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A tanév kezdetén.

pénzen vásárolt gyertya mellett dolgozott csendbe
burkolódzott éjszakákon, mert a nap nem volt
neki elég hosszú, hogy tudományszomját kielégítse.
»A töBWH való bölcsesség tiszta,
b é k e sz e r e tő irg a lm a ssá g g a l, jóÉhezett, csak hogy annál többet költhessen
cselekedetteitelies11 Jakablev.3.17. könyvekre. S midőn ajándékpénzen vásárolt
Csukott kapuk feltárultak, . folyosók unott gyertyái aztán végsőt lobbantak, a hold világánál
csendje megrezzentve, megtörve,, élet lüktet, zajong olvasott tovább T .
domány-fejt ő- - komoly - - a! ak A tu d o m á n y h a ta lo m . a tu d o m á n y g a z d a g 'visszahivták az ifjak nemzetséget meríteni az is- ság. Elvész a nép, amely tudomány nélkül való.
meretek csobogó forrásából. Felsorakoztak a nemzet És mégis, az ismeretek halomba hordott sokasá
elhivatott mesterei, kikre csodát váró hittel tekin gánál többet ér egy s z ív , amelyben nincsen salak.
tünk fel: „Ti tartjátok kezetekben a magyar Ázért az innen alulról, a földből való bölcsességnél
jövendőt!" . '
•
jobbat kínál Jakab, az Úr szolgája: a felülről,
Mikor a szent, nagy égi Teremtő fényt adott a mennyből való bölcsességet. Ennek morzsáit
a csillagoknak, tüzet a kráternek, dalt a röpke szedegették, gyűjtögették Mózes és a próféták
madárnak, édes leheletet a virágnak, igy szólt az egész életükön át. Ezt a szent tudományt öltöz
emberpárhoz: „Töltsétek be a földet, hajtsátok tette Jézus a példázatok, hasonlatok Színes kön
birodalmatok alá azt.“ Így körvonalazta az Úr az tösébe. Apostolai ezzel indultak útnak a föld
emberre váró nagy kultúrfeladatot Megismerni a kerekség végéig. Ez a bölcsesség nem tesz feltermészet erőit, aztán jármot faragni számukra, fuvalkodottá, nem telíti meg gőggel a lelket, nem,
ez az emberiség elvégzendő nagy munkája. A meg- tiszta az, mint a harmat, mely hálni jár a virágokra.
vénhedt századok részt kértek e munkából, többet- Békeszeretővé teszi a szivet, engedékennyé a lelket,
kevesebbet végeztek belőle, reánk is hagyva abból szelíddé a kezet. Boldog, aki megszerzi azt.
eleget E nagy munkának az iskola a műhelye.
Templom és-iskola ikertestvérek. Nem vélet
Megtanít látni, ismeretei forrasztani ismerethez, len, hogy a templom és az iskola eresze összeér.
láncot kovácsolni fogalmakból, gúlát építeni igaz Az iskola az egyház veteményes kertje, mondo
ságokból. Tanuló ifjúság, ujjong-e a lelked, ha gatták a reformátorok. Tudomány és hit ugyan
szemed élesebb lett az igazság felismerésére, Íté annak a tőnek kettős hajtása. Az emberiség leg
leted biztosabb, következtetésed helytállóbb? nagyobbjai azok voltak, akiknek szivében tudomány
Tudsz-e könyv felett virrasztani, mig éjfélt üt az és hit testvéregyetértésben fértek meg egymás
