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Jézus a viharban.
Máté ev. Vili. 23—27.

Abban a fehér ruhás férfiben, aki ott áll a
bukdácsoló hajó elején és szembenéz a viz és a
szél kettős háborújával, nemcsak a természet
fölötti hatalmú Istenfiát láthatod, aki egyetlen,
hanem olyan embert is, akinek tisztázott, felismert
és komoly életcélja van, aki érzi, hogy addig nem
múlhat el e földi világból, mig rendeltetésének
meg nem feleit.
A mai céltalan, napról-napra élő, vezető
igazságok és meggyőződések nélkül tülekedő
Gulliver-emberkék apró világában csakugyan úgy
jelenik meg a szeleknek is parancsoló Jézus
alakja, mint természetfölötti lény, de megjelenik
ugyis, mint magasztos példa megingathatatlan
bizodalomra a felső segítésben: a mennyei Atyá
ban, ki feladatokat és célokat ajándékozván az
embereknek,; kell, hogy időt is adjon azok be
töltésére.
Miért nem hiszed, érzed és keresed meg
magadban, hogy neked is célod és feladatod van,
melyet be kell töltened, hogy veled és általad is
akar a jelenvaló világban valamit az egész világ
életét rendező felső vezetés? Ha felismerted célodat
és komolyan akarod azt teljesíteni, ez a te köte
lezettséged védeni fog téged jobban, mint bár
milyen emberi védelem tehetné s ha annyi hited
van a magad rendeltetésében, mint a mustármag,
nyugalommal nézhetsz minden akadályod elé, el
fognak azok simulni életed elől, mint a galileai
tenger viharja az Üdvözítő hajója előtt...

Az ev. istentisztelet lényege.
Dr. Kirchknopf Gusztáv előadása.
(Folytatás.)

A templom díszítés kapcsán a festészet
szerepét kell m eghatároznunk. A kálvinisták
önnek semmiféle helyet nem adnak temp
tornáikban. Mi igenis felhasználjuk a m ű
vészet ezen ágát is, hogy; a tem plom ot céljá
nak megfelelőbbé tegyük. Fontos azonban,
hogy a templomi képek ne legyenek Ízlés
telenek (angyalkák) vagy róm. kath. izüek
(szentek fején glória), ne legyenek mázo
lások, hanem művészi m unkák (akár jó
kópiák is). Ezenfelül elengedhetetlen, hogy
a tem plom ban elhelyezeti kép az első pilla
natban érthető legyen, s az egyházi esztendő
m inden szakában időszerű Jézus arcképét
nem festetném meg, m ert a Jézus képek
legendái eredetre vezetnek, s m ert nekünk
a szivünkben kell lenni az ő képének.
A festészet átvezet a művészet h arm a
dik ágához a szobrászathoz. Szobornak a
tem plom ban helye nincs. Még Jézus szobor
nak sem. Ellenben a relief — term észetesen
csak művészi m unka — egyes bibliai helyek
ábrázolásával, igen kívánatos. A szobrászat
nak egy igen elterjedt, általánosan használt
term éke a katholxkus kereszt, a K risztus
testével. Ezt lassan kifelejteném az evang.
templomból. A mi K risztusunk megdicsőülve az Atya jobbján ül. A test nélküli
keresztnek, — m elyet D ü rer és K ranách is
alkalm azott — adjunk helyet. Em lékez
tessen m indig arra, hogy vállainkra kell
vennünk.
U toljára m arad t a művészetnek az az
ága, m elynek legfontosabb szerepe van az
evangélikus istentiszteletben, a m usika sacra,
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m int L uther nevezte. Az evangélikus egy
ház éneklő egyház, s nekünk Bach Sebes
tyént, a lipcsei tem plom szerény kántorát,
a nagy zenefejedelmet, nem szabadna át
engednünk a katholikusoknak. Más egy
házak fel tudják emelni nagyjaikat, mi tú l
zott, hibás szerénységgel a hom ályban hagy
ju k őket.
A zene, m ondhatjuk együtt született a
vallással, de első nemességét az ótestamentum i zsidó kultuszban kapta. Innen m ent
át a keresztyén istentiszteletbe.
Voealis és instrum entális zenéről kell
szólni.
V o e a l i s zene az ev. tem plom ban a
gyülekezeti ének, a korái. E név Gergely
pápától szárm azik, de az u. n. Gregorián
koráiból semm i sem m aradt meg, csak a
név. Az evang. korái nép-ének.. Négyféle
lehet: 1. A dallam m al együtt születik a
szöveg. (Erős várunk). 2. Egy világi ének egy
házi paródiája (Mennyből jövök m ost hoz
zátok). 3. Régi dallam ra készített uj szöveg.
(Dicsérd Istent keresztyénség). 4. Régi szö
veghez készített uj dallam (Te Deum laudamus).
L u th er ham arosan összeállított énekes
könyvet. Ebben a kotta is meg volt. A mienk
csak szöveg* könyv. De ennek is rossz
nem szakértő munka. Szükség lenne egy
jó »énekes« könyvre, b á r ez csak hosszú
m unka eredm ényeként lehetséges. — A gy ü 
lekezeti ének, m a m ondhatni teljesen hely
telen. A tem pója rossz. Ideje lenne, hogy
jó vezetésnek engedve eljutnánk a helyes
énekléshez.
Az i n s t r u m e n t á l i s zenének tö r
ténetileg egyházi képviselője az orgona.
Polyi'onikus hangszer, m int ahogy csak
Unnak van helye ev. istentiszteletben. Az
orgona vezetője ia gyülekezet énekének s
éppen ezért nem szabad az ének után kul
lognia. Ezen kívül fel kell keltenie a gyülezetben a hangulatot az istentisztelet elején,
s ennek végén át kell vezetnie ism ét az élet
m indennapiasságába.
H elytelen az a felfogás, hogy zene
k arn ak az evang. tem plom ban helye nincs.
Aki tudja, hogy egy zenekar milyen hatással
van az em ber érzelem világára, az nem fogja
ezt állítani.
*

