza meg, hogy a halál á rea
gáló képesség megszűnése. Halott az a fül, mely
Eltávoztak a kedves vendégek: az ünnepek.
többé nem fog fel rezgéseket, hanghullámokat. És mi, akik tárt lelkűnkbe fogadtuk, bucsuzáskor
Halott a szem, melyben a fény, a szín nem tud a kapuig kisértük őket, révedezve tekintünk utá
többé ingert kelteni. Halott a lélek, mely közö nuk. Bús a szavunk:
nyösre fásult. Hány ily halott fia van a hazának,
— Ismét öregebbek lettünk l . . . Ez a husvét
:
az egyháznak 1 Evengélikus egyházunk segély is elm ent. . .
kiáltása nem vált ki szivükben visszhangot, öröm
Igen, ez is elment a Végtelenségbe a többi
éneke közömbösen suhan el fülük mellett. Nem után, melyeknek emléke gyermekkorunk óta kiséri
az ő hitvallásuk a Thököly Imre fejedelem meg lépteinket. (Minden elmegy, hogy visszatérjen.)
ható bizonyságtétele: „A mi vallásunk, evange- Avagy kinek nincsen emléke virágvasárnaptól
lica Religiónk, nekünk mindenekfelett legelső". husvétig? Ki nem hasonlítja össze a tavalyi husEszmények, fenségesek, nem tudják többé lelkű vétot az ideivel? — Bizony csak az, akinek a
,lelke halott folyóág, melynek medrében nem nyí
ket megmozdítani.
De fel a fejjel, nincs absxolut halál, ezt lik nefelejcs, hogy szelidkékre enyhítse a fekete
hirdeti a Biblia. Még a kripták mélyén is élet állóvíz gyászarcát.
Ki irigyli őket? — Talán pillanatokra az,
csirái szunnyadnak. Életre kelnek újra, ha Krisz
>
tus léhelete hozzájuk ér, miként az elhaló fa új aki fájdalmában igy sóhajt fel:
— Olyan szomorú az életem ! Nem tudok
hajtásokat bocsát ki magából a vizek illatától.
Nemcsak lefelé a bűnbe hajló lejtők vannak, ezt fe le jte n i...
Nemcsak mesében: valóságban is vannak,
hirdeti az Isten Könyve, meg az élet is, hanem
fölfelé emelkedő mesgyék is, amelyek mind tel akik nem tudnak felejteni. (Ezt nem lehet meg
jesebben visznek bele az életbe. Ilyen ösvényű tanulni.) Nők, férfiak egyaránt vannak. Öe olya
emberekre, feltámadott emberekre van szüksége nok nincsenek, akiknek nem enyhülne a fájdalma.
magyar hazánknak, ha maga is feltámadni akar. Semmisem örök. Elcsitul egyszer minden fájda
A finn lutheránus egyház, mely a protes lom,-beheged minden seb — csak a nyoma lát
tantizmusnak egy erős vára, midőn a vörös fene szik. És mikor elcsitul, ó, akkor ők, akik a kinvad karmaiból kiszabadult, örömizenetet küldött teljes napokban irigyelték a uefelejcstelen lelke- a világ népeinek, nemzeteinek ezt mondván magá két, már nem irigylik őket; nem, mert hiszen mi
ról: „Nem halok meg, hanem élek és hirdetem maradt volna, ha az emlék is beíéveszik a
az Úrnak cselekedeteit". Zsolt. 1 1 8 :1 7 .' Mikór viharba?!
Az élő léleknek öntudatosan vagy öntudat-' I
fogja á szikratávíró ezt az izenetet szétszórhatni,
mint a mi népünk izenetét? Rajtunk áll. Feltá lanul féltett kincse: a z . emlék. A leghűségesebb
madott emberekre van szüksége evangélikus egy hitves. A bölcsőtől a sirig kisér, hogy a halálos
házunknak, magyar hazánknak. Rajtuk keresztül ágy fölött is legyen valami emlékkép, enyhitőjemégyen végbe az egyháznak, a hazának feltámadása. 4 ként a kialvó szemek tükrözte szenvedésnek.
