
Az újpesti evangélikus le lkészi hivatal körlevele .

Text.: Luk. 17:7—10. Áldás, békesség!

Testvérem az Urban!
Életrendünk az Isten akaratából úgy alakult, 

liogy vannak benne fordulók, határkövek — vagy 
nevezzük, ahogy tetszik — amikor egy egy pillanatra 
megállunk. Taián azért, hogy egy keveset pihenjünk 
és uj erőt gyüjtsünk a további munkára, küzdelemre. 
Talán azért, hogy visszatekintsünk és magunk elé 
állítsuk a múltnak munkáját : eredményeket, kudar
cokat. Hogy számot vessünk önmagunkkal. És ez jól 
is van igy. Sőt egyenesen nem lehet máskép. Nem 
emberi találmány ez a számvetés, mely csak úgy cél
talanul, minden értelem nélkül jött volna létre. Hozzá
tartozik ez, éspedig elválaszthatatlanul a személyes 
élethez, amelynek éppen az a jellemző sajátsága, hogy 
nemcsak a pillanatnak és pillanatban él, hanem át 
tudja és át is akarja fogni a múltat és jövőt is. A 
személyes élet sohasem a pillanatoknak minden ösz- 
szeíüggés nélküli egymásmellé rendeléséből áll, ha
nem ezeknek elválaszthatatlan folytonosságából, egy
ségéből. Az ember ezért nem lehet független attól, 
ami volt és nem lehet közömbös az iránt, ami lesz. 
Ha a múlttal akarna szakítani, önmagát csonkítaná 
meg, aminthogy csonka is minden élet, amely olyan 
értelemben szakit a múlttal, hogy azt nem akarja a 
magáénak tudni. (N. B. Itt most nem a megtérésről 
van szó.) Sokszor talán úgy érezzük, hogy meg lehe- 
hetünk nélküle és csak amikor már elvetettük ma
gunktól, látjuk, hogy öncsonkítást végeztünk. Ha nem 
is él bennünk tudatosan, mégis szervesen hozzánk 
tartozik. Hiszen a legtöbbször tagjainkat sem érezzük 
tudatosan, de senki sem gondolhatja, hogy ezért azok 
nem tartoznak hozzá, az ő lényéhez szervesen. És ha 

-ilyen iűapoú- akarnánk őket eltávolítani magunktól, 
bizony nagy lenne a mi romlásunk.

A személyes életnek ebben a csodálatos törvény
szerűségében rejlik az is, hogy a nemzetek sem ta
gadhatják meg múltjukat bünhődés és öncsonkítás 
nélkül. Hiszen az egyénekből, személyes Énekből ki
alakult közösségekben is benne lüktet a személyes 
élet, legyenek azok bármilyen közösségek. A szám
vetés a múltra nézve tehát ennek a sokszor öntudat
lanul bennünk élő valóságnak tudatosítása, önmagunk 
szemei elé való állítása. Mintha csak tudatosan tapo
gatnánk meg tagjainkat, amelyeket öntudatlanul ed
dig is magunkkal hordoztunk. (Ó, mennyivel több 
hálaadás fakadna ajkunkon az Isten iránt, ha ezt több
ször megtennénk!)

A személyes élet, az Én, nemcsak hogy nem lehet 
független attól, ami volt, de nem lehet közömbös az 
iránt sem, ami lesz. Ez minden számvetésnek a másik 
szerves alkotórésze, aminthogy ezt rendszerint meg is 
találjuk a számvetésekben. És, amint csonka az az 
élet, amelyik megtagadta a múlttal való közösséget, 
Ugyanúgy csonka marad az az élet is, amelyik nem 
vállalja a jövendővel való közösséget. Sőt nemcsak 
hogy csonka marad, de nagyon könnyen meg is sza
kad : elvész, elpusztul. A jövővel való nemtörődöm
ség mindig a halál jele. Ahol a számvetésből kimarad 
az előirányzat, ott az is elvész, ami volt. Nem vélet
len az, hogy minden eleven, lüktető életet élő egyén 
és közösség olyan sokat beszél a jövendőről és olyan 
sokszor és erősen állítja azt a saját szemei elé. Mert 
nem lehet közömbös az iránt, hogy hogyan és hova 
menti át a Jelenen keresztül a múltat, a személyes 
életet, az Én-t. A fordulóknál, határköveknél való meg
állásnak ez a másik jelentősége, hogy széttekintünk 
és irányt keresünk, amerre tovább haladjunk.