Ezek azok a tényezők, am elyek az ev.
istentiszteleten a lelket felgerjesztik, alkal
masság teszik az Ige befogadására. N ekünk
evangélikusoknak m inden eszközt fel kel
lene használnunk arra, hogy az Igét győze
lem re juttassuk. A mi istentiszteletünknek
bele kell hatolnia a lélekbe, hogy az való
ban a K risztus által az Istenhez vezérlő s
az életet szebbé, jobbá tevő testvéri közös
ség legyen.
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Istentisztelet és rádió
c. cikkünkre a következő válaszok érkeztek.
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„Eltekintve azoktól, akiket betegségük, bénaságuk vagjr
más ok akadályoz, különösen azokért a sokakért volna
üdvös a rádió felhasználása, akiknek a templom telj esen
felesleges valami, akik megrögzött templomkerülők. És itt
elsősorban a szociáldemokratia hatalmába került test
véreinkre gondolunk, akiknek egyik legfőbb elvük a templom
kerülés, de a lakásukon tán fsupa unalomból, tán cigaret
tázva is, ez mellékes, — mert hisz sokakat meg nem botránkoztathatnak, — az Istentiszteletet végighallgatják.
Szerintem elég megbotránkoztató eset fordul elő a
templomban is és még csak szóvá sem teszik. Napirenden
van pl., hogy igehirdetés, prédikáció, vagy éppenséggel
imaközben sarkonfordulnak és tüntetőén távoznak a temp
lomból egyesek. Szerény véleményem szerint ez súlyosabb
megítélés alá esik, mintha esetleg valaki a kagylót ledobja
füléről.
A lényeg, hogy az ige rádió utján eljuthat számos oly
testvérünkhöz is, akikhez más utón egyébként soha el
nem jutott volna. Tehát a magvetés megtörténhetik sok ezer
templomba nem járó lélek számára is. És ha ezer eltéve
dett közül csak egyet is sikerülend megmenteni ezúton az
örökélet számára, már is érdemes volt a tehnika e lég újabb
vívmányát az Isten országa építésének szolgálatába állítani
Végül megemlítem még, hogy mily számosán volnának
még róm. kath. vallásu testvéreink közül is, akik ily mó
don meghallgatnák istentiszteleteinket és igy alkalmuk
nyílna igazabb megismerésünkre, ami úgy vélem nekik is,
nekünk is csak előnyünkre válnék."
Domsicz László.
(Folytatjuk.)
"
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Istentiszteletek sorrendje 1926. jan. 31-én:
Hely
Deák-tér (német)
„
(magyar
»

» ^

Fasor (ifjúsági)
ff

Kőbánya
Simor-u. 51.
Gyüjtőfogház.
Rákóczy-út 57.
Gyarmat-u. 14.
Üllői-út 24.
Váczi-út 61.
Bécsi kapu-tér
n

»

Zichy-utca
Horthy Miklós-út 27.