Az emlék: életünk illata; poros, göröngyös
jével.-utunkat husvét után is locsotgatja finom pár- ,
föm

A mi templomunk:
Körülveszi az akácfa lombja
' ' Apró harang kondul a toronyba
. Esketésre, temetésre csendül
Áldást kér a Mindenható
Egy igaz Isteniül.
Nem ékítik faragások, képek —
Brokát-leplek vagy márvány-emlékek
Nincsen semmi drágasága, éke,
— De tán mégis van egy néki;
Az egyszerűsége,
Messzi tájon, más hazába jártam
Mennyi-mennyi szép templomot láttam __
■Mintha mesék palotája lenne
— 5 mégsem tudtam egész hittel
. . Imádkozni benne.
- , S ebben a kis egyszerű templomban
Ahol Istent imádni tanultam.
Buzgón fohászkodtam visszatérve. —
Megenyhültem. S imám bizton
Följutott az égbe.
Farkás Imre.
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tek?— Szép csöndesen, bottal a kezükben, mintha
a mezőre mennének a cselédek után, kisétáltak a
temetőkertekbe és nemjöttek többé vissza. Ott
maradtak künt a kripták, . sirok mélyén őseik
között Hallgatják a vadm éhek,. vadmadarak
meséjét
Apai nagyapám már régóta hallgatja. És az
anyai is. Csak aranyos emlékük tér meg néhanéha.
•
_ . (Folytatjuk.)

Evangélikus ifjúság —
evangélikus jövő.
Tabula rasa — üres fehér lap — a gyermeklétek, mondta a múlt egyik legnagyobb bölcse.
Ezt az üres lapot az élet karcolja tele hatásaival,
benyomásaival. R gyermekévek benyomásai a leg
mélyebbek, a legmaradandóbbak. „Jung gewohnt,
alt gethan/ Ha Jézus a gyermekleiket nem tudja
magának eljegyezni a lélek viaszára rányomott
pecsétgyűrűjével: a hittel, hasztalan kong a ha
rangszó, búg az orgona, szárnyal az ima, nem
fog rezonanciát kelteni. Kit kegyes szülők, buzgó
tanítók mint tipegő gyermeket nem vezettek a
templomba, nem szoktattak hozzá az Isten házá
hoz, az nem fogja megszokni a harangszót soha.
Ha ez igy van — s ki merné kétségbe vonni?
— ev. egyházunknak minden erejét, gondját, a
jövőért aggódását az ifjúság vallásos befolyáso
lására kell koncentrálnia. Itt dől el a jövő csatája.
Forgatom a múlt sárgult lapjait, hogy meg
ismerjem, mi volt álláspontja e kérdésben? s a
ragyogó fény mellett szemembe ötlik az árny is.
R nagy Luther után, ki a világ legklasszikusabb
faittani könyvét: a kis kátét irta, ki a Bibliával és
az iskolával ajándékozta meg az emberiséget,
utóbb törpék jöttek, kik Hamupipőke zsákruhát
varrattak a' hittan részére és egy kuckót jelöltek ki
számára. R nagy reformátor az iskolát mint az .egy
ház veteményes kertjét* dédelgette, hires-neves
lyceumaink, kollégiumaink tanárai a protestáns tanfigg fénykorában felszentelt papok voltak, mert e
kor még nem ismerte az egyetemi szakképzést,
templom és iskola még össze valának építve.
Aztán. . . eltávolodott a lyceum is, a kollégium
is az egyháztól, elidegenedtek egymástól
És a jelen ? Nagy válságban találta a pro
testantizmust. Mi lesz velünk? Melyik lapjára for
dul a kocka? Minden attól függ, tudjuk-e a tem
plomot megint belevinni az iskolába és az iskolát
a templomba! Csodaváró nagy hittel kell most az
iskolák komoly kapuja felé tekintenünk. R nagy
tettek órája, kell, hogy üssön! É percnek hősöket
kell szülnie! De a nagy óra csak nem akar ütni.
