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Hangulatok.

tart. Süketté tehet, megvakithat, érzéstelenné fásithatja lelkünket a hangulat, napokon át küzd
„Mindonro van erőm a Krisz- hetünk vele, mint a fáradt téli napsugár a lomha
tusban.”
' Filippi 4:13.
decemberi köddel, mely nem aikar felengedni,
A m i a képnek a faragványos keret, ami a felszállni.
'• • •. - * f .
festménynek a diszes ráma, az az emberi lélek
Látom a ’ hangulat ár-apályát az emberiség
nek a .■hangulat- Hangulatok ..k özé van beépítve legnagyobbjainak életében. Illés próféta egyik nap
^élR'üiiK'hé K-k iil'1tflS^6rlCOrtBOhilitÍÍÍÍ^'^ hífíffa^';aiawtfr *-az>-fticBbeti vnló^feh étleg-bizodato mmai . vivjaonegötvözet simuló .gyűrűje a káprázatos gyémántot. diadalmas csatáját a Kármel ormán Baál hazug
| ölelésükből nem téphetjük ki magunkat eg y röpke prófétái ellen, másnap pedig a kétségbeesett el
f percre sem. Rajtunk ülnek, lágy melódiákat da ernyedés karjaiba d ő l: „Elég immár, Uram, vedd
lolnak fülűnkbe, <vagy sirámokat zokognak, mint el az én telkemet". Luther égig magasodó hittel
r az őszi szél. Hangulataink leghűbb kísérőink, el zen gte: „Erős vár a mi Istenünk!", de jött egy
nem hagynak, velünk maradnak. A z élet tulajdon perc, mely ledöntötte büszke, dacos hitét! „öreg,
oké pen nem egyéb, mint hangulatok szakadatlan rokkant, rest, m egviselt é s hideg vagyok", mondá
S színváltozása „az élet — hangulat.* (Reviczky.) fáradt lélekkel. Knox János, Skócia reformátora
..
A hangulat életünk kísérőzenéje: az a belső az egykorúak 'feljegyzése szerint annyi eréllyel
| rezonancia,-<•mely halkan zsong, vagy viharzón prédikált, hogy majdnem darabokra törte a sz ó 
felzúg, feleletképen a külvilág esem ényeire. Ki széket, de ugyancsak ő egy rossz hangulat ólom
. ne ismerné a hangulatok hullámjátékait, a fel súlya alatt a halált hivta, várta: „Most már Uram,
magasztosult, boldog perceket s az elhanyatlott v e ss véget gyötrődésemnek". Cavour, Olaszország
órákat, midőn Vontatottan döcög az élet? R z in legnegyobb államférfié, száz ördöggel is kész
gerült hangulatot, midőn a türelem nem áll őrt volt csatázni eszményeinek győzelméért, de eljött
indulataink fölött, h o g y ’ fékentartsa azokat a fá életében az a nap is, midőn Olaszország miatt
sult hangulatokat, midőn nem érdekel senki, semmi, k étségbeesve elvonult szobájába, hogy véget v es
a léha hangulatokat, midőn lelkünk egészen kö sen életének.
zömbös olyan dolgok iránt, melyekre csak szár
D e nincsen, kérdem, erő, mely bírna a
nyaló lélekkel lehet kívánkozni, a lázongó han hangulatokkal, mely szabályozni tudná őket, mely
gulatokat, visszhangjait a csapásoknak, melyek a diadal zászlaját tűzhetné ki a legyőzött hangu
reánkszakadtak s rombadőntötték álmainkat. Öröm latok fö lé ? Igen van: a hiterő. Csodálatos ered
ujjongó é s könnybefuló hangulatok szeszélyes mények mutatkoznak ott, hol a hit kibontja hatal
egymásutánban váltakoznak életünkben.
mas szárnyait: lenyűgöző hangulatok lepattannak
Ámde a hangulat nemcsak közöm bös, jelen- lelkűnkről, mint por, m ely útközben megfeküdte
•tésnélküli visszhang, több: a hangulat zsarnokká ruhánkat, hol a hit jut szóhoz, ott óriásokká lesz
tud lenni, ki a hatalmat egészen magához ragadja. nek, kik tői pék valának, félénkek megbátorodnak,
Egy-egy hangulat eg ész valónkat megszállja, ki miként a gyermek, ki egyedül viaskodott a félel
szorítva lelkűnkből minden egyéb érzeményt. Va mek árnyaival, de aztán éd es atyja szavát hallotta,
lóságos börtönfalat épít köröttünk, mely fogva atyja erős kezét érzé egyszerre váilán . . . A hit
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nem változtatja meg azt, ami változtathatlak de
megtanít túllátni rajta, a csillagokig, é s még azon
túl is egészen addig, hol az örök Szeretet trónja
fehérük. M egható látvány, mint csatázott Luther
egy-egy borús hangulattal órákofi keresztül, mint
ragadott krétát asztalra, ajtóra, falakra reáirva e
kurta szót: „vivit", magyarul: „ ö éi*, t. i. Krisztus
él még, nem tiporhat el a gon oszság, az ármány.
El csűggetegség, ködös bánat, bizzál én szivem
az Istenben!
,A hangulatok megszállják a lelket, miként
fekete varjak a téli fa tar gallyait. Százezren van
nak, akik tétlen tehetetlenséggel tűrik a szomorú
hangulatok uralmát. Ezernyi ezer életakarat bénult
meg, lett sem m ivé a hangulatok nyomása alatt.
A z életbölcseség avval kezdődik, hogy a hangu
latok zsarnoksága ellen fellázadunk s uralmukat
lerázzuk. Akaratunkra ráfonódó hínárjukat letép
jük és felküzdjük magunkat a győzelem magas
ságába. H asonlóvá kell lennünk Tarsus nagy
szülöttjéhez, Pálhoz, ki a tömlöc fenekén is öröm
énekeket zengett, ki csodálatos lelki rugékonysággal átküzdötte magát bún-bajon. Ha élete titka
felől tudakozódunk, ha az iránt intézünk hozzá
k érd ést: honnan vette fölényes erejét ? azt fogjuk
hallani feleletk ép en : „Mindenre van erőirf a
Krisztus által.*
.
v.