óra? „Heuréka 1“ igy ujjongott Archimedes, a mellett. Kepler a bolygók mozgásáról Írott könyvét
nagy tudós — mondja Vitruvius — midőn a egy Istent magasztaló dicsérettel fejezte be. Bacon,
hidrosztatikai törvényt felfedezte és mezitláb futott az újkori bölcsesség útegyengetője pedig ünnepélyes
végig Syrakusa utcáin határtalan örömében, hogy hangon arról tesz bizonyságot, hogy a tudomány
megadatott neki a kultúra kupolás templomába nem párna, melyre pihenni dőlünk, nem kolostor,
egy újabb boltivet beleépíteni. Erasmusről, a re melynek magányába visszavonulunk, nem torony,
neszánsz műveltség fáklyahordozójáról pedig fel melynek magaslatáról másokat lenézünk, nem vár,
jegyezték kortársai, hogy barátaitól összekoldult melyben körülsáncoljuk magunkat, nem árucsarnok,
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melyben nyerészkedő üzletet kötünk, nem, a tudo
mány a Teremtő Isten tiszteletének és az élet
megbecsülésének kifogyhatatlan kincstára." Ez a
legmagasztosabb szó, amit a tudomány hivatá
sáról valaha elmondtak.
Igen, minél mélyebbre ér a tudomány, annál
biztosabb, hogy találkozása lesz egy fényes, fehér
Szellemmel, ki előtt földig fog lehajolni. E Szellem,
kit a magyar szótár Istennek nevez, ott fent jár
a tejuton, a ködfoltokat, új, ismeretlen világok
tengelyeit ő tartja kezében, a kihűlt csillagokat,
sötét koporsóit egy hajdani mosolygó életnek ő
sülyeszti el az aethertenger mélységeiben, lépte
népek sírkövein kopog, a láthatatlan férgek bölcs
keze remekelt csodái, a nagy Minden ezer nemét
ő hozta és az idők folyamit kiméri. Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
Nagyra értékeltük a bölcsességet máskor is,
sokat vártunk a tudománytól, de oly görcsösen,
mint nemzeti szerencsétlenségünk e gyász éveiben
még sohsem fogództunk abba. Hogy reánk csapott
az élet örvénylő forgószele! Hogy elmondhatjuk
mi is a 44-ik zsoltárral: „Odadobtál minket vágó
juhok gyanánt. Eladtad a te népedet nagy olcsón
és nem becsülted árát magasra. Csúfságul vetettél
oda minket minden szomszédainknak, gúnyra és
nevetségre a körülöttünk lévőknek’* És ez az
olcsón eladott nemzet mégis bízik. Hitét nem
tudták elvenni: elrabolt városai még visszatérnek,
mint sárkány-elrabolta királyleányok. Ti iskolák,
tudós tanárok, könyvet kedvelő tanuló ifjúság,
tőletek várjuk e csodát! Veletek, általatok akarjuk
visszanyerni, amit egy kaíasztrófális órán elvesz
tettünk. Bele akarjuk kiáltani a világba, hogy
mindenütt meghallják, hogy a magyar a. Kárpátok
lejtőinek legkultúrfölényesebb népe. Tudásunk,
tanultságunk túlszárnyalja ama népek műveltségét,
kiket egy kegyetlen békeszerződés parancsoló
urainkká tett. Tanuló ifjúság, sorakozzál! Nem
érzed ? A nemzet szeme rajtad függ. Gyüjts isme
retet, nemesítsd a szivedet, győzd le tudásoddal
ádáz ellenségeinket, küzdjed ki agyonhallgatott
igazságunkat!
V.