Óra
d. e.
d. u.

ValO
11
6
10
11
4
9

11
2
10
Vsll
10
10
10
11
10
11

Lelkész

neve

báró Podmaniczky Pál
dr. Deák János
Kimer Gusztáv
dr. Szuchovszky Lajos
Gaudy László
Kemény Lajos
Majba Vilmos
Majba Vilmos
Hudák János
Morhács Márton
Johnson Gisle
Algöver Andor
Rimár Jenő
Glatz József
dr. Varsányi Mátyás
Kümmerle Ottmár
Tomcsányi László

Budafokon Petrovics Pál, Pomázon Mohr Henrik, Kelenvölgyben Petrovics Pál prédikál.
A deák-téri le’készkör tanácsa kedden, február hó
2-án tartja rendes havi gyűlését a polgári iskola kis termé
ben d. u. 6 órakor.
Felhívjuk azon szülőket, akik ez évben szándékoznak
gyermekeiket megkonfirmáltatni, hogy beiratás céljából
gyermekeiket február 1—15 közt a deák-téri lelkészi hiva
talba felküldeni szívesek legyenek.
A V eres-Pálné intézet igazgatósága ez utón közli,
hogy február elején kalapkészitő tanfolyamot kezd. Érdek-
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lődök jelentkezzenek az igazgatóságnál (IV., Veres Pálnéutca 38.)
Az Ev. Családi Esték februári e sté je nem 6-án,
mint múlt számunkban tévesen jeleztük, hanem 13-án este
9 órakor lesz a Deák téren.
A D eák-téri „Luther Szövetség1* legutóbbi gyűlésén
értesültünk az elmúlt karácsonyi vásár végleges ered
ményéről. A nehéz idők és pénztelenség dacára, anyagi
eredményünk 14,000.000 kor. volt. Ezen eredményhez tekin
télyesen hozzájárult a hölgyek fáradhatatlan buzgalma és
a sok adománv. Ezúton fejezzük ki köszönetünket Némethy
Kálmán vezérigazgató urnák hathatós pártfogásáért. Azon
cégek és magán személyeknek, akik pénzbeli vagy természet
beni adományaikkal hozzájárultak e sikerhez, ezúton is
hálás köszönetét mondunk és kérjük, tartsák meg továbbra
is adakozó jóindulatukat.

A D eáktéri K onfirm áltak Egyesületete f. hó 24-én
délután 5 órai kezdettel összejövetelt tartott. Szavalt
agyugy Pál és Dombi József. Zongorán Havas Oszkár,
legedün Celárius György Játszott. Az összejövetelt ez al
kalommal tea egészítette ki.
A Fasori Szövetség február 3-iki szerda estéjén
Gaudy László tart előadást a stokholmi konferenciáról.
Konfirmációi b eiratk o zás a Fasorban február 1-től
a lelkészi hivatalban. A tanítás február 15-én kezdődik.
Kelenföldi hirek. A lelkészi hivatalban az elmúlt
héten megjelent az egyik egyháztanácsos egyháztag s annak
megemlítésével, hogy ő a tisztviselői státusrendezés alkal
mával jól járt, 5,000.000 koronát adott át a templomalapra,
bár korábban is többször adakozott erre a célra. Nemes
példáját a sok siránkozás helyett bizony sokan^szivükre
vehetnék.
.
. . .
Az elmúlt héten a kelenföldi lelkészi” hivatalba a
következő adományok erkeztek: Szárnyas Józsefné 100,000,
Diószegi Bálintné 20,000, özv. Beniczky Lajosné 1,000.000.
Némethy János egyháztanáesos ismételt gyűjtéséből 1,429.000,
Bocsáry Istvánná 50,000, id. Lipcsey Tamásné 10,000,
III. kér. Evang. Nőegylet 300,000, dr. Balthazár Béláné
18-án tartott tea-délutánjának eredménye: 120,000, Széli
Zoltán 15,000, Stráner Dezső egyháztanácsos gyűjtéséből:
1,000.000 kor.
H elyreigazítás. A’ kelenföldi ev. egyházközségnek a
németors'ági Gustav Adolf Egyesület nem 60 (hatvan),
hanem 500 (ötszáz) arany márkát adományozott.

