juk korszerű modern intézmény még
nincsen. Gondoljunk itt arra, hogy
pl. nálunk, Magyarországon akármennyire „felvilágosodott" és vallástalan legyen is valaki, szerelteinek a
temetését pap nélkül alig bírja lelion'yolítani, s még a házasságkötéshez is többnyire elengedhetetlenül
szükségesnek tartja a templomi esküvőt. Auguste Comte, a híres f r a n cia filozófus pedig m á r több, mint
száz évvel ezelőtt istentelensége ellenére is feltétlenül szükségesnek tartotta a vallást, s úgy körülbelül a
római katolicizmusra
emlékeztető,
dé istentelen vallást konstruált és
propagált „Catéchisme positive" című m u n k á j á b a n szertartásokkal, ü n nepekkel, szentségekkel és papokkal.
Figyelemreméltó, hogy a mai Amerika valláspszichologusa ennél tovább
alig jut. A könyv ismertetőjének abból a megjegyzéséből pedig, hogy
Ounlap-ot csodálja a
bátorságért,
amellyel „gigantikus" feladatát megoldotta, azután, hogy könyvét igyekszik ugyan a minél szélesebb művelt
körök figyelmébe ajánlani, de fél,
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hogy azt nem fogják sokan elolvasni
— joggal következtethetünk
arra,
hogy Amerikában általában nagy
eredménynek, a vallással szemben
jelentékeny pozitív állásfoglalásnak
számít m á r Dunlap magatartása is,
legalább bizonyos műveltebb körökben. De ez nemcsak
Amerikában
van így. hanem szerte az egész világon, illetve annak azon részén, ahol
eddig a vallást nem sokra becsülték,
s attól inkább elvonni igyekeztek az
embereket.
Az amerikai
valláspszichológus
könyve a r r a hívja fel különösen a
figyelmünket, hogy amiképpen
az
emberiség (történelmének eddigi időszakaiban; huzamosabb ideig nem
lehetett meg vallás nélkül, úgy a
modern ember életének is vannak
olyan szükségletei, amelyeknek a kielégítését sehol másutt nem talál—
hatja meg, csupán a vallásban. Persze, a vallásos élet mai őreinek é r teniök kellene ahhoz, bogy ezeket a.
szükségleteket ki is tudják elégíteni
Dr. Vető Lajos.

K Ö Z L E M É N Y E K
E számunk (6. sz. körlevél) cikkírói: D Nygren Anders egyet, tanár,
Lund (Svédország); Dr. Karner Károly egyet tanár, Sopron, Felsőlövéru. 28; Scholz László, Budapest—
zuglói lelkész, Budapest, XIV. Lőcsei-út 32. (új cím!); Möhr Gedeon lelkész, Kösice, ul. pr. Dr. E. Benesa
c. 3.; Molland Einar egyet, tanár,
Oslo (Norvégia); Dr. Sólyom Jenő
egyet, tanár, Sopron, Zrinyi-u. 14.;
Sümeghy József, s. lelkész, Kisfalud;
i)r. Vető Lajos lelkész, Diósgyőr-vasgyár.
Köszönetünket fejezzük ki I). Nygren Anders lundi professzor úrnak,
a Lutheránus Világszövetség elnökének, hogy cikkének magyar nyelvű
közlésére az Evangélikus Theologiának engedélyt adott. Hasonlóképpen
Molland Einar osloi professzor úrnak. Az ő oikkét a következő szám u n k b a n folvtatjuk.
Az Evangélikus Theologia ebben az
esztendőben még egyszer fog a mostanihoz hasonló nagyobb teVjedelem-

ben megjelenni, úgyhogy a hét körlevél lapszáma 32J-at tesz majd ki.
Ez megfelel az eredetileg havonta
32 lapra tervezett lapszámnak. Mind
szerkesztői, mind kiadói szempontok
arra a meggyőződésre juttattak bennünket, hogy ezentúl kb. két havonta
jelentessük meg lapunkat, megfelelő
terjedelemben.
•A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete (Fóton (Pest m , az
az oltani Belmissziói Otthonban 1947
évi november hó 11—13. napjain h á r o m n a p o s országos theologiai konferenciát rendez. Központi tárgya:
Temetési szolgálatunk. Beggelenkinl
rövid liturgikus áhítat után folytatólagosan biblialanulmány tar tátik I
Kor. 15. alapján (Veöreös Imre ker.
m. lelkész). Délelőtt és délután egyegy előadás a következő tárgyakról:
1. A halál és feltámadás theologiája,
— d o g m a t i k a i alapvetés (ifj. Pröhle
Károly); 2. Temetési ágendánk, I. történeti adatgyűjtés (Dr. Jánossy Lajos
egyet, t a n á r , :
Temetési ágendánk,