Nyárvégi hangok.
Már citerázgat esténként a Kabóca-bogárka.
Az Ősz lantosa.
— Cíin-cíin — pendíti meg halkan cimbalma
ezüst húrjait s ugytétszik, azt dalolgatja:
— Múlik a nyár, itt az ősz már, hull a fa
levél . . .
A Kabócá-bogárka — kevesen ismerik, karcsú,
finom, szerény kis jószág — csak kora ősszel
dalol és leginkább este a lidércfényü Szentjános
bogárkáknak, meg azoknak, akiknek jóbarátja a
rejtelmes őszi alkonyat. (A Budaőrsi-út leányai jól
ismerik; ők apró zsámolyokra kiülnek esténként
a füves útszélre, elhallgatják a Kabócák szordinós
muzsikáját, mely nagyon hasonló szivük hangjához

— és elnézik a Szentjános-bogárkák brilliánsát
s szeretnék, ha az ő szemüknek lenne olyan
gyújtó sugára . . .)
> Igazad ván, kedves Kabóca-bogárka: már
megjöttek az aranykeretü kora-őszi napok; a
szobaablakokon bekukkantanak, mint az édesbús
nézésű, kékszemü, aranyhaju asszonyfejek. — S
szelíd, simogató szóval megkérdezik:
— Emlékszel ?
'_v
Senkisem kérdezi viszont erre: — Kire, mire?
— hanem mindenki ráfeleli halkan:
— Emlékszem . . .
És lehunyódik a szempár, mintha lecsókolta
volna valaki..
Ősszel többet emlékeznek az emberek, mint
máskor
* * *.
f
A Krisztinán végigsétált a napsugárhaju Őszi
Asszony.
A Kis muskátlis hangulatú cukrászda meghitt,
bársonyos zúgában evegették a jegeskávét; az
édesszájú, hamvasszemü, szőke leány s az erős,
barna, ifjú férfi. — A metszett kristálypohárról
gyakran tekintgettek egymás ragyogó arcába.
— Emlékszel? — kérdezte a leány.
A férfi halk, szivhangon felelt:
— Igen. Itt ültél akkor is . . . Egyedül . . .
Én meg ott . . . Egyedül . . .
És boldog örömmel nézte mindegyik a maga
jeggyürüs ujját . . .
">
Már nem voltak egyedül. *
■ Künt az utcán hullott a napfény, virult az élet
Még csak szeptember’volt.
. . . . A szomszéd asztalkánál idős, őszült
házaspár ozsonnázott. Melegkávét. A férfi tekintete
szerte révedt, az asszony szelidrevált arccal a
ragyogó, ifjú párt nézte. Sóhajtott; nem irigyen:
— Milyen boldogok: . . .
Odafordult az urához:
— Emlékszel?
Az ősz férfi bólintott:
— Emlékszem. Akkor is ilyen gyönyörű ősz
volt . . J
Kinéztek az ablakon. Az utcán, mint halott
pillangók, hulltak a falevelek.
Már Ősz volt.
*

•

*

Igazad van, kedves Kabóca-bogárka, már
megjöttek az ezüstcsillagos őszi esték s közelednek
az árnytele őszi éjtszakák. — Ők is azt kérdezik:
— Emlékszel?
. . . . Most még Este van, tépett menyasszony
fátyolos Este. Csönd van, puhakeblü, édes csönd.
Néha rebben csak valami, mint a pihegő kebel
köntöse: a szellők suttognak hitvesüknek, a lankadt
falomboknak.
Az ég és föld között ismerős Árnyak úsznak
hattyúszárnyú gondolákon — i elmúlt nyarak em
lékei. Sokan vannak; jircuk üde és kedves, mint
azoké, akik tavasztól őszig elkísértek bennünk. —

Hegyen épített város

47. oldal

Búcsúznak . . . és belealszanak a gyönyörű Estébe,
amely nyugodt és mosolygós, mint a fürdőből
kiszállt barna lány.
A Nyár.
— Ki ne emlékeznék az őszi Estében ?!
. . . . Most már Éjtszaka van, vihar utáni
sötét éjtszaka. A negyedére lefogyott hold csak
! néha kukkant ki a felhőrongyok mögül; régi
I aranyfényü arcát temetőkön hordozza végig, meg
világítja a fekete sírköveket, kidőlt fakereszteket
s rajtuk a halottak nevét: Vágy, Álom, Terv, Cél,
Reménység, Minden . . .
A kóbor szellő meg-megcsikordit egy-egy
rozsdás koszorúdrótot, ami a Nyár virágjából
egyedül maradt meg életünk keresztfáján . . . és
megcsenditi az utszéli romtemplom repedt harangját,
I hogy temetőbe kisérje az Ősz halottjait.
Az Életet.
— Ki ne emlékeznék az őszi Éjtszakában ?!
Látod, őszi Árny, mindenki emlékszik. Min
denki tudja, hogy jő a Tél, a fehér, jégvirágos,
öreg Tél . . . amikor még az is fölnéz a messze
csillagokra, aki a Tavaszban, a Nyárban, az Őszben
lenézte őket . . . .
És mégis — mintha senkisem emlékeznék.
Porkoláb István.