A vak szemei.-Tárca.-IrtaPorklábIstván.

A vak ember régi ismerősöm. Egy házban
lakunk; ő a pincében, én az em eleten. Hasonlít a
mesterségünk is; a vak*ember rikkancs, én a
szerkesztőséghez tartozom.
Nap mint nap együtt indultunk munkába.
Emberem délután már vár a kapu előtt s lejön
velem a hidfőig. Amíg ő ott fáradtra kiabálja
magát az ujságkinálásban, addig mi bent dolgozzuk
magunkat fáradtra az ujságcsinálásban. Azután
megyünk haza. Ezt az utat is együtt teszem meg
a vak rikkanccsal. Már messziről megismeri kö
zelitő lépteimet s szenvtelen arcán átrévedez a
m osoly; örül, hogy nem kell egyedül botorkálnia
a fal mellett.
Régóta tartanak már ezek az utak, meg
szoktuk egym ást, nem igen vati mondanivalónk.
Bizonytalanul, szótalanul megyünk egym ás olda
lán, mintha vak vezetné a világtalant Avagy nem
vakon botorkálunk-e a világban valamennyien:
az is, aki lát s az is, aki nem lá t? ! M indössze
az egyiknek jobb, a másiknak rosszabb. Vájjon
kinek jobb? E zen tűnődtem egyik minapi estén,
ahogy hazafelé lépdeltünk a Tabán csavargós
utcáin.
A vak ember megtapintott.
— Hideg van.
Szavai olyan dermesztő egyhangúsággal csep
pentek szivem re, mint álmatlan novemberi éjsza
kákon az ablakpárkányra csörgő eső.
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Válasz helyett megborzongtam. Újra meg
tapintott: mellette vagy ok-e?
— Csillagos este lehet — vélte.
' Fölnéztem az égre.
— Az van. Hideg fénnyel ragyognak a csil
lagok.
:
A vak is. fölnézett és mélyet sóhajtott:
— Én még nem láttam soha csillagot. Mi
lyen jó, akik látnak!
Nem tűnődtem tovább: kinek jobb ? — Néz
tem a csillagokat
Legutóbb, ahogy együtt mentem haza a vak
emberrel, belém fogódzott s fojtottan köhögte a
szavakat, mintha csöm ör szorítaná a torkát:

— Két úr vett ma tőlem újságot. Gazdagok
lehettek; az r-et nem akarták kimondani, több
,pénzt adtak, mint amennyi járt s finom illat áradt
ruhájukból.
— Megvették az újságot, — dohogta to
vább a vak rikkancs — megálltak előttem és
beszélgettek.
— Ejnye — mondta az egyik ujságlapozás
közben — tudod-e, hogy a Pali barátunk meghalt?
' A másik úr hangjából öröm érzett ki, amint
felkiáltott:
— Nagyszerű! Legalább a lányom megtart
hatja az esküvőjét, lesz lakásuk . . .
— Uram, — fejezte be a vak ember —
már nem irigylem azokat, akik látnak — hallani

A Mai Magyar Asszony.
E gy kis nő tipeg az utcán,
Csetlik-botük erre-arra,
M oirée-b óf varrott könnyű
L enge zsákba belevarrva,
Fejebúbján színes, him es
>
Rém es Tuth-an-kamen kalap,
Lecsúszott ö v általfogja,
C sikos-gyikos alsószoknya
Oldalt villan, ahogy halad.
Hóna alól, ahogy dukál,
Annyi minden kikandikál,
T öbbek közt egy öregecske
E llenszen ves ölebecske.
Félig tigris, félig hüllő
Ez a csúf kis karonülő.
Bunkó ül az ernyő szárán,
Rouge az ajkán, rizs az arcán,
Noir m eg a szempilláján.
Tom paszinű gyöngy a fülbe,
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Aranyból a retikülje,
Selyemben a lábafeje,
Antilopbőr a hüvelye. —
Rápillantunk hidegen,
Mert ez a kis zsákba-m acska
A szivünktől idegen.
Hogyha rápillantunk olykor
Legyintünk egyet csupán,
Mennyi baj volt, mennyi hóbort
A nagy háború után.
*

Őb, vannak még asszonyok I
Könnyes, bús magyar anyák,
Viseltes szegény ruhájuk
* M esebeli szent palást.
Akik karjukon kosárral
Vagy egy didergő gyerekkel
Cukorjeggyel, kenyérjeggyel
Sort álltak napokon által,
Finom kezük durva lett. —
Régesrégen elfeledték
Hogy voltak szép, boldog esték,
Volt muzsika, toilette . . .
Nincsen öröm, nincsen nóta,
Csak a lázas munka van
S ők dolgoznak untalan,
Becsületben, évek óta.
A férjüket odaadták
A fiukat megsiratták,
Űri ragyogásukat
^
Elfőzték, elmosogatták.
Bús.hajfonatjuk fölébe
Glória hull szent, csodás —
'
N em es alakjuk elébe
Lebcrul a krónikás.
<
'
Farkas Imre.
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elkényeztetett gyermek testileg és lelkileg meg
sínyli, ha egyszerre az iskolapad szigorú egyenlő
ség é b e kényszerül, mert az egyéni nevelés után
nehezére esik általános szabályoknak alávetnie
magát. Ezen akar segíteni dr. M ontessori Mária
olasz gyermekorvos, aki mint első rámutatott arra,
hogy a gyermek testi és lelki fejlődése megkívánja
a mozgást,, mert tapasztalatait, tudásának túlnyomó
részét érzékszerveinek gyakorlása útján szerzi.
Tehát nem az életösztönök elnyomása vezet a
fegyelm ezettséghez — amelynek eddig csak egy
külső formáját: a mozdulatlan ülést értékeltük —
hanem éppen ellenkezőleg a m ozgás gyakorlása,
mint ahogy nem annak lesz erős izomzata, aki
meghallgatja a tornatanár vezényszavait, hanem,
aki el is végzi a gyakorlatokat. A szabad mozgás
é s az érzékszervek gyakorlása é s finomitása
tudományosan megállapított eszközökkel, vezet
ahhoz az önismerethez é s önm egfigyeléshez,
amely a belső, lelki fegyelm ezettség alapja s
amely figyelm es munkásságban, rendezett mozdu
latokban s illedelm es m agaviseletben nyilvánul.
Dr. M ontessori m ódszere ma mór világszerte
ism eretes. Iskolái vannak Amerikában, Angliában,
Hollandiában, Francia-, O lasz-, és Spanyolország
ban, Japánban, Bulgáriában é s Becsben s a bennük
sürgő-forgó gyermeksereg fegyelm ezett viselke
d ésével megvalósította a szolgálatkész testvérisé
get. M ódszerének alapja az a rendületlen hit a
gyerm ek leikébe oltott isteni tulajdonságokról,
m elyek Krisztus szavát juttatják eszün k be: „Bizony
mondom néktek, ha meg nem tértek s olyanok
nem lesztek, mint a kis gyermek, nem mentek be:
a mennyeknek országába."
Burchard Bélaváry Erzsébet.

