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A legerősebb.

közül, mint az őszi köd. Titkos, szeliemnéző
szeánszokra
egybesereglett delejes idegzetű hall
aA lélek az, ami megelevenít,
a test nem használ semmit." gatók temérdek kísérletet tettek, hogy a lelket
(János ev. 6.63.)
kicsalják rejtekéből s arra bírják, hogy fedje fel
Tudok egy hatalmas erejű óriásról, ki minden misztikus arcát. . . Mindhiába. A lélek csak annyit
ható kezével a létet formálja. Általa van minden, izent; „Vagyok. Ne nyúljatok hozzá titkomhoz
nélküle semmi sincs. E nagy erejű óriás — a lélek. szeritségtörő kézzel!* Az emberi tudás úttörő
A merev; hölt ariyag akkor kezdett éledni, moz hatalmasai százszor is megesküdtek a lélek létére,
dulni, midőn a lélek megérintette azt Tudok s a vakság ugyanannyiszor kétségbevonta azt.
yalakiről, ki titokzatos, mint a szfinksz, kifürkész- Apollóniái Diogenes 500 évvel Krisztus előtt azt
Ivetetlen, lappang, bujkál. v. senki sem találkozott tanítja, hogy a lélektől van minden, ami van, él
még véle a lét utcáján, senki sem kapta még és mozog. Három részből: észből, érzésből és
rajta, amint titokzatosan szált kötözött szálhoz és vágyból összerakottnak tartja a lelket Pythagoras,
mégis ő áll a lét hatalmas méretű színfalai mögött a mértan világhírű mestere. Az erényt Plató,
mint rendező, mint mindenmozgató. Ez a valaki a bölcs olybá vette, mint a lélek szépségét, egész
— a lélek. Tudok egy művészről, ki idegrend ségét. A megtántorodott bűnben nem kiván egyebet
szerünk billentyűzetén úgy játszik, mint a zenei látni, mint a lélek betegségét, gyengélkedését,
lángelme a zongora enyelgő, andalgó húrjain: torzultságát. A régi kor legnagyobb tekintélye,
láttat, érttet, akartat, távolba éreztet velünk, játé Aristoteles pedig a lélekben a Világ elsőszülött
kával százszor bámulatba ejtette már a világot, gyermekét tiszteli, akinek valóság és erő a lényege.
amely tombolva tapsolt neki, de ő még sohasem Telesio, a középkor tudósa úgy vélekedik, hogy
jött elő a háttérből, hogy Hajlongva köszönje meg ha öröm mosolyog reánk, a lélek kitágul és ujjong,
a lábaihoz szórt babért. E titok köpenyébe burkolt ha ellenben bánat ül reá a szivünkre, a lélek
művész — a lélek.
összehúzódik. Külön világot látott a lélekben az
Mi a lélek? Milyen a lélek? Ki tudna erre új kor kapujában álló Descartes és külön világnak
felelni ? Rózsaszinü-e, mint „Az ember tragédiájá tartotta a testet is. E két világot az agyban egy
ban” a színpad hátterében tovalibbenő géniuszok? kis hid: a tobozmirigy köti össze. A lélek a vég
Ki merészelne e kérdésre akár igenlőleg, akár telen gondolat egy szikrája, igy határozza meg
tagadólag válaszolni ? Nagy harcok kavarogtak annak mivoltát Spinoza. A lélek a test tervrajza,
a lélek körül. Tudósok, ezeren, megkísérelték mintája, jegyzi meg Leibniz. De nem! rázza fejét
vegyi tégelyükben elemezni, szétbontani azt. A világ a kételkedés mestere, Hume, a lélek nem valóság,
bölcsei százszor kivonultak lepkefogóval, komolyan csak hit. A lélek csak az anyag párlata, az agy
eltökélve magukban, hogy nem térnek haza anélkül, kéreg kigőzölgése, hirdeti hangos szóval az anyag
hogy a lelket hatalmukba ne kerítették volna. imádó materializmus. A lélek csak mozaik, a kép
Balgatagok! A lélek mindannyiszor kisiklott kezük zeletek, az érzelmek végösszege. Vedd el a kép-
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zeteket és a lélek megszűnt lenni, de tedd őket
újra össze és megszületik ismét, mint szines üveg
darabkákból a mozaik, a lélek, igy t-anitott a leg
utolsó ideig Wundt a lipcsei egyetem tanára. De
mégsem, mégsem! kel védelmére a halálraítélt
léleknek Herbart, a nagy tudós, „Die Seele ist
ein Reales", ezt hirdeti meggyőződéssel, a lélek
van, a lélek valóság!