{
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M agánvizsgára való felhívás. A 66 év óta fennáll®
Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet (Vili. Alföldi u. 13
Telefonj, 71—72) választmánya a küzdelmes életben való
könnyebb érvényesülés, másrészt iskolán kívüli továbbkép
zés céljából polgári iskolai magánvizsgára előkészítő tan
folyamot szervez. Más vizsgákra készülőknek is szívesei
adunk felvilágosítást. A férfi és női iparos és munkás
ifjúságon kívül bárki beiratkozhatik, aki az egylet tagjai
közzé is felveteti magát. A legszegényebb boldogulását is
kívánjuk elősegíteni. A tandíj rendkívül mérsékelt. Még az is
fizethető tetszés szerinti részletekben. Az előkészítést Se
bestyén László főgimn. tanár vezeti. Beiratkozni lehet feb
ruár 1-től a fenti helyen az egylet gondnokánál, vagy hétfőn
és pénteken d. u. 6—7 között a tanítás alkalmával Ezen
sok költséget és fáradságot igénylő tanfolyamot tanulni és
boldogulni vágyó híveink figyelmébe szeretettel ajánljuk.
Szuchovsky Gyula, ev. vallástanár, egyleti titkár.

O rszágos diákkonferencia. A Magyar Evangéliumi
Keresztyén Diákszövetség (Magyar Diákok „Pro Christo*
Szövetsége január 31-én, február 1-én és 2-án Budapesten
tartja ez évi országos téli nagygyűlését, amely iránt az or
szág minden részéből élénk érdeklődés mutatkozik. A kon
ferencia egyes gyűlései nyilvánosak lesznek a nagyközön
ség számára is. Ezekre ezúton is meghívja a rendezőség
mindazokat, akik szivükön viselik a diákság lelki mozgal
mait. Ezek a nyilvános gyűlések a következők: vasárnap
31-én d. e. fél 12 órakor, hétfőn és kedden február 1-én és
2-án d. e. 9 órakor. Mind a három alkalom'"'!! dr. Victor
János ref. theol. tanár tart előadást. „A Pro-Chrisio-programm“ címen nemzeti, egyházi és egyéni vonatkozásban.
Ezenkívül vasárnap este 7.30 órakor előre láthatólag neszei
Kapi Béla ev. püspök. Kedden este 7.30 órakor a záró
gyűlésen Muraközi Gyula rét. lelkész tart előadást a „Bibliás diák a magyar főiskolán" címen. A vasárnapi nyilvá
nos gyűlések a Ref. Theoiogia dísztermében IX. Ráday-u.
28. sz. a hétfői és keddi nyilvános gyűlések pedig az
Üllői-ut 24. sz. a. ev. imateremben tartatnak. Részletes
programin a templomok kijáratánál kapható.

Vajda M. Pál
Telefon

műterme
VII., Damjanich-u. 52.
Telefon

G yerm ek- és hölgy felvételek készítésében specialista.
Az egyházközség tagjai é s család tag jain ak 25°/o kedvezm ény.

Óbudai hírek. Pilisvörösvári fiókegyházunk az Ur
kegyelméből elérkezett azon céljához, hogy megalakult
fiókegyházzá. November 8-án volt az alakuló közgyűlés.
Afiókegyház első felügyelője TirscherFrigyes bányafőmérnök
lett, első gondnoka Kárpáti Ernő nyug. kér. isk. tanár. Az
első Presbiterek: Dr. Pogány Béla, Muttnyánszky Ádám,
Jesse Lajos, Steininger Mátyás, Kovács Jószef, Safári Gyula
Schewella Lajos, Renner Ede, Szabó Károly, Breuer Rezső
A megalakuláshoz Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök
ur urvacsorai edényeket adományozott és keresztet. A gyü
lekezetben levő hölgyek pedig az istentiszteleten használ
ható térítőt ajándékoztak. Ezen gyülekezetbe is havonta
egyszer jár ki a lelkész istentiszteletet tartani. Van minden
vasárnapon biblia óra és vasárnapi iskola. Karácsonykor
30 gyermeket ruházott fel. Ezen fiókgyü|ekezetünkben az
elmúlt évben 2 gyermeket kereszteltünk, 5 gyermek része
sült a konfirmációban, házasságot egy pár temettünk 1
gyermeket. Az éwégi vizsgán 6 fiú és 6 leány vett részt.