A Ml TŰZHELYÜNK

Állitsunk óvódát gyermekeinknek!*)
A budai ev. Luther S zövetség azzal a tervvel
foglalkozik, hogy a Várban óvódát állít f e l ; áldá
sos működését óhajtja ez úton kiterjeszteni egy
házunk legparányibb tagjaira. Ügy érezzük, hogy
a mai súlyos viszonyok között, nemcsak a család
anyáknak lenne nagy könnyebbség, ha gyermekei
ket a nap néhány órájában házon kívül is szak
avatott, gondos vezetésre bizhatnák, de szoro
sabbra fűzné azokat a szálakat is, sm elyek a
testvériszeretet nevében kötik a híveket egym ás
hoz s egyházunkhoz.
Ez az intézmény egyszersm ind áthidalná
szokat a közismert ellentéteket is, amelyek a
családi és iskolai nevelés között fennállanak és
amelyek abban állnak, hogy az otthon m elegében
*) Evangélikus óvóda, nem túlzottan vakmerő ez a
terv ? Nem. Megvalósítható. Hisszük, hogy őszig meg is
tudjuk valósítani s vezetésére Burchard Bélaváry Erzsébet
oki. tanítónőt, ki a kicsinyek közt végzendő munkát a
külföldön tanulmányozta, megnyerni. Mindazokat az anyá
kat, akik e tervvel rokonszenveznek, junius 1-én délben
istentisztelet után* a lelkészi hivatalba egy eszmecserére
szeretettel meghívjuk.
[Szerk.]