Járt itt a földön egykor valaki, aki lélek volt
egészen, annyira, hogy egyesek kétségbevonták
testi mivoltát, azt mondván, hogy a testiség:
a fáradtság, az éhség nála csak puszta látszat
volt. Ismered ez embert jól. Jézus volt. Ha műkö
dése célját kellene meghatároznom, azt mond
hatnám, hogy a lelket nyomorult szolgáló sorsából
fel akarta emelni és emberi lét királynőjévé koro
názni. A lelket, melyet a bűn démonai gúzsba
kötöttek, szabaddá akarta tenni, ez az ő munkája,
a megváltás. Jóságos megváltói tekintete a lelkek
számára volt beidegződve. Aggódott értük, mintha
minden lélekben egy kis csillagot látott volna,
féltve azt, hogy el ne tévedjen és sötét ne ma
radjon az égbolt. Azért hangzik ajkán az intés:
legyetek lelkiek, mert a lélek az, ami megelevenít,
a test semmit sem használ. Mint az echo a feléje
kiáltott hangot, úgy adja. tovább ezen intelmet
Pál apostol: „lélek szerint járjatok és a test cse
lekedeteit véghez ne vigyétek!“ Pál maga is lélek
volt egészen. A lélek vitte törékeny testét, mint
sast a szárnya. Az erős lélek tartotta benne az
életet a tömlöcfenéken, a háborgó tengeren, a
sanyaruság közepette. Aztán hadd nyissam fel a
történelem könyvét annál a lapnál — a reformáció
napja közéig — ahol Luther neve van feljegyezve.
Tüzekkel viaskodott, amelyek Wittembergtől
Wormsig értek, mint háztetőn a zsindely, annyi
ördöggel szállt szembe. Mi tette erre képessé?
Az erős lélek.
t : »
Nem a tömegek, hanem a lelkek csinálták
a történelmet a múltban és csinálják a jelenben
is. T íz évvel ezelőtt történt. A német had
sereg át akarta karolni halálos öleléssel Párist.
De Bülow fővezérben a lélek megrendült, visszatántorodott ennek a feladatnak a nagyságától.
Meghátrált. Vesztére. A Sommenál eldőlt a háború
a mi kárunkra. Hat éve épen. A forradalom gátat
szakítani készült. Az utolsó Habsburg megrémült
a felvonuló csőcseléktől. Nem mert lövetni, nem
mert erős lenni, midőn csak ez menthette volna
meg a trónt, a Kárpátokat, mindent. Gyenge volt
a lelke és ez lett a veszte. Az anarchia már át
csapott a gáton. Az utolsó nagy magyar, ki soha
sem félt, Tisza megrendült és zavarodottan ejtette
ki kezéből a hatalom gyeplőjét. Félénk, gyenge
volt. a lelke Magyarország legválságosabb pilla
natában. És a jövő? Ott lesz, ahol az erősebb
lélek lesz. A több hit, a fénylőbb reménység.
Aki a bajokon át akar gázolni, lelket vigyen az
magával Aki halott nemzetet életre akar kelteni,
lelket a"djon az. Aki jövendőt kér, lelket kérjen
áz az Istentől, mert a „test semmit sem használ,
a lélek az, ami megelevenít."
V.
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A reformáció ünnepének
küszöbén.
A hitjavitás 407-ik évforduló napja közeledik.