Ez történik mostan mivelünk is. Lassan elérke
zünk egy munkaévnek a végére. Az egyes lelkek, a 
gyülekezet különféle közületei, nőegylet, iskolák, mind
mind kis számvetésre állunk meg. Ha nem is hivata
losan, de valóságban. És egészen bizonyos, hogy te
kintetünket mi is először a múltba fordítjuk. Szemünk 
előtt fölsorakozik mindaz, ami körülöttünk, vagy ve

lünk történt. Talán egy-egy pillanatra újra átéljük a 
kis és nagy örömöket, szivünk újra hevesebben dob
ban s a szemünk élénkebben csillan meg. Vagy talán 
szivünkbe nyilainak egy kis időre az elszenvedett 
hántások, igazságtalanságok. De én azt hiszem, hogy 
mindennél világosabban fog előttünk állani az, amit 
tettünk. Hogy a legtovább ennél a visszatekintésnél 
a saját cselekedeteink mellett időzünk, a legrészle
tesebben ezekkel foglalkozunk. Magában az, hogy fog
lalkozunk ezekkel is és számot vetünk ezekről is, 
nem baj. Jó ezt nekünk megtennünk. Csak egy a baj. 
Az, hogy a bűn ezt is kiváló alkalmul ismeri föl a 
maga munkája számára. És amig mi csendesen meg
állunk, az még csendesebben a szivünkbe lopódzik és 
belülről kezd el nekünk suttogni. Kezd lassan muto
gatni szemünket gyönyörködtető és szivünket meg
örvendeztető dolgokat. Odalopódzik a diák szivébe és 
rámutat az ő szorgalmára és buzgóságára, amelynek 
talán írásba foglalt bizonyítéka is van és csak ezt 
mondja: ezt te tetted. Odalopódzik az ifjúsági egye
sület tagjainak szivébe és rámutat sikeres működé
sükre és csak ezt mondja: ezt ti tettétek. Odalopód
zik a nőegylet tagjainak a szivébe és rámutat szol
gálatkészségükre, amelyet talán más otthoni munka 
rovására végeztek és csak ezt mondja: ezt ti tetté
tek. Odalopódzik minden egyes hivő szivébe és rá
mutat buzgó templomlátogatására, perselybe dobott 
filléreire, egyházszeretetére és csak ezt mondja: ezt 
te tetted. Odalopódzik a lelkipásztor szivébe is és 
rámutat talán valóban nehéz gyülekezeti gondjaira, 
a rábízott lelkekért való aggódására és fáradozására 
és csak ezt mondja: ezt te tetted. És még sok-sok 
apró és nagy dolgot mutat. Fontosat, amihez sok be
csület és kitartás kell. Kevésbbé fontosat, ami buzgó- 
ságra és gondosságra mutat. De mindegyikhez hozzá
teszi : ezt te tetted.

De még ennél többet is cselekszik ! Megmutatja azt 
is, hogy mi lett volna, ha te ezt nem teszed. S az a 
kép, amit igy állít a szemed elé, egyáltalán nem ked
vező. Nagy hiányokat mutat. Azt mutatja, hogy a te 
templomlátogatásod nélkül üres lett volna az Isten 
háza, a te filléreid nélkül éhes gyermeki szájak nyíl
tak volna keserves panaszra s mezítelen testek hir
dették volna az emberi szívtelenséget. Azt mutatja, 
hogy a te mindenre kiterjedő figyelmed nélkül csak 
rendetlenség és zűrzavar keletkezett volna. És itt is 
még sok apró és fontos dolgot mutat, ami csak hiány
ként jelentkezett volna, ha te mindazt, amit tettél, 
meg nem teszed. Ezzel, mint a legművésziesebb festő, 
aláhúzza azt, amit ki akar emelni: ezt te tetted. Nél
külözhetetlenekké varázsol bennünket az élet számára.

így növekszik bennünk a megelégedés. Sőt több 
ennél ! Növekszik bennünk az a tudat, hogy mi jogo
san várhatunk valamit a mi munkánkért. Amikor ez 
világosan a tudatunkra jut, akkor még talán megszólal 
bennünk valami nem. Egy kicsit talán el is pirulunk 
önmagunk előtt, de aztán ez a nem lassan mégis csak 
mind halkabb lesz. A szivünkbe lopódzott bűn olyan 
szépen kezd megint kisegíteni zavarunkból. Kezdjük 
takargatni azt, ami megfogant bennünk. Magyarázni 
önmagunknak, hogy hiszen nem is sokat várunk, de 
azt csak elvárhatjuk, hogy az emberek elismerjék 
munkánkat és köszönetét mondjanak érte. Nem is 
vesszük észre, hogy milyen finom háló szövődik a 
szivünk köré. Mert ennek az elismerés és köszönet- 
várásnak az a lényege, hogy amit tettünk, azt már 
nem tudjuk elfelejteni és nem tudjuk úgy megítélni, 
mint kötelességet. Beállott a cselekedeteink, tetteink, 
magatartásunk értékelésében a változás. Ez a válto
zás először alig észrevehető, talán ügyet sem vetünk rá, 
de vaskövetkezetességgel meghozza a maga eredmé
nyét : a szolgálat érdemszeriiségét. Olyan ez, mint 
amikor a mozdony a sínek tömkelegében más vágányra 
fut át. Egy kicsiny vasnyelv alig pár centimétert moz
dul s az eredmény mégis az, hogy a mozdony égé