Istentiszteletek sorrendje junius 1., vasárnap:
Templomunkban 9 órakor német istentisztelet, beszél:
dr. Varsányi Mátyás. 11 órakor magyarnyelvű istentisztelet, beszél: dr. Varsányi Mátyás. 10 órakor gyermekistentisztelet a várban, a Labanc-úton és a Krisztina-téri iskolában.
H ázasságot kötöttek: Huszár József pincér és
Bajusz Mária. dr. Ferenczy József, a Hangya szövet
kezet igazgatója szerdán vezette oltárhoz Nagy Iza
bella operai művésznőt. Isten áldja meg frigyüket.
H alálozás. Vitái Györgyné 74 éves korában,
hosszas szenvedés után elhalt; Szilágyi Jánosné, sz.
Lung józsa szfőv. tanítónő 43 éves korában férjének,
testvéreinek nagy szomorúságára elhunyt; Falvay
Kálmán, máv felügyelő, mérnök, a legszeretőbb férj,
apa, rokon, 43 éves korában hirtelen elhunyt. A tár
sadalom nagy részvéte kisérte utolsó útjára. Isten
országában béke fogadja őket.
Kelenföldi konfirm áció. Junius 29-én, áldozó
csütörtökön a kelenföldi konfirmált ifjúságot Szűcs
Gábor lelkész, szép ünnepség keretében, hitükben
megerősítette.
Konfirmáció. Pünkösd második ünnepén dél
előtt 10 órakor lesz a budai egyház várbeli körzeté
nek konfirmációi ünnepe. Közel hetven gyermek járul
az Ur oltára elé, hogy hűségesküjét letegye a Jézus
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kezébe. Akonfírmációi nyilvános vizsga régi szokás
hoz híven az- ünnepet, megelőző szombaton, jun. 7-én
d -u . & órakor J e sz . Mind a konfirmációi ..vizsgára,
ijiind a hiifogadalora szent ünnepére egyházunk elnök
s é g ^ a presbitériumot 3 a kónfirmadusok szüleit sze
retettél meghívjuk/ •. /
'1 '
’ ‘’ Bartus G yula. A.halál fergelége kidöntötte áz
élők^sorábőlj- midőn szive még tele volt tervekkel, az
alkotás’'Vágyával/ Fórró könnyek, szent imádságok
kísérték az örökkévalóságba. Több, mint egy évtizeden
át i’-áüt/ a Magyar Gazdák Biztosítójának az élén.
Budai; egyházunknak . érdemes-presbitere volt s egy
ben; ra pénzügyi -bizottságnak is tagja, a kelenföldi
egyházalakitó munkának pedig fáradhatatlan vezéregyénisége. Bizíos Ítélet, és meleg s z ív voltak egyéni
ségének uralkodó vonásai.'Legyen áldott mind örökké
köztünk drága emléke. . ' . 7 ..
7 ; Rózsaünnepélyt, rendez a budai evangélikus
társadalom a ' Margitszigeten a várbeli ev. templom
renoválási költségeinek előteremtésére. A legfőbb véd
nökséget Horthy Miklós kormányzó úr ő főméltósága
és József királyi főherceg ő fensége fogadták el, azon
lekötelező Ígérettel, hogy az ünnepélyen nemes csa
ládjukkal együtt részt is fognak venni. A díszes ven
dégeket a Szigetclub bejáratánál evangélikus, egyhá
zunk legfőbb felügyelője, báró Radvánszky Albert
Öméltósága fogja fogadni,, evangélikus egyházunk
vézérférfijamak élén. Az ünnepély védnökeinek, házi
asszonyainak felkérése és ^ rendezőség összeállítása
folyamatban van. Bizalommal kérjük: híveinket, hogy
karolják: fel e fényesnek Ígérkező ünnepélyt, erkölcsi
és anyagi támogatással.
.
.;..T yA: Budai Mária Dorottya. Jótékony célú N őegy let i. hó 24-én d. u. 5 órakor tartotta, rendkívüli
gyűlését^ m elyu^tárgya ^’.jiiníus hó 21-én aMargit-;
szigeteit,tartandó' „Rózsaünnep".Jövedelmének' hovafórditásar kérdésé volt. A gyűlés egyhangúlag kimondta,
hogy az ünnepély egész jövedelmét a tempfom restaurá
lására, kell fordítani. Az ünnepély fővédnökségét József
kir. föhercec és .fenséges , családja vállalta, kik szemé
lyes, megjelenésükkel is emelni fogják az ünnepély
fényét' A Mária Dorottya; határozatához az ifjúságig
Egyesület és a Luther Szövetség is hozzájárult. Az
egyesület? utolsó tavaszi gyűlése junius hó 4-érf d. u.
6 rórakor lesz, melyre a tagok pontos megjelenőét
kérjük. Ez utón ismételten is felhívjuk egyháztagjaink
figyelmét' a „Mária Dorottya Nőegylet“-re, melyrjek
célja, szegényeink segítése. Kérjük egyházunk nötágjait, egyletünkbe való belépésre. (Tagdíj egész évre
10.000 K.) Minden adomány egyesületünk helyiségébe,
Werbőczy-u; 28. sz. küldendő. Ne feledjük, hogy:
„Istennek, ád kölcsön, ki a szegénynek ád“.
; A szeretet oltárára. Templom-renoválásra:
Lonh Adolf 20.000, Windisch Hermanné 20.000, Kell
Hugó. 250.000, Verekényi Lászlóné 50000/Turánszky
Béla 250.000, Domanovszky Sándor 100.000 K -t;
Egyháznak
Kiss Imréné - 20.000 K -t; iskolai jutal
makra ? Altnéder Ferencné 50.000 K-t. Mária Dorottya
Nőegyesület tagsági diját megváltották: Kriska Mihály
10.000, Kriska Mihályné 10.000, Szarvassy Györgyné
100.000, Sorz Viktorné 100.000, Dechán Achillné
20.000, Silbermann jenőné- 10.000, Verekényi Lászlóné
50 000, Plachy Gvuláné 10.000, dr. Deák Imréné
10.000, Schmeisz Ágostonná 10.000, Nicorá Jánosné
10.000 K-t. Szegényeknek : Dákay József 10.000
Uhlig Magdi 10.000 K-t. Hegyen Épített Városra elő
fizettek: Mann> Károly 10.000, Klossohn Tivadar
50.0G0,»dr. Vály Sándor 9500, N. N. 12.000, N. 8000,
Lénk Adolf 70.000, Windisch Hermanné 10.000, Dákay
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József 50.000, Gyurcsik Etel 8.000, Zsunga
10.000, Kiás Imréné 10.000 K-t
;