Meglátások.
Elindultam az időrengetegbe . . .
Évezredbérc ormán könnyből jégár,
A z örök szenvedésnek viharzásából.
A századdombok, hónapgöröngyök
Napporszemek alatta szürkeségbe temetkezve'
Hordják sorsuknak enyhithetlen súlyát.
Zord hangja zúg a milljomsipú tüdőorgonának,
Fergeteg zenéjel
Mi szó elhangzott, mentő igék,
Könnycsillapitók, kinoltók,
Rémületenyhitők . . .
Lángolnak hanggal és szólnak lánggal . . .
S a kínverők s az enyhületkacagók
Sebszaggatók, gennyjakasztók
Kavargónak bomlott kuszaságban,
Mint induló és haldokló égzengés,
Sóhaj fuvalma, alig hallhatón . . .
Üvöltés, mint telkeknek hasadása,
A kíntól torzóit száj remeg a ja j mögött,
Horpad a mell, vonaglik a kar, recseg a csont,
Vérző szív , szakadt tüdő, húscafat . . .
Hulláknak orgiája . . . rongyos lelkek
Miként a tépett felhők foszladozva . . .
Irtóztató jajoknak halma egy hangban,
Minden elmentnek egy szava szól benne
*Egyetlen szója s ez a ja ja !
Mint hús fölött a lélek, úgy a nagy kezdők
Eszmezászlókkal, harsogókkal,
A nagy indítók megadásával,
Utánok vágyó-vérző tömeg
Vágyától indított hömpölygésben . . .
Vad áradás, ijesztő szünés, fojtó . . .
Hullámot ver a kopár múlt partján a jelen,
És szólnak nagy indítók megváltó igét:
„Nirvána, a jajok elnyelője!“
„Tao, mindennek végoka!“
„ Változtatni a változhatlant!"
„Sinto, a szellemcél a létl“
„Brahma, világszellemhez térsz!“
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„Ormuzd és Ahrim án: fény s árnya lét!"
„Mind győz, ki a Kábát imádja!“
„A teremtés önmagának az alkotója!“
„És mind fűben istenség honol!"
„Faragott kép a csodatevő fétis!"
„ Tabu — véd istenként — az arany borjú!“
— És nem csillapul a tikkadt tömeg!
Torlódik hullámozva szertelen
Robaj . . . robaj . . . dübörgés . . .
Visszhang a bércezredévek öblén:
A szenvedés örök . . . örök ?
Mi célja még a szenvedésnek ? Mi ? Mi ?
Hangáradás és hangapály . . .
Ott győz a test, az eszme húll . . .
Az értelemnek lángjait kioltják . . .
Sötét zűrzavarba fú l a lelkek tája.
„Hohó, révész, gyújts világot, hé!"
„Világosságot a vakoknak!" „Jaj!"
Ez századoknak a kiáltó szája —
„Hát senki sincsen, senki már közel?
Az embervetés őszre lehullott már?"
„Te vagy?" Az érkezőt megkérdik.
„Te vagy !“ — „Óh te is kereső csupán ?“
„Ti is keresők ? Mind ? Mind ?
De im két égő szem közéig . . .
Az égnek napja megkettőzve bennök.
A keresztszenvedés gyujtá fel lángra
És p in a lobban sötét évek bérce
És lángoló betűk olvashatók:
„Kereszttel, szenvedéssel igazulsz,
Ha többet szenvedsz, inkább igazulsz!
Sión, hegyén az üdvöd, békéd,
Az Úr ott építi meg városát . . .
'
A h e g y e n é p ü l t v á r o s a menedéked . .
A hegyre föl, csatázva bár . . . .
A z első lépés is már győzelem,
H a másodiknál hullsz, már üdvözöltél,
A z örök békességre szenvedés vezet!
A lét diadala az: a szenvedés,
A szenvedés az út a győzelemhez:
A vértanúké a diadal mindig!
Félünk az elvesztő örömtől
Mindent elnyelő lápon termő virágtól
Ha poklosabb, úgy csábítóbb illata — színe
Úgy elnyelöbb hínárja . : . tengerárja , . .
Az öröm: Sátánnak irtó lépvesszője . . .
Óvatlan szálló lelket elfogó . . . megfojtó . . .
Megindul a tömeg: „Ez a miénk,
Keblünkből való eme nagy ige . . .
Kereszt: szivünknek élő bútora!"
És hömpölyög az áradat a bércre:
„Fel, fe l! A ragyogó kereszthez fel!"
Bősz ellen az öröm, sárkányt vet útba
A vér zsilipjét császára fölrántja
És zúgó árral folyik századokon végig . . .
Komor a küzdelem . . . itt folyik ma is . . .
De hivő, igaz hivő, győzhetlen erő
A világ végéig élő erő, nöyekvő
Az örökkévalóságban virágnak nyíló . . .
És ápoló kertésze maga Krisztus.
Peregnek perchomokszemek . . .
Gördülnek dübörögve évgöröngyök-. . .
Halmozódnak évszázaddombok . . .
Merednek távol ezredének bérei . . . és . . .
És túl a végtelenség ködbe vész!
Hallom a világgépnek a forgását,
Mestere szenvedéssel eteti a gépét,
A gépnek óhaja a könny
Eszmétől csillogó,
Keresztért, ragyogó . . .