szén eltér eddigi menetirányától.. Mi is, ha egyszer 
hallgattunk a szóra: ezt te tetted, nem állhatunk meg 
és bevallottan, vagy be nem vallottan végigjárjuk ezt 
a pályát, mig végül az Istennel szemben állunk úgy, 
mint aki tartozik nekünk szolgálatunkért. Ez, Testvé
rem, nem felekezeti tantétel és a valóságban nem 
ebben, vagy abban a felekezetben van igy. Ne áltassa 
magát senki azzal, hogy ő evangélikus, tehát mentes 
ettől. Hogy ő nagyon jól tudja, hogy a cselekedetek
nek nincsen érdemszerző jellegük. Minden méltatlan
kodás, amely fölfakadt benned, ennek a jele. Minden 
dac, amellyel, ha talán csak egy kis időre is — mert 
úgy érezted, hogy igazságtalanság történt veled — 
beszüntetted munkálkodásodat, annak a bizonysága, 
hogy szolgálatodat nem kötelességnek fogtad föl, 
amelyet akkor is véghez kell vinned, ha arról senki 
nem vesz tudomást. Mindez szemrehányás az Istennek, 
aki — szerinted — nem fizetett meg neked eléggé. 
Mit használ itt, hogy te tudod, hogy a cselekedet nem 
érdem, ha a valóságban várod a jutalmat! És hány
szor akadt fönn már éppen ezen az egyesek és kö
zösségek munkája! Ó, de könnyen megfeledkezünk 
arról, hogy nekünk kötelességünk a szolgálat! Hogy 
Isten hivott el erre bennünket. Hogy mindannyian, 
ki-ki a maga helyén Isten szolgái vagyunk. Pedig na
gyon jól tudjuk, hogy az ur és szolga viszonya az, 
amit Jézus itt a 7—9 versekben mond. Szeretjük is 
ezt sokszor alkalmazni, de csak mások irányában. A 
magunk szolga voltáról nem szívesen szólunk.

Engedjétek meg Testvéreim, hogy itt — látszólag 
nem ide tartozó módon — a mai életből vett tüneten 
szemléltessem azt, hogy az ember mennyire nem Isten 
iránti kötelességének tekinti a maga Istentől nyert 
szolgálatát s mennyire megfogant és kihajtott benne 
az érdemeinket mutató: ezt te tetted. Az anyákról 
van szó. Minden látszólagos szépsége és megható volta 
ellenére is a bűnnek egyik legborzasztóbb és legmeg
rázóbb megnyilatkozása, hogy ma érdemnek tekintik, 
ha egy nő a maga Istentől a teremtettségben neki 
kijelölt szolgálatának eleget tesz. Az anya minden se
gítséget megérdemel és az ember köteles is azt meg
adni, de nem érdeme, hogy anya. Nem érdeme, hogy 
betöltötte, amire az Úristen elhívta és rendelte. En 
nem tudok örülni az anyák mellére akasztott kitün
tetéseknek. Mert ezek a kitüntetések érdemet tulajdoní
tanak annak, aki pedig szintén nem mondhat mást, 
mint hogy: ..Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit 
kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük." V i
szont takarják annak a bűnét, aki ezt nem cselekedte 
meg.

Ismétlem: szemléltető például mondta el ezt arra 
nézve, hogy hogyan munkálkodik a bűn ezen a téren is 
az emberben. Csak természetes, hogy ott, ahol.Istentől 
nyert hivatásunk és szolgálatunk értékelésében állott 
be a bűn következtében ez a gyökereres változás, ko

moly javulást nem hozhat semmi más, mint az. hogy 
újra helyesen értékeljünk. Ebben a vonatkozásban 
pedig egyedül helyes értékelés az, amit Krrsztus mond : 
„Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, 
amik néktek parancsoltatattak, mondjátok, hogy: ha
szontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek vol
tunk cselekedni, azt cselekedtük." De nagyon nehéz 
ezt megtenni, mert itt megint az önmagunk vélt érté
kéről kell lemondanunk.

Lehet Testvérem, hogy itt ellenvetésképen azt 
mondod: az írás maga is szól arról, hogy a hűséges 
munkás jutalmát veszi. Igaz. De ne feledd, hogy az 
egészen más, mint a kötelező tartozás. A jutalom Is
ten ingyen való kegyelméből van és annak és akkor 
adja, akinek és amikor akarja. Hogy Ő kegyelmesen 
megáld minket, az mitsem változtat azon, hogy mi 
mindannyian haszontalan szolgák vagyunk. Sőt! Ha 
egészen őszintén tekintünk a mi magatartásunkra, 
még azt is be kell vallanunk, hogy messze maradtunk 
mindannak véghezvitelétől, ami parancsolva volt. És 
ha mint személyes lények ennél a kis megállásnál, 
számadásnál vállaljuk a múlttal való közösséget, ak
kor azt egészében, nemcsak nekünk tetsző részeiben, 
hanem mulasztásaiban is vállalnunk kell.

Mi sem tehetünk tehát ennek a munkaévnek a 
végén más vallomást, mint ezt: „Haszontalan szolgák 
vagyunk." És ha látunk letagadhatatlan eredménye
ket, tudjuk meg, hogy azok Isten áldásából vannak, 
így nyilik ajkunkon igaz hálaadás Az iránt, aki elhal
mozott minket kegyelmének gazdagsága szerint. Aki 
megcselekedte, amit mi elmulasztottunk és kipótolta 
a mi erőtlenségünket. Mert addig! amíg ezt nem lát
juk be, a hálaadás sem lehet igaz a mi ajkunkon, 
vagy talán egészen el is némul. Mert hálát adni csak 
azért lehet, amit érdemtelenül kaptunk. És hogy olyan 
kevés az Isten iránti hálaadás, az is azt bizonyltja, 
hogy bizony nagyon is hallgattunk a szóra: ezt te 
tetted.