Késnek a nagy megmozdulások. R protestantiz
mus alszik, miként egykoron Jézus a galilaeai
tengeren. R biztonság alvása ez? Bár annak mi
nősíthetném! Csak- arról - szólok, ami közvetlenül
a szemem előtt van: Vilma királynő-úti kitűnőnek
elismert főgimnáziumunkban a tanuló ifjúság havonkint egy istentisztelet látogatására van. köte
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lezve. Jó hírnevű Deák-téri polgári iskolánk nö
vendékserege havonkint egyszer keresi fel testü
letileg az Ur házál R főváros középiskoláiban
szétszórtan elhelyezkedő evang. ifjúság mint kegyes
óhajt évenkint egynéhányszor felületesen tudomá
sul veszi, hogy a vasárnap az Isten napja. De ki
az, aki számon kérné tőlük egész erélylyel, hogy
miként töltötték el a vasárnap délelőttöt? Nem is
szólva arról, hogy nem túlzott annak az érdemes
budai vallástanárnak követelése, ki megkívánja
tanítványaitól, hogy a vasárnapi prédikáció tartal
mát egynéhány tömör mondatban összefoglalva
mint Írásbeli dolgozatot a legközelebbi hittani órán
adják be. R z elemi iskolák tipegő népével pedig
ki törődik? R legkisebb evangélikusokat ki gyűjti
össze vasámaponkint az Isten házába? Képes-e
a fővárosi evangélikus gyermekeknek csak egy
töredékét gondozó vasárnapi iskola a templomot
egészen pótolni? Akadtam nem egy gyermekre az
elemi iskola II.-III. osztályában, ki száját tátotta
azon kérdésemre, hogy hol van a mi evang. tem
plomunk? Mint ugarföld, olyan az evang. ifjúság,
az evang. jövő!
Ámde mig nálunk stagnál az élei vagy á
legjobb esetben csak döcög, amott a pápa egy
házában nagy dolgok történnek. Hatalmas gyer
mektömegek hömpölyögnek minden vasárnap dél
előtt kivezényelt tanítók vezetése alatt, kik misét
mennek hallgatni. Nincs gyermek, ki a misét el
mulaszthatná, ha csak nem ágyban fekvő beteg.
Ismerek egy 6 esztendős katholikus gyermekei
ki, midőn anyja gyengélkedése miatt otthon tar
totta, kétségbeesetten panaszolta, hogy a mise
elmulasztásával bűnt követ el. S nem igazat mon
dott-e a balgatag gyermek? Nem azt iratta-e az
Úr a sinai kőtáblára: .Megemlékezzél az ünnep
napról, hogy azt megszenteljed 11? Bámulatos szer
vezettséggel dolgozik a katholitízmus. Tudatában
van annak, hogy amit sokszor teszünk, szokássá
lesz, a szokás pedig rajta marad az emberen,
miként csigán a házikója. R z egyház rajta tartja
kezét mindenen: Sik Sándor piarista tanár a fő
város reverendás hitoktatóit hetenkint kötelező
cserkészoktatásra gyűjti össze. R kath. theologiákon a cserkészet rendes tantárgy. Minden hitoktató
egyben kiszemelt cserkészparancsnok. És nálunk?
Éber figyelmét semmi sem kerüli el: még a dél
előtti kirándulásra felsorakozott cserkészek is in
dulásuk előtt reggeli misére sietnek.
De a református egyházban is sokkal több
életrevalóságot látunk: a Baár-Madas ref. leánygimnázium növendékei a tanári kar vezetése alatt
minden vasárnap áhítatra gyűlnek össze.* De több:
a tanítást naponkint egy 10 perces, az intézet
dísztermében tartott áhítat vezeti be. így nevel
magának a kálvinizmus öntudatos egyháztagokal
„Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk,
mondá Pál apostol. Induljon meg a tanácskozás.