Mohr Győző.
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Istentiszteleti sorrend szept. 7-én: 9 órakor
német istentisztelet (Varsányi), 11 órakor magyar
istentisztelet jlranyi)? Szept 14-én: 9 órakor ifjú
sági istentiszfeíef (Keit), 10 órakor gyermek istentisztelet (Bohár), 11 órakor magyar istentisztelet
(Varsányi). Ugyaznap reggel 9 órakor istentisztelet
a lipótmezei prot. kápolnában (Varsányi), 10 óra
kor az Új János-kórház protestáns kápolnájában
(Varsányi). Ugyancsak 10 órakor gyermek istentisztelet a Krisztinatéri iskolában (Martony) és
szintén 10 órakor gyermekistentisztelet a Labancuti iskolában (Dr. Holló). Minden kedden 6 órakor
bibliaóra a lelkészi hivatalban.
Kedves olvasóinkhoz. Szívből fakadt üdvöz
lettel köszöntjük kedves olvasóinkat a nyár csendes
pihenése után. Köszönetét mondunk a szeretetért,
mely a múltban simogatott bennünket és kérjük
hittestvéreink szives jóakaratát a jövőben is.
Sajnos, a „Hegyen épitelt város“ előtt gondok
sötét árnyai magasodnak: a Bethánia-egylet, mely
nek nyomdájában lapunk eddig készült, a velünk
még februárban kötött igen előnyös szerződést
a munkabérek aránytalan emelkedésére való uta
lással felbontotta és egy elfogadhatatlan új kal
kulációt állított fel. E szerint lapunk fentartása évi
58 millió koronába kerülne. .Ezt a terhet a LutherSzövétség nem bírja. Ezért kénytelenek vagyunk
lapunk megjelenését beszüntetni, vagy a csekély
előfizetési dijat (8 ezer korona egy egész évre!)
jelentékenyen felemelni. Mi az utóbbi eszközt
választottuk, bizalommal kérjük kedves hittestvé
reinket, jöjjenek szives adományaikkal segítsé
günkre, hogy a pénztelenség megölője ne legyen
a „Hegyen épitett város“-nak, melyet híveink
rövid félév alatt annyira megszoktak, megszerettek!
Kitüntetés. A kormányzó úr Dr. BurchordBélaváry Andor budai presbiternek, a Henger
malom r.-t igazgatójának a kormányfőtanácsosi
címet adományozta. Haffner Károly presbiterünk,
műszaki felügyelő, a budapesti vízművek igaz
gatójává neveztetett ki. Szívből gratulálunk!
Egyházunk vegyeskara bizalommal kéri
mindazon hittestvéreket, kiknek a jó Isten szép
hangot adott, lépjenek be az énekkarba, hogy
közelebb jöjjön az az idő, midőn a kar minden
vasárnap közreműködhetik áhitatunk emelésén
egy-egy gyönyörű karénekkel. Hány embert vonzana ez hegytetőn álló templomunkba?!
Egyházunk Luther-Szdvetsége angol, német
és francia nyelvtanfolyamokat rendez szept. 15.-iki
kezdettel. Azonfelül zenetanfolyamokat, nemkülön
ben a nehezebb iskolai tárgyakból : számtan—
mértan, magyar s német nyelvtanból ismétlő tan
folyamokat Bármely szakon a részvételi dij havonkint 50.000 K. Jelentkezéseket elfogad a lelkészi
hivatal.
Kelenföld anyaegyház lesz. A budapesti
egyházmegye f. évi julíus 30-án tartott közgyűlésén