De ez az ige nemcsak a múltra, hanem a jövőre 
is vonatkozik, amely felé akaratlanul is irányítjuk te
kintetünket, mert nem lehetünk közömbösek az iránt, 
ami lesz. Nem lebbent ugyan föl előttünk részleteket 
és titkokat, de eloszlatja minden' csuggedésünket éiT 
kétségünket. Mert azt mondja minékünk, hogy éppen 
mirajtunk, haszontalan szolgákon nyugodott meg az 
Isten áldása. Az a szeretet pedig, amelyből ez az ál
dás fakadt, nem lett kisebb és nem kevesbedik meg 
ezután sem.

Ez a mi számadásunk. Visszatekintve : haszonta
lan szolgák vagyunk. Erőtlenek és sok mulasztással 
terheltek. Előre" tekintve: bizonyosak a jövendőben,. 
Erősek az Urban és gazdag ígéretekkel birók az Ő 
kegyelméből. Azért most „is „Áldjad én lelkem az 
Urat és egész bensőm az Ü szent nevét!“ Ámen.

Lelkész jelentése 1939-ről.
(Folytatás.)

Fiókegyházak, szórványok. Az alag—dunakeszi— 
kisalagi híveknek nagy ünnepük volt 1939-ben. Szep
tember 10-én, tehát egy évre az épités megkezdése 
után, dr. Raffay Sándor püspökünk fölavatta a temp
lomot. Ez a nap ünnepe volt nemcsak az evangélikus- 
ságnak, hanem az anyaegyháznak és a három község 
minden lakosának. Ez a templomszentelési ünnep a 
szeretet ünnepe volt. A szeretet hozott oda mindenkit: 
vármegyét az alispán és kíséretének képviseletében, 
az egyházakat, a községeket, a műhelytelepet, az is
kolákat, a lovaregyletet, az összes intézményeket és 
egyleteket. Hoztak aranyat, tömjént és mirhát Krisz
tusnak, az egyház és világ örök Urának. Az örömöt 
és boldogságot, ami ezen a napon csordultig töltötte 
a sziveket és lelkeket, leírni nem lehet. Ott esillogott 
a szemekben, egy-egy könnycsepp alakjában. Azok
ban, akik ott összesereglettek, nagy öröme telhetett a 
mennyei Atyának, mert mindnyájan egy akarattal va- 
lának: Istent dicsőíteni.

Igen! Istent dicsőíteni, mert hogy ez a templom

áll, az Isten csodája. Ennek igazolására álljon itt az 
elszámolás:
1. Épület: 37318.— P 9. Szőnyegek: 210.— P
2. Oltár, szószék: 2600.— „ 10. 23 asztal stb.: 750.— „
3. Oltárteritők : 470.— „ 11. Első terv : 430.
4. Kegyszerek : 400.— „ 12. Építési enged.: 114.— •„
5. 4 kályha: 687.— „ 13. Posta stb.: 126.— „
6. Lámpák: 803.— „ 14. Kamat: 490. „
7. Harmónium : 800.— „ 15. Bokrétaünnep: 183.— „
8. 120 drb szék: 769.— „

Ha meggondoljuk, hogy 13000 P-vel fogtunk bele 
s amikor befejeztük 37000 állt rendelkezésünkre, akkor 
arra a kérdésre, hogyan, miből épült fel az a templom, 
mi mást felelhetnénk, minthogy: Isten kegyelméből. 
Természetesen emberek felhasználásával. Azoknak a 
nevét, akik engedve a Lélek indításának, bármilyen 
formában belekapcsolódtak ebbe az építkezésbe, az 
aranykönyvben örökítjük meg. Istennek azonban nem 
szűnünk meg hálát adni, amiért adott templomot, amely-



ben hallgathatjuk az ő igéjét és adott helyiséget, ahoi 
taníthatjuk gyermekeinket és tanácskozhatnak a pres
bitérium és nőegylet tagjai, egyszóval, ahol otthon va
gyunk mindnyájan. Persze, a teljes beíejezéstől még 
messze vagyunk. A templomból hiányoznak a padok, 
a toronyban nincsenek harangok, gondoskodnunk kell 
egyházfilakásról, kerítésről és mindenekelőtt a köl
csönösszeg kiegyenlítéséről. Nehéz feladat, súlyos kö
telesség, amelynek megoldása kemény próbára teszi 
teherbírásunkat s amelynek elvégzésére a mai próbás 
Időkben nagy hitre és Istenbe vetett erős bizalomra 
lesz szükség. De az a szép templom a kezesség amel
lett, hogy bizodalmunk nem szégyenül meg. Csak mi 
tartsunk ki híven Isten mellett, csak rni engedjük át 
magunkat neki eszközül. Ő, Isten, hű marad hozzánk 
megsegítő kegyelmével. Az a templom Isten hűségét 
hirdeti.