Bár még egy holdfogyta és holdtölte választ el
bennünket e naptól, már hozzáfogtunk az elő
készületekhez. Luther hatalmas egyéniségét vázolja
minden hittan óra elején a vallástanár magyarázó
szava; diadalmi énekünk, az „Erős váru n k ..."
zúg minden vallásóra végén; külön kórust tanítunk
be alkalmi énekül e szent ünnepre. De nem elég
szünk meg ezzel. Azt akarjuk, hogy e nap való
ságos „élmény" legyen ifjúságunk lelkében. Miér
is egyházunk tanügyi bizottsága elhatározta, hogy
úgy a középiskolai felsőbb osztályú, mint alsóbb
osztályú tanulóival, nemkülönben az elemi iskolai
növendékkel okt. 25. beadási határnappal házi
'dolgozatot irat erről a kérdésről: „Miért szeretem
én Luthert?" A legjobb dolgozatot egy félmillió
koronás jutalommal tünteti ki és ezen első díj
nyertes dolgozatot a reformáció ünnepén a
templomban a gyülekezet jelenlétében felolvas
tatja. A többi, jutalomra méltónak talált dolgoza
tokat 300.000, illetve 200.000 koronás pályadijak
kal, illetőleg jutalomkönyvekkel fogja honorálni.
Tanulóifjúságunk körében versenyszavalást fogunk
rendezni, a győztesnek azt a jutalmat adván, hogy
október 31-én ő fogja szavalni a templomban a
reformációünnepi költeményt.
így akarjuk a jövő nemzedékét Luther rajongó
híveivé nevelni. így akarunk -egy nyakas, erőshitü nemzedéket kezünk alól1 kibocsátani, akik
inkább meghalnak, semhogy hitüket megtagadnák
Vajha e versenydolgozat-irás megmozgatná az
apákat, az anyákat, <a családokat mind. Vajha
sok száz dolgozatot adnának be ifjaink és leányaink.
Vajha október 31-én minden protestáns ember
ünnepet szentelne, az iroda, a gyár helyett a
templomba sietne. Akkor hatalmasan zengne éne
künk.-„Felvirradt újra ünnepünk."

H

ogyha szived édes vágytól dobban ..
Hogyha szived édes vágytól dobban,
Súgd meg a virágnak ;
Ő érti meg titkodat legjobban.
Levele betakargatja,
Begyöngyözi a harmatja.
Titkod ne mondd a világnak —
Súgd meg a virágnak I
Ha homlokod ég a fájdalomtól,
Menj ki a viharba,
Mikor az ég zeng, a szélvész tombol
Majd a reménység jele-képen
Szép szivárvány kél az égen.
Ha lelkedet búgond marja,
Menj ki a viharba!
Ha nincs, hova a fejedet hajtsad,
Járulj az Istenhez,
S meggyógyulsz, csak a nevét sóhajtsad.
Angyalunk: a hit szavára
Mind felszárad a könny árja.
Hogyha gyászolsz, hogyha szenvedsz,
Járulj az Istenhez!
SÁNTHA KÁRO LY.
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Presbitérium - választás előtt. □
Szeptember 25-én az egyházkerület, mint
legmagasabb fórum helybenhagyta a budai egyház
várbeli és kelenföldi lelkész! körzetének külön
válni akaró szándékát. Most már csak a likvidálás
van hátra. Október 26-án utoljára jelennek meg
templomunkban kelenföldi testvéreink, hogy el
búcsúzzanak a komoly szent falaktól, amelyek
közt oly sokszor találtak vigaszt és erőt. A kelen
földieknek tőlünk való elszakadásával csonka
testületekké lesznek egyházunk összes bizottságai.
A presbitérium tagjainak jó felét fogja elvesziteni.
Ennek következtében a közeljövő budai egyházun
kat egy tisztujitásnak, egy presbiterium-választásnak nehéz feladata elé fogja állitani.Kiket válasszunk
be egyházunk ezen lej^ontosabb kormányzói tes
tületébe? Kikre bízzuk egyházunk jövőjét?
81 éve áll fenn. budai egyházunk, de ilyen
válságos napokat még nem látott. A protestan
tizmus nehéz órája ez. Róma fanatizmusa eltiporni
kész bennünket. A térítési düh valósággal tombol.
Főkötős missziós nővérek és házmesterek való
sággal szövetkeznek az „eretnekek" felkutatására
és „megtérítésére“. Aki katholikussal vált jegy
gyűrűt, az. ellen megindul a reverzális-kicsikaró
támadás: „a protestáns templomban kötött házas
ság nem érvényes", aki protestáns templomba
megy esküdni, azt a katholikus egyház kiátkozza".