1924. szeptember 6.

megerősítette budai egyházunk azon határozatát,
hogy Budának a Döbrentei-tértől délre eső része
várbeli egyházközségünktől elszakadva, önálló
egyházközséggé alakul. Ha a szeptember 18-án
tanácskozásra összesereglő egyházkerűleti köz
gyűlés hasonló értelemben fog határozni, akkor
Isten atyai áldásával útra bocsátjuk kelenföldi
testvéreinket.
A Levente cserkészcsapat kéri mindazokat,
akik tagul belépni óhajtanak, hogy felvétel céljá
ból szept. 14.-én d. e. 10 órakor jelentkezzenek
az elemi iskola tornatermében.
Háztartási alkalmazottak elhelyezését tűzte
ki célul maga elé a Mária Dorottya Nőegylet.
Faluról érkező evangélikus leányokat evangélikus
családoknál helyez el azon célból, hogy e leányokat
a nagyváros ezer kisértéseitől megóvja és részükre
'a hittestvéreknél a jó bánásmódot biztosítsa. Az
egyesület e leányokat lelkileg gondozni is kívánja
az által, hogy szeptember 14-től kezdve minden
vasárnap d. u. 3—4-ig hiterősitő előadásokat
rendez elemi iskolánk tornatermében mindazok
részére, kik vasárnap délelőtt az istentiszteletre
nem tudtak eljönni. Kérjük azért minden hit
testvéreinket, akiknek háztartási alkalmazottra
szükségük van, jelentsék azt be a lelkészi hiva
talnál.
___________
Óvodát akarunk nyitni szeptember közepén
elemi iskolánk egyik termében, melynek Montessori
reformeszméi szerinti vezetésére ' Burchard-Bélaváry Erzsiké tanítónőt sikerült megnyernünk. Kérjük
mindazokat, akik ézen eszmével rokonszenveznek,
jelentsék be gyermeküket mielőbb a lelkészi
hivatalban.
A konfirmálták köre szeptember 7-én, vasár
nap d. u. 4 órakor elemi iskolánk tornatermében
ismerkedési teadélutánt - rendez, melyre az idén,
a tavaly és tavaly előtt konfirmált evang. ifjakat
és leányokat szeretettel meghívjuk. E teadélután
legfontosabb tárgya a további munkaprogramm
megbeszélése és egy műkedvelői előadás elő
készítése. Beléptidij nincs. Mindenkit szeretettel
várunk.

HÍREK.
Esperességi gyűlés. A budapesti egyház
megye szept. 9-én d.. u. 5 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart a D eáktéri diszteremben.
Hitébreszt ő é s hitmélyitő konferenciát
rendez a Bethánia egylet Debrecenben szept.
13—16-ig a két protestáns egyház legjobb lel
készeinek és sok buzgó szövetségtag közre
működésével. A konferencián mindenkit szívesen
látnak. A rendezőség ingyen szállásról gondoskodik.
Az élelmezés költségei naponkint mintegy 50.000 K-t
tesznek ki. Jelentkezések Nagy István debreceni
lelkész cimére küldendők.
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