Vailástanitás. Itt látszik igazán, hogy mennyire 
szórványegyház vagyunk. 450 tanulónk 39 iskolába szó
ródik szét. Es ezek az iskolák kivétel nélkül tömegis
kolák. A legkisebb is 400-as létszámmal dolgozik. Sok 
iskola és mégis kevés a 84.000 lakos számára. Képte
len az összes tanulókat befogadni, miért is nagyon 
sokan, és épen az evangélikusok kénytelenek a szom
szédos iskolákba járni. Ezek természetesen kiesnek 
egyházunk nevelő kezéből. De a megmaradt 450-el sem 
tudjuk még megközelítőleg sem elérni azt az ered
ményt, amit egy ilyen szélsőséges helyen megkívánna 
egyházunk é .-deke. Mert bár hatan heti 63 ómban fog
lalkozunk velük, atanitás a tanulók elaprózódása, szét
szóródása és a tananyag sokfélesége és terjedelme 
miatt, inkább csak utbaigazitás, irányítás, segélynyúj
tás akarna lenni a szülők részére. Azokon a gyerme
keken, akikkel otthon foglalkoznak, ez meg is látszik. 
Nálunk azonban, ahol mindkét szülőnek egész napos 
elfoglaltsága miatt, olyan sok gyermek teljesen nélkü
lözi a szülői gondozást, felügyeletet, ellenőrzést, erre 
berendezkedni és építeni a legkevésbé volna szabad. 
Nálunk evangélikus vallástanitásról a szó igazi értel
mében csak azokban az elemi iskolákban lehet be
szélni, amelyekben sikerült az órarendet úgy beállí
tani, hogy. az I. és II. osztály növendékei a' többitől 

- «lkö?önitverT***4t teljes egészében kapják meg a heti 
két órai vallástanitást. Itt van eredmény. Minden igényt 
és követelményt kielégitő. Ezeknél legalább az alap 
jó. Ha azt a 450 tanulót igy csoportosíthatnánk, akkor 
■tt: óra helyett 40 óra alatt minden gyermekkel kielé
gítő módon tudnánk elsajátíttatni az előirt ismeretet, 
sőt egyháziasságra is nevelhetnénk, mert időnk és al
kalmunk volna ellensúlyozni a nagy- és gyárváros 
külső káros behatásait, valamint szórványjellegünk 
hátrányait. Minthogy azonban ez a csoportosítás le
küzdhetetlen akadályokba ütközik, pótlásokról kell gon
dolkoznunk. Ilyen eszköz a vasárnapi iskola, mely 
nálunk rendes célkitűzése mellett a vailástanitás kény
szerű hiányossága miatt vallásiam ismeretet is van 
hivatva nyújtani. Ilyen az egyházi énekóra bevezetése, 
mert nem lehet két-három gyermekkel éneket tanulni 
a vallástani órán. Különösen ha egyiknek sincs adott
sága az énekléshez. Ilyen természetesen a konfirmá
ciói oktatás és ilyen a középiskolások részére a folyó 
tanévben megalakított és nagyon jól bevált diákszö
vetség. Ezek mind a tanítás szolgálatában állanak, de 
különösen jó szolgálatot tesznek azzal, hogy azt a sok 
apró. 2—3 főből álló hittanórai csoportot, összehozzák 
s ezzel eloszlatják az elhagyatottságnak nyomasztó ér
zetét s megerősítik azt a tudatot, hogy bár kicsiny 
sereg, de mégis sereg vagyunk. A legnagyobb segít
ség és igazi áldás mégis az volna, ha sikerülne nekünk 
magunknak fölállítani egy napközi otthont vagy sze- 
retetházat. Ha azt akarjuk, hogy vallástanitásunk, az 
adott és előreláthatólag megkövesedett körülmények 
között, eredményes legyen, ha ismeretekben gazdag 
és egyházunkhoz hűségesen ragaszkodó nemzedéket 
akarunk nevelni gyermekeinkből, akkor gondoskod
nunk kell olyan otthonról, amelyben evangélikus lég
körben mozognak és evangélikus szellemet szivnak 
magukba. Ez a szeretetház kárpótolna bennünket az 
iskola elvesztéséért, ez tenné gyülekezeteinket a taní
tás terén is egyenrangúvá azokkal a szerencsés egy
házközségekkel, amelyeknek van iskolájuk De mint 
foelmissziói intézet módot ad arra, hogy megtartsuk 
gyermekeinket, azaz ne legyünk kénytelenek idegenbe 
szórni őket, vagy vérző szívvel látni mint viszik, tulaj

donítják el idegen intézmények. A szeretetház felállí
tásával egyszerre megszűnne gyülekezetünk elpárol- 

> - gási felülete lenni az evangélikus egyháznak. A sze
retetház tehát épen olyan szükséges intézmény a szá
munkra, mint amilyen parancsoló követelmény a gyü
lekezeti terein. A megvalósítása ezzel együtt kell hogy 
megoldást nyerjen.

Meg kell említenem, hogy vallástanáraink egyé- 
nenkint is foglalkoznak tanítványaikkal. Állandóan fi
gyelemmel kisérik fejlődésüket s tanáccsal szolgálnak 
a szülőknek a továbbtaníttatás kérdésében, hogy t. i. 
milyen jellegű iskolába Írassák be. Minden szülőt ko
molyan kémek arra, hogy középiskolába adják gyer- 

. meküket s legalább a négy alsóosztályát végeztessék 
el velük. Középiskolába a gyermekkel! Ez legyen a 
jelszó.