II. temetési rend tervezete (Benczúr
László kelenföldi vallástanitó-lelkész
és Kendeh György kelenföldi lelkész;
4. Igehirdetés a koporsónál, — homiletikai rész (Kósa Pál rákoskeresztúri lelkész); 5. Gyászolók vigasztalása, — pastoralis rész (Budaker
Oszkár egyet, tanár). — Koradél uián eszmecserék időszerű egyházi
kérdésekről (Dezséry László egyet,
lelkész, Bácsi Sándor pápai lelkész)
és MELE-választmányi úlés. — Esti
áhitatsorozat: A halál meg én (Dedinszky Gyula békéscsabai lelkész).
— Jelenk«zés Zászkaliczky Pál esperesnél, Fót, Belmissziói Otthon,
október 25-ig. Félárú vasúti jegyre
kérelmet nyujtunk be. Jelentkezés alkalmával jelezzük, hogy kérünk-e félárú jegyet és mely állomástól. Az
ellátás díja a szokott konferenciai
díj: természetbeni fejadag lisztből,
zsírból és napi 5 Ft.
A református testvéregyház tudományos theologiai munkájából közöljük az alábbi két hírt.
Sárospatakon az ottani theologiai
főiskola szept. 16—26. napjain lelkészi továbbképző tanfolyamot rendezett, hasonlót a mi soproni lelkészi
továbbképző
szeminári um unkhoz.
Felvették velünk is a kapcsolatot.
Meghívásukra Scholz László MELEelnök tartott tanfolyamukon előadást
„Az evangélikus egyház mai arculata" címen, valamint egy másikat
Luther történetszemléletéről.
Csaknem három évi szüneteltetés
után újra megjelent a debreceni
Coetus Theologorum orgánuma, a
„ Theologiai Szemle", egyelőre körlevél formájában. Szerkesztői Dr.
Czeglédy Sándor, és Dr.
Pákozdy
László Márton debreceni egyet, tanárok. A testes (96 1.) füzet bevezető
igehirdetés után (Dr. Czeglédy S.)
a következő értékes theologiai tanulmányokat tartalmazza: A reménység
theologiája (Vasady Béla), A személyes lelkigondozás alapkérdései (Makkai Sándor), A tanbeli reform kérdése (Török István), A pásztor-igék
János ev. 10. részében (Pákozdy László Márton). Gazdag könyvismertetési
rovat, hírek és elhunyt prolesszorok,
egyházi férfiakról szóló megemlékezések egészítik ki a számot. Örömmel
köszöntjük a ref. Theologiai Szemle
újra való megjelenését és felhívjuk
ra az evangélikus lelkészi kar figyelmét. (Ara 8 Ft.)
Ismertelésre beküldött könyvek:
1. Dr. Vass Vince: „Növekedés a
hitben" című munkája megjelent a
kecskeméti református egyház kiadá-

sában. Dr. Vass Vince kúlönböző helyeken megjelent és nagyobb részben
hátrahagyott beszédeit gyűjtötte őszsze és adta ki a kiváló theologus
és igehirdető gyülekezete, a kecskeméti református egyházközség. Ezzel
az egyházközség kegyeletes kötelességen tut nagy szolgálatot tesz a magyar evangéliumi keresztyénségnek
is, mert hozzáférhetővé teszi az egyik
legvilágosabban látó theologus írásait és beszédeit.
A munka mind theologusoknak,
mind az evangélium iránt érdeklődőknek sokat jelent. A 200 oldalas szép kiállítású mű ára 20 Ft., könyvkereskedői ára 24 Ft. Megrendelhető
a
Magyar Luther-Társaság könyvkereskedése és a kecskeméti ref. lelkészi
hivatal címén.
2. Bereczky Albert: Két ítélet között. Az evangéliumi megújúlás munkaközösségének kiadványa. Ára 32.—
forint.
3. Ifj. Gyökössy Endre: A maszlag. Az Újpest—újvárosi református
presbitérium kiadványa. 24 lap. Ára
2 — Ft.
FELHÍVÁS!
Az Evangélikus Theologiát minden
magyar evangélikus lelkész megkapja.
Fenntartását nem előfizetésre, hanem
adományokra alapoztuk.
Mégpedig
nemcsak egyházi fórumok segélyadományaira, de maguknak a lelkészeknek adományaira is! Csak így erkölcsös és a valóságban is csak így
tartható fenn lapunk. Sajnos, olvasóink közúl mindezt sokan úgy értelmezték, hogy semmi anyagi ellenszolgáltatást nem adtak eddig a betű
szolgálatáért; vagy csak olyan adományösszeget
küldtek
nagyritkán,
mely az önköltségi áron is alul maradi. Ahelyett, hogy áldozatot hoznának! Áldozatot azokért a lelkésztestvérekért, akik ma valóban nem
tudnának előfizetni az Evangélikus
Theologiára.
Kérjük kedves olvasóinkat, vegyék
vizsgálat alá eddigi maguktartását és
tehetségük szerint segítsék fenntartani lapunkat. E kettős számnak önköltségi árát: 8 forintot mielőbb
küldjenek meg adományként, sőt a
tehetősebbek azon felül is hozzanak
áldozatot — különben talán már a
legközelebbi számot sem tudjuk kiadni és szép .vállalkozásunk kudarcba
ful!
Adományok a Magyar Luther Társaság címére küldendők, Budapest,
VIII Üllői-út 24. Postacsekksznmla:
5725
A Kiadó.