Sorakozzanak fel a tettek. Vezessük be a gyer
mekistentiszteletet. R német istentiszteleteknek egy
félórával való korábbra tevésével mind Budán,
mind Pesten 10-tői 11-ig a lehetőség meg lesz
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adva a kicsinyek áhítatának megtartására. Vonul ügyet ne támogatná. Belépőjegyek 4000—10.000 K-ás
jon be a templom, a Luther-kabátos vallástanár . árban a lelkészi hivatalban kaphatók.
Gyermeknap. Május 9—10-én volt az Orsz.
a vasárnapi iskolába s a vasárnapi iskola nagyobb
ünnepélyek alkalmával a templomba. Bővüljön ki Gyermekvédő Liga gyermeknapja. A budai Mária
az új énekeskönyv egy függelékkel: a gyermek- Dorottya Nőegyesület is vállalt egy urnát az Andrássyénekeskönyvvel. Várom a napot, midőn „hittáni űton, a Liga igazgatóságának felkérésére. A Leventeaz érdem elsősorban, ha csak vala
központjaikéban Összegyűlt s oda megint visz- cserkészcsapaté
micskével is segíteni tudtunk, akik á ‘rossz időben is
szatérendő kisdedeink buzgó vallástanáruk, vagy fáradhatatlanul rótták az utakat kora időtől, késő estig.
egy lelkes presbiter vezetésével bevonulnak a
A Luther Szövetség f. hó 17-én, szombaton
nyitott budai templomajtón, vagy a Deák-téri ősi este 7 órakor gyűlést tart, melyre a tagokat szeretettel
templomba. Mint egy szebb kor hajnalát fogom ez úton meghívjuk. Tárgy: 1. A sajtónap eredménye.
üdvözölni azt a vasárnapot, midőn az elsők közt 2. A Luther Szövetség-jövő évi programmjának' meg-.,
álló főgimnáziumunk, Veres Pálné-lyceumunk, pol beszélése.
\
gári iskolánk ifjúsága tanárvezetéssel, zárt, tömött
'
Szeretet o ltárára.'A sajtónap eredménye1/*
sorokban vonul be a templomba, hogy ott állandó millió korona, melyet felerészben az Evangélikusok
helyet okkupáljon magának, mert az iskola láb Lapjának, felerészben pedig a Hegyen épített városnak
nyomaiban egy szebb jövő vonul be a templomba. juttattunk. — Hegyen épített városra: Albrecht Gusztáv
22.000, Válkay Bertalan 50.000, Horváth Mária 12000,
Újhelyi Ferenc 7.000, Nőtel Pál 12.000, dr. Deák
Imréné 20.000, Szarvasy Cornélia 2.000, Szabó Sámuel
A MI T Ű Z H E L Y Ü N K
50.000, Hermann Miksa 42.000, Klinszky Ferencné
Istentiszteletek sorrendje máj. 18., vasárnap: 7.000, Nagy Zsigmond 2000 K. — Mária Dorottya
9 órakor német nyelvű istentisztelet, beszél: dr. Var szegényeinek: Wohl Gabriella 100.000, Nadányi Blanka
sányi Mátyás, l t órakor magyar istentisztelet, beszél: gyűjtése 110.000, Percelné 2000 K. adományozott
Tátrai Károly.
A 15 éves fiúnak N. N. pár. cipőt és ruhát kül-í
10 órakor gyermekistentisztelet a várban; a dött Isten áldása legyen az adományon.
Krisztina-téri és Labanc-uti iskolában.
Kérés. Egy 12 éves fiúcskának melyik hittestvé-'
Kedden d. u. 6 órakor bibliamagyarázó óra a rünk tudna egy pár cipőt juttatni ? Vasárnapon isten-',
lelkészi hivatalban.
tiszteletre sem tud menni lábbeli hiányában. ., ^0
Születés. Kereszteltük: dr. Róna Ernő és neje
Állás. Egy idősebb, németül tudó nő, szeretne
Borzay Katalin gyermekét Ernő, Péter, Lajost; Kraj- úri családhoz menni, nagyobb gyermekek mellár.
csovics Allan Sándort; Pulay Imre és neje Offerica Cime a lelkészi hivatalban.