Építkezések az 1939-ik évben nem voltak. Az 
alag--dunakeszi templomról már megemlékeztem.

Vagyon. Adózás. Vagyonunk nincs. Hogy gyüle
kezetünk hívei mennyire szegények a földi javakban, 
annak szemléltetésére álljon itt az adókulcs szerinti 
megoszlása az anyaegyház 2221 adóköteles tagjának: 
Legkisebb adót: 4.80 P-t fizet 1646; 6.— P-t: 195; 7.20 
P-t: 171; 8.40 P-t: 44 ; 9,60 P-t: 122 ; 10.80 P-t: 4; 12. 
P-t: 85; 14.40 P-t: 48; 16.— P-t: 4; 18.— P-t: 38; 19.—
P-t: 7; 20.— P-t: 7; 24.— P-t: 46; 28.80 P-t: 7; 30.—

P-t: 9; 32.— P-t: 4; 36.— P-t: 14; 38.—. P-t: 2; 40.—

P-t: 4; 48.— P-t: 15; 50.— P-t: <i; 96.— P-t: 1; 120.—
P-t: 30 és 144.— P-t: 1. Ebből adóját egészen kifizette: 
578; törlesztett: 622 és semmit sem fizetett: 1021. Ez 
a statisztikai kimutatás hiányzik a zárszámadásból. 
Azért vettem hát fel a jelentésembe különösen az utób
bit, mert bízom benne, hogy aki a két utolsó csoportba 
tartozik, lelkiismereti kérdést csinál belőle és ipar
kodni fog evangélikus egyházával szemben vállalt kö- 
telezettségének eleget tenni. Gondoljuk meg, hogy az 
évről-évre szaporodó hátralék összege 22584 P-t tesz 
ki! Mit lehetne ezzel kezdeni! Épiteni vagy épületet 
vásárolni. Gyülekezeti házat, vagy szere,tethá?at. Test
vérek ! Csak egy parányival több jóakaiatot, c ak egy 
kevés szeretetet, csak pontosan beszolgáltatni azt a 
havi 40 80 fillért, és megszabadultunk a gondtól, mert 
van mindenünk. Óh ha éreznétek azt a fájdalmat, ami 
az én szivembe nyilallik amikor napról-napra kényte
len vagyok tanácstalanul elbocsátani azokat a szülő
ket, akik gyermekük elhelyezéséért könyörögnek, ak
kor nem engednétek, hogy ez a kérésem kiáltó szó 
legyén a pusztában. Több szeretetet! Mert nem ma
gamnak és nem is önzetlenül munkálkodó,' szorgos
kodó és takarékoskodó vezető társaimnak kérek, ha
nem azok érdekében esedezem, akikről azt mondja az 
Írás: Tegyetek jól mindenekkel, de kiváltképen a ti 
hitetek cselédeivel. — Adózás terén a íiókegyházban 
sem kedvezőbb a helyzet. Pedig ott jóval alacsonyabb 
az adókulcs. Ez a kulcs a jövőben módosításra szorul, 
mert a templom miatt lényegesen módosult az egyház 
háztartási szükséglete is. De eddig nem állapítottunk 
meg uj alapot mert a templomalapra történt önkéntes 
megajánlások és bőkezű adakozás teljes mértékben 
biztosította a háztartás egyensúlyát.

Személyi változások. Rónai Lenke diakonissza 
testvér egészségi állapotára való tekintettel kénytelen 
volt gyülekezetünkből távozni és más helyen könnyebb 
szolgálatot vállalni. Sajnos azonban betegsége még igy 
is súlyosbodott úgy, hogy huzamosabb ideig kórházi 
ápolásra szorult. Távozása nagy veszteséget jelent 
gyülekezetünkre. Mindnyájan úgy érezzük, mintha a 
szeretet távozott volna körünkből Hűséges szolgála
táért áldjuk Istenünket, őt magát pedig buzgó imá
ban ajánljuk az Urnák megsegítő kegyelmébe. Helyét 
Molnár Margit diakonissza testvér foglalta el.

Statisztikai adatok. Lélekszám: 3919 azaz Újpes
ten 3420, Alag—Dunakeszin 454 és Kisalagon 45. Ta
nulók száma : 450. Istentiszteletek száma : U .: 93; 
ADK.: 34; Ka : lo. Urvacsoraosztások száma : U .: 29: 
ADK.: 6 ; Ka.: 3. Könyörgések száma : U .: 21. Biblia
órák száma: U .: ‘252. Ifjúsági vallásos összejövetelek 
száma: U : 20. Vasár napi iskolai összejövetelek száma: 
U .: 44; ADK.: 17. Egyéb vallásos összejövetelek száma : 
U .: 11: ADK.: 6; Ka.: 1. Meglátogatott családok 
száma: 241. Beteglátogatások száma: 75 Kórházi lá
togatás: U .: 104; istentisztelet: 10. Keresztelés: 142, 
fi: 70; nő: 72; ttl.: 3. Konfirmáltak :40 =  21 fiú és 19 
leány. Házasságkötés: 41 =  ev. pár: 8; reversalis ja-