A lelkész minden evangélikust személyesen fel
keres, aki az anyakönyvvezető fekete tábláján ki
van hirdetve. Valósággal csatázni kell egy-egy
hívünkért, akit katholikus részről már behálóztak.
Ebben a csatában segítőtársakra van szükségünk,
ha nem akarunk végkép elveszni. Olyan presbi
terekre van szükségünk, akik egy-egy-utcában a
hittestvérek látogatását, hónapról-hónapra való
felkeresését elvállalják és buzgón • gyakorolják.
Olyan presbitereket óhajtunk, akik hollandi szokás
szerint a lelkésszel testületileg vonulnak be a
templomba és akiknek helye áz Isten házában
vasárnaponkint nem üres. Olyan presbitereket
óhajt magának a budai egyház, akik a protestan
tizmusnak lánglelkü apostolai!
Ravasz László feformátus püspök időről-időre
összegyűjti a budapesti reform, egyház tanácsosait
a veszélyeztetett protestantizmus helyzetének megbeszélésére.ij Raffay Sándor pűspökünk egy orszá
gos presbiter-gyűlés tervét \retette fel, hogy azok
nak a kötelességeiről szóljon, akiknek vállain az
egyház gondja fekszik. Elmúlt az az idő, midőn
a presbiterség csak megtisztelő disz, decorum
volt, amely semmire sem kötelezett, legfeljebb
csak félévenkint egy egyháztanácsülésen való
megjelenésre, ma, a protestantizmus élet-halál
harcának idején a presbiterség elvállalása sok
munkának, egy utca evangélikusai gondozásának
elvállalását jelenti. Ilyen presbitereket, kiknek nem
lesz teher a vasárnapi templombajárás, kik nem
fogják sokalni, ha szinte hetenkint gyűjtjük őket
össze tanácskozásra, akik nem fognak vonakodni
házról-házra menve a hittestvéreket felkeresni és
buzdítani, ilyen presbitereket adjon a jó Isten
a mi hőn szeretett budai egyházunknak.
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Istentiszteleti sorrend: Október 5-én, vasár
nap reggel 8 órakor ifjúsági istentisztelet (ReifHüttl), 9 órakor német istentisztelet (Dr. Helle),
10 órakor gyermekistentisztelet (Bohár), 11 órakor
főistentisztelet (Varsányi). Október 12-én 8 órakor
ifjúsági istentisztelet (Reif-Hüttl), 10 órakor gyer
mekistentisztelet (Bohár), 9 órakor a Lipótmezön,
10 órakor a János kórházban istentisztelet (Var
sányi), 11 órakor főistentisztelet‘|3rányi)|öyermekístentiszteletet tartunk még minden *vasárnap
10 órakor a Krisztinatéri iskolában t (IFányfil és
a Labanc-úti iskolában (Holló). Mindetf'víísiírnap
d. u. 4 —5-ig vallásos összejövetel^frányf). Minden
kedden bibliaóra a lelkészi hivatalban 5—6-ig
(Varsányi).
Kereszteltük.- Békefy Andrást, Bódis Jánost,
Szolád Istvánt, Város Edithet, Iványi Sámuelt és
Jámbor Hedviget. Az Úr lelke áldja meg e kis
dedek életét. *
Eskettük: Dr. Kuttner Lászlót és Margittny
Lenkét, Dr. Tóth Ernőt és Marton Olgát, Vargyas
Endrét és Ludwig Gizellát, Hornyánszky Ernőt és
Maischer Hermint, Krakker Mihályt és Fehér Krisz
tinát Áldja meg az Isten a megkötött frigyeket.
Halálozás. Temettük: Poduska Józsefnét 53
éves korában, hosszas szenvedés után elhúnyt.
Béke lengjen porsátora fölött.
