
K Ö Z L E M É N Y E K 
Röviden beszámolunk az »Evangélikus The'cv-

logia« megindulásának előzményeiről. Hosz-
szú évek óta mairl minden lelkészkonferen-
cián de szűkebb lelkészi megbeszéléseken is 
szóba került: mikép lehetne egy evangélikus 
theologus-munkaközösséget létre hívni, theo-
logiai tárgyú dolgozatokat megjelentetni,, eset-
leg egy theologiai folyóiratot is megindítani. 
A mult év őszén, a Debrecenben megtartott 
ökuménikus konferencián is szóba került ez, 
az ott içlenvolt evangélikus lelkészek között. 
A gondolat Budapestre érve, a budapesti egy-
házmegye lelkészegyesü'e ébenv mely hetente 
tart üléseket, hamarosan kezdeményező tettre 
érett meg. November végén kibocsátotta az 
ország valamennyi lelkészjellegü egyházi mun-
kásához az'c a körlevelét, melyben egy orszá-
gcs Theologiai Munkaközösség létrehívásának 
tervét közli s ahhoz kér hozzászólásokat. Az 
ország minden részéből érkeznek lelkesítő hoz-
zászólások. 

D. Kapi Béla püspctk dec. 11-én Budapes-
ten egy ad hoc jellegű sajtó megbeszélést 
hív essze, melynek főtárgya ez az ü^y. Ezen 
a következők határoztatnak: 1. Az Evangélikus 
Theologiai Munkaközösség hivatalosan ala-
kuljon meyg az egyetemes közgyűlés alkalmá-
val. (Akkor még ,jan. végére tervezték, most 
márciusra.) 2. Mived a legnagyobb érdeklődést 
a thetologiai folyóirat keltette s ez lesz a 
Munkaközösség, szócsöve', indulion meo «z 
»tvanseliKus Theoloßia« mea az egyetemes 
közgyűlés ellőtt. Első száma jelenjék meg 
ian. 15-én. Adja ki a Luther Társaság, szer-
kessze annak elnöke Ordass La'.os püspök és 
Scholz LáEzló. a budaresti egyházmegye Lel-
kes ^egyesületének e'nöke. Az egyetemes köz-
gyűlés alkalmával megtartandó a'akuló köz-
gyűlés majd véglegesen megválasztja a lap 
főszerkesztőijét és felelős szerkesztőiét. 3. A 
nemrég megindult »Tudományos Táiékoztató«, 
melyet Dezséry László budapesti egyetemi 
lelkész szerkeszt, olvadi.on be az Evangélikus 
Theologiába, mint annak tudományos szem-
léje; a rovatot továbbra is Dezséry László 
szerkessze. (Itt említjük meg, hogy már a 
Tudományos Tájékoztató is beköszöntőjében 
egy theolo,giai folyóirat megjelenésének .szán-
"dékát hordozta reménységképpen. Nagy örö-
münk, hogy egy ily hamarosan megva.ósult s 
közös munkát végezhetünk.) 4. Felkéretik a 
püspöki kar, hogy anyagi segítséget biztosítson 
erre a célra küWöldi segélyösszegekből, sőt 

adjon indítást a külföldi egyházaknak arra, 
hogy ezt az ügyünket támogassák. (Ezt a püs-
pöki kar december 13-iki ülésén kedvező mó-
don magáé va tette.) 

Még decemberben mege-gyezés jött létre 
Veörecs Imrével, a Lelkipásztor úi çzerkesz-
tőjével a két folyóirat tárgykörének elhatáro-
lásában. 

Tárgyaltunk Dr. Jánossy Lajos hittudomány-
kari dékánnal is, aki a budapesti Lelkészegye-
sület egyik ülésén buzdítóán nyilatkozott. 

Es most napvilágot látott az »Evangélikus 
Theologia« első száma, hogy folytatásra buz-
dítson mindnyájunkat minden tervünk meg-
valósításában. 

Köszönetet mondunk minden lelkésztestvér-
nek, aki levélbeli válaszra méltatta körleve-
lünket. Sokaknak levélben fogunk gondola-
taikra válaszolni. Kérjük azokat akik helyeslik 
munkánkat, vegyenek tollat kezükbe és já-
ruljanak hozzá, néhány sorral a köiós véle-
mény kialakításához. Címünk;. »Evangélikus 
Theologia« szerkesztősége, Budapest. VIII., 
Üllöi-út 24., Magyar Luther Társaság. 