BINÉT

é s

BA R N A

különleges d ivatk elm ék áruháza

B u d a p e s t,IV .,D e á k F e re n c -u .I8 .
Az egyházközség tagjai és családtagjainak 5°/o engedmény.
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W A L SA lapEitvR
FERENC
a 1858- évben.
T ű z o l t á s i szerek és sziv a tty ú k
gyára, h a r a n g - és fém öntöde.
B u d a p est, VI. k ér. L om b -u tca 3 4 -3 6 . szá m
Villamosmegálló: Váci-ut, Láng-gépgyár.
G y á r t : T em p íom h aran gok at, és összhangzó
harangzatokat a legfinomabb harangfémötvözetből
tiszta csengésű, előre megállapított szavatolt ui han
gokkal : h a r a n g s z e r e lv é n y e k e t forgatható vas
koronával, szakszerű kivitelben, h a ra n g á llv á n y o 
k a t hengerelt vasból, szabadon álló, valamint fekvő
elrendezéssel.
Telefon: Budapest, Lipót 913—46.

A kelenföldi ev. egyházközség lehetőleg azonnali be
lépésre egyházfit keres. Alkalmazási feltételek a lelkészi hivatalban, (I., Villányí-út 1. d. e. 9—12 és d. u.
2—3) vagy Jákobéi Gyula egyházközségi gondnoknál
(I. Avar-utca 6. d. u. 4) megtudhatók. Az egyházközség
legszívesebben a kertészi munkákhoz értő embert al
kalmazna. Az egyházfi állás vállalása mellett tisztes
séges mellékfoglalkozás is gyakorolható.

BUCSKY PÉTER
O PERA-ÉTTERM EI
—

H ajnal L ajos G ábor
5^

k öszén n agyk eresk ed ö

5?

B udapest, IV., Városház-u. 4. félem . 1.

É S ---------------

=

V E Z E K L Ö -P IN C E
VI., A N D R Á S S Y - U T 21. SZÁM
(O perával szem ben).1*

T e le fo n : L. 9 7 9 - 9 1 .
Házhoz szállít nyílt fuvarokban és ólomzárt zsákokban

I® s o s n o w ic e i s z a lo n s z e n e t,
k o k s z o t , a p ríto tt tű z ifá t é s
k ö t e g e lt a lá g y u jtó p u h a fá t.
A h itte s tv é r e k s z i v e s t á m o g a t á s á t k é r i.

IMPERIAL SZÁLLÓ
-B U C S K Y ÉTTERMEI
VII., RÁKÓCZI UT 90.

Naponta
a híres B u c s k y - f é l e h a l á s z l é .
Szombat és v asárn ap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Küiön term ek esküvők, bankéttek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.
ANGSTER JÓZSEF és FIA
o rg o n a- és h arm ó n iu m g y ár r.-t., P écs.
B u d a p est, IV., S em m elw eis-u . 10.
Telefon : 139-34.

O

Telefon : 139-34.

Készít uj orgonákat, művészi kivitelben, Pneu
matikus és elektromos átépítések. Mindennemű
javítások. Uj homlokzat-sípok. Tisztítás, hango
lás, orgonák karbantartásaHarmónlumok részletre:
2,800.000 koronától feljebb.

Naponta a híres B u c s k y - f é l e
halászlé.
Szombat és v asárn ap disznótoros
vacsora.
Polgári árak.
Külön term ek esküvők, bankettek
és bálok részére.
Az ev. hittestvérek találkozóhelye.

ÍOOO uj org o n a.

6 0 év e s m ú lt.

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM
Budapest, VIII., Vas ucca 17.
Bel-, ideg-, üdülő- és sebészeti betegek
részére
Külön osztályok: nőgyógyászat, szülészet,
urológia és ortopédia
Nagy vlzgyógylntézet
Ortopéd- és Zander-szerü gyógy term ek
Diétás konyha beiárók részére Is

Magánklinika! osztályon a napi ellátás dija 140 ezer korona
Sárkány-nyomda r.-t. VI., Horn Ede-utca 9.

Igazgató: Wagner Richard.