A budai evangélikus Mária Dorottya jóté
kony nőegyesület október hó 1-én, szerdán havi
gyűlést tart. Tárgykör: Havi beszámolók a kórház
és cselédmisszióról, a szegény-látogatások fel
osztása, az okt. 31-iki templomi hangverseny és
a karácsonyi bazár előkészítése. Kérjük mindazokat
a hölgyeket, akik szeretetmunkát akarnak végezni,
lépjenek be egyesületünkbe és jöjjenek el a
minden hó első szerdáján, d. u. 5 órakor tartandó
(I., Verbőczy-u. 28.) gyűlésre.
A konfirmáltak köre szept. 28-iki össze
jövetelén Plachy János bibliát magyarázott, Szarvassy Margit szavalt,,^ Bányász^testvérek^ fflHjSF*
közteritf^Áz 5s^éJ'^vetera^öv5b“e n^niínden'^bn>báfbtf'S—6 óráig lesz. Felkérünk minden ifjút és
leányt 18 éves korig, lépjenek be a körbe. Jelent
kezni lehet a lelkészi hivatalban vagy a szombati
összejövetelen az elemi iskola termében.
A budai Luther Szövetség okt. hó 1-én
megkezdi a nyelv- és zongoratanfolyamokat. Az
eddig jelentkezettek részére az órák a következőkép
lesznek: Német: szerdán-és szombaton 4—5-ig,
francia: szerdán és szombaton 3—4-ig, angol:
hétfőn—csütörtökön és kedd—pénteken 7*3—Va4-ig.
Zongora: szerdán és szombaton 4—5-ig. A tan
folyamokra még be lehet iratkozni a lelkészi iro
dában, a tandíj havi 50.000 K. Kérjük az ev.
családokat, amikor a Luther Szövetség ennyi
kedvezményt nyújt, ne menjenek idegenekhez,
hanem jöjjenek mihozzánk.

1924. október 3.

66. oldal

Hegyen épített város

Zenetanfolyamok: Dévény Jenő és Arányi
Kornél zongora, zeneelméleti, zenetörténeti és zene
esztétikai tanfolyamokat hirdetnek a Luther Szö
vetség tagjai részére. Ezekre a tanfolyamokra fel
hívjuk a Szövetség tagjainak a figyelmét. Dévény
Jenő és Arányi Kornél a zeneakadémiát végezték
kitűnő sikerrel. Beiratkozni lehet a lelkészi hivatal
ban bármikor. Tandíj az egyes tanfolyamokra
60.000 K havonta.
Szeretet oltárára. Hegyen épített városra
előfizettek: Gyurcsák Györgyné 20, özv. Szentgyörgyi Lajosné 20, Stefánik János 60, Schuhmacher Gusztáv 10, Mehlbeck Ferenc 10, Lubik
Zoltánná 50, Hill Otti 100, Dobos Károlyné 25,
Mentsik Ferenc 50, Kertész Róbertné 50 ezer
koronával. Templomrenoválásra: Korcsek Zsigmond 100, N. N. 50 ezer, Ludwig Gottfried 20
svájci frankot adott. Szabad rendelkezésre: Bérlik
Adolf és neje 100 ezer koronát adott.
Evangélikus háziasszony! Elküldöd-e ház
tartási alkalmazottadat a vasárnap délután 4—5-ig
Verbőczy-u. 28. ev. elemi iskolaterrhében tartandó
vallásos délutánra?
A „Levente" cserkészcsapat ez évben is
szándékszik „Farkaskölyök" raját kibővíteni. Far
kaskölyköknek vagy kiscserkészeknek jelent
kezhetnek 8 —11 éves fiúk. A farkaskölyök moz
galom célja a cserkészügyességet, cserkészszellemet
elsajátítatni. Összejöveteleinken gyakorlatozunk,
tanulunk. Nyáron kirándulásokat rendezünk. Akik
érdeklődnek e mozgalom iránt, jelentkezzenek a
várbeli elemi iskola termében ókt. 5-én, vasárnap
Vall órakor Reschner György őrsvezetőnél.

HÍREK.
Követendő példa. Schiessl János amerikai
állampolgár szülőfaluját, a mosonmegyei Oroszvárt
egy igazán fejedelmi adománnyal örvendeztette
meg: harangvásárlás céljára 60 millió koronát
ajánlott fel. A harangot megvették és Wenk Károly
esperes azt megható beszéd kíséretében meg^
áldotta. Giling-galang szava hívogatja már az em
bereket az Istenhez és ércnyelve évszázadokon
keresztül fogja hirdetni egy hittestvérünk szeretetét
a magyar röghöz, hűségét evangélikus szantegyházunkhoz.