Folyóiratunk anyagi fedezete tekintetében 
csak magunkra támaszkodhatunk. A külföldi 
segély összegét nem tudjuk, még .nincs is .itt: 
ha megjő, elsősorban kiadványokra szerelnénk 
fordítani. Az Evangélikus Theologiát azonban 
az evangélikus lelkészi ka-nak kell fenntar-
tania,. Hogy célunkat elérjük, nem előfizeté-
sekre alapítjuk lapunkat, hanem szabad ado-
ntlri'jokra. Az Evangélikus Theologiát minden 
lelkész és segédlelkész hónapról hónapra meg 
fo^gja kapni. Mivel azonban nem mindegyik 
testvérünk képes árát megtéríteni, kértük azo-
vat. akik tehetik, adományképpen fizessék 
meg az onköllsági ár kétszeresét vagy több-
szörösét s így biztosítsák azt, hogy a szegé-
nyebb testvér asztalán is ott lehessen mind-
nyájunk közös lapja. Természetesen minden-
kitől áldozat kívántatik. A »Lelkipásztort« a 
gyülekezet fizeti; illő, hogy az Evangélikus 
Theofogiát a lelkész a m&^a áldozatából fi-
zesse. Bár ahol a gyülekezeti költségvetésbe 
beállítható, ezt sem tartjuk helytelen megol-
dásnak. E szám önköltségi ára; 3.50 forint. 

Két módja van a hathatós segítségnek: 
küldjük be az adományunkat mielőbb és le-
hetőleg egyszerre több szám költségének fe-
dez esér e. 



Theologiai Munkaközösségünk tagjaiul 
azokat tekintjük, akik ezt írásban vagy szóban 
közlik velünk. Eddig levélben a következőktől 
kaptunk kedvező választ felhívásunkra: Bá-
csi Sándor Pápa, — Balikó Zoltán Monor — 
Boigya Géza Aszód, — Bohár László ny. 1. 
Budapest — Csák Ernő ny. 1. Mezőberénv — 
Dr. Clsengődy Lajos Salgótarján, — Fest Mik-
lőís vt. 1. Tótkomlós, — Garam Zoltán Boba. 
— Goisztola László Zalaegerszeg, — Görög 
Tibor Tordas. — Groő Gvula vt. 1. Gvőr -— 
Gyalog Iístván ny. 1. Tamási, — Hubert Ist-
ván vt. 1. Celldötnölk, — Ittzés Mihály Győr 
— Kakas E. József Dabrony, — Kálmán La-
jos vt. 1. Csorvás, — D. Kapi Béla püspök. 
Győr, — Karner Károly egy. tan. Sopron.— 
Kiiss János s. 1. Sopron, — Kutas Elek Zala-
islvánd, — Kuthy Dezső püspök -, Balassagyar-
mat, — Linder László Békéscsaba. — Mayer 
Pál. ny. 1. Bonyhád, — Molitóriísz János Cell-
dömölk, — Dr. Nagy Gyula vt. 1. Pécs, — 
Németh Károly Lébény, — Ormos Elek Mo-
hács, — Dr. Ottlyk Ernő Eger. •—- Podma-
niczky Pál égy. tan. Sopron, — D. Prőhle Ká-
roly ny. e&y. tan. Sopron, — D. Raffay Sán-
dor ny. püspök Bpcist, — Sikter András Solt-
vadkart. — Dr. Sólyom Jenő egy. tan. Son-
ron. — Sümeíghy József s. 1. Kisfalud. — 
Szabó Józíseif Győr, — Szimonidesz Lajos ny. 
1. Bpe/st, — Turóczy Zoltán püspök. Nyír-
egyháza, — Váczi Jáncls Terény. — Veöreös 
Imre ker. 1. Győr, — Weltler ödön Raika. 
— JVel'tler Rezső Hegyeshalom, —- Dr. 
Wiczián-Dezső egy. tan. Sopron, — Ziermann 
Lajos Sopron — Zoltán Emil Nagyszénás. 
— Zoí'tán Láis'zló Csengőd, — Büki Jenő Me-
kényes, — Hoirvá'th Péter s. 1. Levél — Dr. 
Weiszer Elek vt. 1. Miskolc. Virág 
Gyula Kondoros. — A budapesti egy-
házmegye Lelkészegyesülelében pedig a 
következők jelentkeztek tagul; Balikó Lajos, 
Bájndy István, Benczúr László. Bonnyai Sán-
dor, Borojs Károly, Botta István, Brenner Imre, 
Csepregi Béla, Danhauser László.. Dezséry 
László, Falvay Jenő Ferenczy Zoltán, Foga-
rasi Árpád, Gádor András, Galáth György. 
Dr. Gaudy László., Grünvalszky Károly, Dr. 
Gyimesy Károly, Gyöngyösi Vilmos, Dr. Ha-
lász Kálmán He'rnády Nándor, Jancsó Ber-
talan, Kaposvári Vilmos, Dr. Keken András, 
Kemény Lajos, Kendeh György, Komjáthy La-
jos, Korén Emil, Kökény Elek, Lehel László 
Maiba Vilmos, Mikler Gusztáv, Möhr 
Henrik, Molnár Rudolf, Muncz Frigyejs, 
Nandráissy Elek, Ordass Laias püspök, 
Petrik János, Dr'. Rezessy Zoltán, Rimár 
Jenő, Ruttkay .Elemér. Ruttkay Miklian Gyu-