vunkra 21; kárunkra 3 ; csak polgári 6. Temetés: 58 =  
li  3i és nő 27. Úrvacsorával éltek/. 1600 =  Ü .: 1298; 
ADK.: 166; K a .: 34; beteg 102. Áttérés: 102 =  hoz
zánk: 95; tőlünk: 7. Adományok : Perselypénz : 895.— 
pengő; Egyház részére: 107.— P; gyülekezeti értesí
tőre : 434.— P ; gyülekezeti házra : 1091.— P ; árva
házra : 265.— P ; Nőegylet részére a természetben jut
tatott adományok mellett: 1583.— P ; ebből morzsa cí
mén : 640.— P ; Ilsz céljaira : 154.— P ; cserkészet ja
vára : 400.— P és a templomalapra : 7490.— P ; össze
sen : 12419.— P. Segélyezések: Egyházak: 653—  P és 
az értesítőre 611.— P; Nőegyletek: 3030.— P;ifjúsági 
Luther Szövetség: 659.— P. Összesen: 4953.— P.

A szeretetnek ezek a számai igazolják, hogy gyü
lekezeteinkben Istennek lelke munkálkodott az 1939. 
esztendőben. Legyen neki érette hála és szálljon ne
vére áldás.

Közlöm az anyakönyvi bejegyzéseket jan. 1-től: 
Kereszteltük: Jock György János, Gergely Erzsébet, 
Melcher Natália Márta Cserge Judit Ilona, Bobály 
Rudolf György, Varga Erzsébet Edit, Kamarell Sándor 
József, Schrott Ilona, Leszeniczky Margit, Ferjencsik 
György Géza, Magyar Piroska Márta, Fischer Ferenc, 
LipterLajös István, Kecskés ZoltSn, Bogdánovics Mar
git Rózsa. Kohl F’erenc Géza Béla, Sztupkay Erzsébe- 
Gizella Mária, Zajácz Anna Erzsébet, Berger Zzut 
zsánna Anna, Marhanszky László, Szikora László Já
nos, Szekeres Zsuzsánna, Cziráky János, Schrőder 
László Sándor, Fiilöp Veronika Anna, Pongráez Ve
ronika Katalin, Varga Árpád Miklós, Grünfeld András 
Zoltán, Filippinyi Károly Gyula, Györkönyi Tamás 
Károly, Kuzma Margit Ilona" újszülötteket; Kérem a 
szülőket, hozzák gyermekeiket keresztelésre a vasár
napi istentisztelet aiatt, hogy az egész gyülekezet 
színe előtt vegyük föl az egyházi, de mindenek fölött 
az Istennel való közösségbe. Kisérjék el erre a szép 
és nagyhorderejű egyházi szertartásra a szülők (apa 
és anya) és keresztszülők, tehát a keresztapa is és 
az édesanya tartsa .meg az egyházkelőt, vagyis a mi 
gyülekezetünkben ma egészen feledésbe ment. kegyes 
szokást, hogy a betegágyából felgyógyult édesanya 
első útja Istennek házába vezet hálaadásra. Az üj 
szülötteknek díszes keresztelési emléklapot adunk.

Eskettük: dr. KrepuskaGyula—KusinszkyMatild; 
Huszágh István Sándor—Kettner Irma; Berczeli Ist
ván—Tóth Erzsébet; Farkas Ferenc—Billesz Ilona; 
Laborczi Miklós—Tóth Gabriella Juliánná; Petrovics 
András—Németh Erzsébet Ilona; dr. Wurmb Gyula— 
Bierling Anna; Domokos Béla—Vanek Amália: Lévai 
Albert—Jakusovszky Katalin; Ács József—Palotai 
Ilona párokat. Az esketések száma az előző évekhez 
arányitva kevés. Sokan kötöttek csak polgári házas
ságot, pedig hívtuk őket templomunkba. Ezeket még 
most is kérjük, álljanak oda az Isten oltára elé és 
kérjék magukra és családi életükre az Urnák áldását. 
A  mai nehéz időkben nagy szükség van erre az ál
dásra. Ne csináljunk ebből pénz- vagy hiúsági kér
dést. Az Ur nem a ruhát és nem a pompát nézi. A 
szertartásban pedig mi evangélikusok nem ismerünk 
egyszerű és díszes fokozatot. Nálunk az esküvő is 
Istentisztelet, tehát ugyanazok az alkatelemei, amelyek 
a rendes istentiszteletre vannak előírva: ének, ige
hirdetés, ima és áldás. Ez a tartalom teszi a mi evan
gélikus templomi eskővőinket olyan széppé és föl
emelővé, ez az igazi dísze és ékessége. Ez kell, hogy 
templomunkba vonzza a házasulandókat, akiket lelki
pásztori szeretettel emlékeztetünk konfirmációi eskü
jükre, hogy Jézushoz és evangélikus egyházunkhoz hí
vek maradnak, azt el nem hagyják, sem meg nem 
tagadják.