Kiskőrösön egy buzgó evangélikus nő harang
vásárlása céljára 60 milliót adományozott, „Isten
dicsőségére, jó férje és szülei emlékére". Ilyen
'áldozatkész egyháztagok fogják felvirágoztatni az
evangélikus egyházat
Az evangélikus Nyíregyháza, melyet 100
évvel ezelőtt Szarvas vidékéről kivándorolt evan
gélikusok alapítottak, most százados emlékünnepét
ülte meg. Nyíregyháza sokáig a Lutheri hithűség
példaképe volt. Legyen az a jövőben is!

Höher Vilmos szücsmester, IV., Váczi-utca46
szőrmeiisletét a hittestvérek figyelmébe ajánlja.
Dús választék. Olcsó■ árak.
._
Zelenka Pál oki. mérnök szőnyegműhelyében
I., Ráth Qyörgy-u. 18/a. legszebb keleti szőnyegek
készülnek. Jutányos árak.
Kardos J enőné iparművészeti szalonjában
jutányos áron készítenek fnggönyöket, kézimun
Az 1923. évi számadási eredmény és az kákat, fehérhimzést, fehérneműt. Gyors kiszolgálás.
1924. évi költségelőirányzat:
IX., Soroksárí-út 42., II." em.
1923. évben volt
1924. évre
Krausz Rezső kályhásmester, L, Vérmező
Szükséglet
Előirányzott
Tényleges
Előirányzat
utca 14., vállal mindenféle kályhajavitási munká
Évi fizetések_______
140000
203200 —
250000
Óradijak, pótlékok ... 5900000
8966653-39 52700000 latot. Az általa készített kályhák 50%-os tüzelő
Pénzbeszedő jutaléka 690000
979674-50
12000000 anyag megtakarítást jelentenek. Szolid árak.
10000
69080-Segélyezés, ösztön dij ak
5000000
Hill Otti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az
Adók, illetékek, vizdij
50000
323777-98 10000000
Épületek fenntartása_ 500000
933874-10 10000000 evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja. Pontos
869915.30000000 kiszolgálás.
Fűtés, v ilá g ítá s------- 600000
50000
193838-42
Nyomtatv., irodaszüks.
10000000
Szövőszékeket szőnyeg és gobelinszövésre
50000
Okm.-bélyeg, posta. tel.
834455-20 •10000000
10000
18077-—
Vegyes és rendkívüli
50000 legjobb kivitelben szállít Vágó Béla iparművész.
ö s s z e s e n ____ 8000000 13392545-59 140000000 Asztalos műhely: II., Lánchid-utca 4. Iparművé
szeti műterem: Lánchid-u. 13.
Fedezet.
Értékpapírok jöved__
5139"—
50000
5000
Zsenis János modern cipész, I,, Krisztina274541-—
Készpénz kamatjöved.
80000
1000000 körut 77. Műhelyét az evangélikus hittestvére^
Házbérjövedelem._
50000
54580-—
2500000
V
2227662-Hitokt., iskolafentartás 1320000
3000000 figyelmébe ajánlja!
350000
7000-—
Székesfővárosi segély
1000000
Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny,
Egyházi hivek járuléka 6000000
9234370-- 120000000
3568878-—
Ajándékok, hagyom—
35000
100000 figyelmes kiszolgálás. Fö-utca 1.
10000
106250 —
Templomi szerek haszn.
100000
Rőder Péter szobafestő és mázoló a hit
Offertórium, perselyp.
100000
973230-65
12290000
testvérek
támogatását kéri. Levélcím: Pesthidegkut,
50000
3200-—
Vegyes és rkvüli bev.
5000
Széphalom,
Kossuth-u. 15. Gondos munka. Jutá
Ö sszesen ____ 8000000 16154850-65 140000000
nyos ár.
46206-88
Múlt évi pénzmaradv.
•... E gyütt____ __
Maradv. átv. 1924. évre

16501057-53
3198511-94
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