la, Scholz László. Sokoray Károly, Sommer 
Gyula, Dr. Szilády Jenő. gztehlo "Gábor, Tom-' 
csányi László. Tóth Szőllős Mihály Várady 
Lajos. Vargha Sándor. Virág Jenő, Visontai 
Róbert Zulauf Henrik. Císak azt vehettük 
Számba, aki maara is ielentkezik munkatársul. 
Kérjük azért azokat, akik a munkában szíve-
sen részt vennének, vegyenek annyi fáradsá-
got, hogy egy lapon tudassák velünk szán-
dékukat! 

Üj konfirmációi káté jelenik meg a Luther 
Társaság kiadásában. Az egyetemes egyház 
tankönyvül engedélyezte. Szerzője Scholz 
László budapesti lelkész. A káté 124 kérdésből 
áll. Rövid Bevezető rész után két főrészben 
a keresztség és az úrvacsora szentségéről szó-
ló tanításunkat részletezi. Más anyagot nem 
ölel fel,. Szerzője az oktatást végző lelkészek 
részére most ir kátéjához vezérkönyvet. Ezt 
folyamatosan litografált formában megkap-
hatja, ki a kátét bevezeti,. A káté már nyo-
más alatt áll s megrendelhető, (Luther Tár-
saság könyvesboltba, Budapest. VIII. Üllői-út 
24.1 Ára,; kb. 1—1.20 forint lesz. 

E számunk cikkírói: Ordass Laios püspöR, 
Bp.£5t, VIII. Eszterházy u. 12. Scholz László. 
Bc^st—zuglói lelkész, Bpest ,XIV, Bosnyák-
tér 31.264/2 Ifrsz.; Grünvalszky Károly egyhm. 
beUm. lelkész, Bpest. VIII. Eszterházy-u. 12. i 
Dezséry László egyet, lelkész, B^est, XI. Fe-
íiérvári-út 15; 'Botta István óbudai vt. lelkész, 
Bpest, XIV. Szered-u. 4; Groó Gyula vt. lel-
kész, Győr, II;. Petőfi-tér 2. Benczúr László 
vt. lelkész, Bp. XI. Bocskay-u. 10. 

A kiadó üzeni: a Magyar Luther-Társaíág 
tagdíjait is részben oz Evangélikus Theologla 
költségeire fordítjuk. Ezért arra kérjük » 
lelkészeket, hogy ne csak adományokkal tá-
mogassák lapunkat, hane'm lépíenek be a 
jyia.gyar Luthe'r-Társaságba is. Évi tagdíj 15 
forint. 

Tagszemle. 1944-ben a Magyar Lulher Tár-
saságnak a világiakon kivül 144 lelkész és 43 
gyülekezet ill. egyházi intézmény és egyesület 
volt a, tagja. 1945-ben és 1946-ban tagdíjat 
fizettek 10 lelkész és 6 gyülekezet ill.. egy-
házi intézmény és Egyesület, 1947-ben... ? 
Nem tudtuk: mi leixz. De az bizciiyos- hogy 
most már a Magyar Luther-Társaságon belül 
nem fogyunk, hanem szaporodnunk kell. 

fl jövő számtól kezdve közöljük az ada-
kozók éis a tagrlíifizétők névsorát. 