á’ls?Zsuzsanna gyermekét: István, Árpádot Legyen Istentől
Lakás.
Urileány,
butorozatlan
szobát
keres
ev.
áldott, verőrényes e kisdedek élete. ,
hittestvéreinknéL Cica a lelkészt hivatalban.
Házasság. Szvatsina Gyüla és Munkő Emília;
Szabó Lajos és Pálká Hedwig; Babirák Mihály és
Kardos Jenődé Iparművészeti szalonjában
Gróf Aranka esküdtek templomunkban örök hűseget. jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat,
Fakadjon boldogság és megelégedés frigyükből.
fehérhimzést, fehérneműt Gyors kiszolgálás. DC,
■ ‘ Halálozás. Borbély Jánosné 52 éves; Riemann Soroksári-út 42., II. em. • /
1
András 30 éves; Scholtz Ágoston 53 éves; Havass ------- ------------------------------------ ------------- — ------------------ ■
' ’— ---------------Dániel 57 éves; özv. Doby Jenőné 86 éves;, özv.
Krausz Rezső ev. kályhásmester, I., Vérmező*u.>
Hollósy Józsefné 62 éves; Szűcs Károly 35 éves; 14, vállal mindenféle kályhajavitási munkálatot Az
Schaffer Antal 42 éves; Nepkó Gyula 74 éve?; Mick általa készített kályhák 50%-os tüzelőanyag megtaka-í
Ignác 27 éves; özv: Ökrös Gyuláné 72 éves és id. ritást jelentenek. Szolid árak.
>_*r*£
Bartus Gyula presbiterünket, hittestvérünket kisértük
az örök hallgatás országába. Legyen könnyű a hant,
Hill Ott! II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját azmely befedi hamvaikat Lelkűket várja az Or kegyelme. evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
Eljegyzés. Windisch Paulát eljegyezte Kászonyi kiszolgálás. :
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Ernő. Kisérje e jegyespárt örök verőfény, állandó,
boldogság
Szövőszékeket szőnyeg és gobelinszövésre leg
• A Mária Dorottya jótékony nőegyesület a hó jobb kivitelben szállít Vágó Béla ev. iparművész.
első szerdáján tartotta havi gyűlését, melyen a jövő Asztalos műhely: IL, Lánchid-utca 4. Iparművészeti-:
évi munkát készítették elő. Elhatározta az egyesület, műterem: Lánchíd-u. 13. o
hogy minden templomunkban esküdő új párnak egy
Zsenis Ján o s modern cipész, I., Krisztina-körűt
bibliát fog ajándékozni, melyet mindég egy-egy tag
fog átadni az esküvő alkalmával. Szarvasy Cornélia 77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek figyelmébei
buzgó pénztáros helyett, ki vidékre költözik, Nadányi ajánlja!
Blankát bízta meg a pénztári teendőkkel. Utána
szeretetvendégség volt, mely a késő estéli órákig
Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny, ,
együtt tartotta a választmányt A legközelebbi össze figyelmes kiszolgálás. Fő-utca 1.
jövetel junius hó első szerdáján lesz 6 órakor. Min
denkit szeretettel hívunk, aki az Egyésület munkájá
Rőder P éter szobafestő és mázoló a hittestvé
ban részt tud venni. „7 . *
rek támogatását kéri. Levélcím: Pesthidegkut, Szép-1
Hangverseny. A Luther Szövetség vegyeskara halom, Kossuth-u. 15. Gondos munka. Jutányos ár.
máj. 18-án d. u. 6 órakor tartja meg évi hangversenyét
templomunkban. Ne legyen evangélikus, aki .e jó Bethánümyamdfc Budámat.
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