Kató

H I R E K.
Nyári diákgyüíés lesz Tahiban. Ez a 16-dik
év, amit a visegrádi Dunaág mellett a Magyar Evan
géliumi Diákszövetség rendez. A nyári gyűlés célja a
magyarság újjáépítése a Krisztusi példa, a Krisztus-"
ismeret alapján. A gyűlésen részt vehet minden egye
temi és főiskolai hallgató és hallgatónő, minden érett
ségizett középiskolai tanuló, a tanítóképzősök" és ^
technológia felsőbb osztályú növendékei, valamint a ‘
belmissziói munka barátai. Ha valaki jelentkezni óhaj
tana, junius 2 0 -ig a M. E. K. SzÖv. irodájában, VII., Hársfa-u. 59/b. jelentkezzen a vezetőségnél.
T hessedik Sám uel emlékének országos ün
nepe. Szarvason május 29-én nagyobbarányú emlékünnepélyt rendeznek az európai nevű Thessedik^
Sámuel evangélikus lelkész emlékére, aki 150 évvel'1
ezelőtt az országban az első gazdasági és ipari szak
iskolát létesítette és bámulatos önfeláldozással "és
pedagógiai rendszerrel negyedszázadig vezette, mig
az irigység és közöny alkotását meg nem semmisi- .
tette. Példaadő munkásságának eredménye azonban .
Szarvas magasabb kultúrájában,'fejlettebb gazdasági ,
és ipari viszonyaiban ma is érezhető s ezt négynapos •
kiállítás keretében fogják bemutatni, Thessedik emlék- ;
tárgyaival, könyveivel együtt.
—
A keresztyén gon d olat előnyom ulása. Ramsay r
Macdonald, Angolország miniszterelnöke egy pár nap
pal a kormány átvétele előtt a skót református egyház :
titkára előtt odanyilatkozott, hogy „egyes egyedül a ...
keresztyén eszme tudja megoldani életünk próblémáit% •
mert a szocializmus nem egyéb, mint egy a gyakor-V
lati életre alkalmazott keresztyénség.’Ha nincs keresz(yénség, akkor a szdcialisztikuá 'elvek’ szerlnt béfen4' I
dezett állam iá összeomlik. Szocializmus és kérész-5'
tyénség tehát nemcsak hogy nem zárják ki egymást, :
hanem józan gondolkodással el sem választhatók egy
mástól.. Macdonald miniszterelnök tehát hivő, isten-"
félő protestáns, aki egyháza vallásos összejövetelein.
számtalanszor működött közre bibliai tartalmú előadá
sokkal. Vájjon mikor fognak a mi szocialista vezéreink
a Bibliával barátságot kötni ?
~
~ ?.
-Kardos Jenőné . iparm űvészeti szalonjában
jutányos áron készítenek függönyöket, kézimunkákat,
fehérhimzést, fehérneműt. Gyors kiszolgálás. IX./
Soroksári-út 42., II. em.
Krausz Rezső ev. kályhásmester, I., Vérmező-u.
14., vállal mindenféle kályhajavitási munkálatot. Az
általa készített kályhák 50%-os tüzelőanyag megtaka
rítást jelentenek. Szolid árak.
Hill Ott! 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., Lánchid-utca 4. Iparművészeti;
műterem: Lánchid-u. 13.
Z senis János modern cipész, I., Krisztina-körút77. Műhelyét az evangélikus hittestvérek figyelmébe
ajánlja 1
Szabady Antal fodrász-terrqeiben előzékeny,
figyelmes kiszolgálás. Fő-utca 1.
Rőder Péter szobafestő és mázoló a hittestvé
rek támogatását kéri. Levélcím'.: Pesthidegkut, Szép
halom, Kossuth-u. 15. Gondos munka. Jutányos ár/
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