Temettük: Kovácsik János, Stark Albert, Preinin- 
ber Józsefné, özv. Schwarcz Józseíné. Schneider Pé
ter, Gurán András, Mészáros Gábor, Simon János, 
Pázlik János, Rácz Erzsébet, özv. Mayer Andrásné, 
Hladony József, Deák Katalin, Kamarell Sándor, 
Csesztven Márton, Csümöri Lajos, Filó Jánosné, özv. 
Háromsics Ferencné, Scháffer Antal, özv. Kosztelnik 
Lajosné, Hesp Margit, Paulini János, Lunczer Lajosné, 
özv. Bakos Imréné, Varga Zoltánné, Pototska István, 
özv. Beke Gézáné, Benkő Gábor, özv. Páth Jánosné 
testvéreinket. Akár élünk, akár halunk, az Űréi va
gyunk.

Rövid hirek. Templomunkat és épületeinket kí
vülről tataroztattuk.

Cserkészeink Bakonyszentlászlóra mennek tábo
rozni.

A vasárnapi iskolások vizsgája junius 2-án volt.
A vallástani vizsgálat Újpesten junius 7-én, Alag- 

Dunakeszin junius 8-án tartottuk meg, Blázy Lajos 
alesperes és Lücsán Márton körlelkész elnöklete mel
lett. A tanulók száma 476, tehát a tavalyihoz mérten 
emelkedett. Ismét kérem a szülőket, legalább a pol
gárit végeztessék el gyermekeikkel. Tanáccsal szíve
sen szolgálok a vallástanárokkal együtt. Alapozzuk 
meg jól gyermekeink jövőjét.

Nőegyletünk junius 12-én d. u. kirándulást rendez 
a Pál-völgyébe. Közben megtekintik az óbudai uj 
evangélikus templomot.

Az Alag-Dunakeszi gyermekeink junius 22-én dél
után 5 órakor fagylalt-délutánt rendeznek a nőegylet 
támogatásával. A műsort gyermekeink adják. Meg
hívót küldünk.

Diakonissa testvérünk julius havában megy sza
badságra.

A diákszövetség tagjaival a szünidő alatt többször 
rendezünk kirándulást. A legközelebbit junius 17-én. 
Gyülekezés a kisteremben reggel 8 órakor.

Iskolaévet záró hálaadó istentiszteletet junius 
12-én, 18 án és 25 én tartunk. Szülők és a hívek is 
jöjjenek el Istent dicsőíteni.

Lapunkra, a gyülekezeti teremre, az árvák ja
vára és templomunkra kérünk adományokat.

Legközelebbi levelünkben a gyülekezeti házra vo
natkozó elgondolásunkat közöljük és anyakönyvein- 
két ismertetjük, vagy megkezdjük gyülekezetünk tör
ténetének váziatos ismertetését.

100 ágyas szükség hadikórházat állit fel a helyi 
Vöröskeresztegylet. Félszerelést: párnát, takarót, fehér 
nemüt a lakosságtól kér. Híveink adományajánlatuk 
kai a lelkészi hivatalban jelentkezzenek. Kapcsolód 
junk bele ebbe a nemzetvédelmi szolgálatba.

Befejezésül ismét felhívom figyelmeteket azokra, 
akikhez bizalommal fordulhattok bevásárlásaitokkal: 
Alagon Ferenczy Zoltán fiiszerkeresIuixt^; '2i4nvi-utca 
16.; Újpesten : Zigó Mátyás Kalaposmester Arpád-ut 82., 
Kirschner István szerelő Báthory-utca 4,; ifj. Schwarcz 
József cipőüzlete Árpád-ut 79.; Csapó Imre bazárüzlete 
István-tér; Gizella női divatszalon Apponyi-u. 11.; Szo- 
kody Lajos fa- és szénkereskedése Bocskai u. 36.; özv. 
Ott Ottóné vendéglős Árpád-ut 84.; Földiák Károly 
órás István-ut 29.; Újpesti Füszerkereskedők Árufor
galmi R. T. Árpád-ut 89.; Evangélikus Jóléti Egyesület 
Kolozsvári-u. 39.; Urbán Fülőp esernyős István-ut 3.; 
Tiefenbacli Pál lakatos- és vizvezetékszerelő Templom
utca 7.; Bakonyi István drogéria István-ut 16.; Mravik 
Ferenc cipész" Király-u. 2.; Schreiner Antal sütöde 
Arpád-ut 112.; Bausz Józsefné divatszalon Deák-utca 
33.; Abbázia virágüzlet Árpád-ut 71.; Grosz Kristóf 
féríiszabó Király-u. 29.; Kardos Gábor képkeretgyár 
Csengery-u. 3.; Phöbus Villamossági R. T. Tó-utca 7.

Kérek mindenkit, olvassa el jelentésemet figyel
mesen s közölje velem megjegyzését, de szeretettel 
várom hivatalomban mindazokat, akik tanácsot és 
útbaigazítást keresnek. Telefonon is, lehetőleg a dél
előtti órákban (295—123).

Újpest, 1940. junius hó.
MEZEI JÓZSEF

——. ev. lelkész.

Fel. kiadó: Mezei József. „Grafika1 (Holl Béla) Újpest.


