
H Í R E K 

Lelkész-kibúcsúzó ünnepély 

Id. Báró József városfalvi lelkész okt. 12-én a templomot megtöltő gyülekezet 
előtt megható ünnepi istentisztelet keretében búcsúzott el híveitől, hogy most már 
végképp a nyugdíjas évek megérdemelt pihenésében részesüljön. Lelkész szolgá-
lati ideje egyedülálló egyházunk újabbkori történetében, mert 61 esztendőt töltött 
lelkészi szolgálatban, s ebből 56-ot a városfalvi gyülekezetben. 

Az ünnepélyen részt vettek: dr. Kovács Lajos püspök, dr. Kovács Lajosné 
főtisztelendő asszony, dr. Barabássy László főgondnok, Kolcsár Sándor esperes-
közügyigazgató, dr. Szabó Árpád teol. tanár, Lőrinczi Lajos köri felügyelőgondnok, 
dr. Cseke Péter főtanácsi tag, valamint 23 lelkész. 

I f j . Báró József esperes a Józs 24,15-re felépített beszédében vallott családja 
Isten iránti szeretetéről és egyháza iránti hűségéről. Kibúcsúzó lelkész beszédének 
textusául lKor 3,16-ot választotta, mintegy summázásaként egész szolgálatának, 
melyben nem akart egyebet, mint a hivő emberi lelket Isten templomává építeni 
s így munkálni a megértést és békességet a földön. 

Püspök afia 2Thesz 2,3—12 alapján az apostol híveihez intézett vallomásával 
értékelte lelkész életét és szolgálatát. 

Ezek után a hívek köszöntötték lelkészüket, s könnyek között ju t ta t ták kife-
jezésre há lá jukat velük együtt őszült lelkipásztoruknak. 

A kör nevében Lőrinczi Lajos köri felügyelőgondnok és Végh Mihály üd-
vözöltek, dr. Szabó Árpád és Sándor Bálint a tanítványok, Papp Ferenc ny. lel-
kész a barátok, Jakab Dénes a szülőfalu Szentábrahám, Pálf fy Tamás és Bíró 
Barna a szomszédos egyházközségek nevében tolmácsolták köszöntésüket. 

Az ünnepély a lkalmával került sor az újonnan épült lelkészi lakás felszente-
lésére, melyet püspök af ia szentelt fel s adott át a gyülekezetnek azzal, hogy le-
gyen otthona nemcsak a lelkésznek, hanem a hívek közötti egyetértésnek, szere-
tetnek és békességnek is. Az ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 

Lelkész-beiktató ünnepélyek 

A zsákodi egyházközség Kovács Sándor ú jonnan kinevezett lelkészét nov. 
23-án iktat ta be. A beiktatást dr. Kovács Lajos püspök és Kolcsár Sándor esperes 
végezték. A kinevezési iratot Kecskés Lajos lelkész olvasta fel, ezután Kovács 
Sándor tar tot ta meg beköszöntő prédikációját. A beiktató beszédet dr. Kovács 
Lajos püspök mondotta; Kolcsár Sándor esperes a gyülekezet tagjait és a lelkészt 
kötelességeik teljesítésére s hivatásuk megélésérc buzdította. 

A beiktató beszéd után püspök afiát és a főtisztelendő asszonyt az egyházkör 
nevében Kolcsár Sándor esperes és Fóris Géza beszolgáló lelkész üdvözölték. Az 
ú j lelkészt az egyházközség számos tagja, majd Fóris Géza, Fazakas Károly és 
Nyitrai Csongor lelkészek üdvözölték. A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel 
ért véget. 

A városfalvi egyházközség nov. 23-án tartotta ú j lelkészének, Farkas László-
nak beiktatóját . 
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A beiktató istentiszteleten Andrási György köri jegyző felolvasta a püspöki 
kinevezést, ma jd az esperes felhívására Farkas László elvégezte beköszöntő isten-
tiszteleti szolgálatát Mk 1,16—18 alapján. Beszédében lelkészi hivatásának cél ját 
a Jézus követésére buzdító és példamutató szolgálatban jelölte meg. 

Ezután következett az esperes beiktató beszéde, aki az evangéliumi „minden-
kinek szolgálni" szellemében Isten országa munkálására hívta fel lelkészt és gyü-
lekezetet. 

Az újonnan beiktatott lelkészt üdvözölték az egyházközség hívei, szeretetük-
nek és reménységüknek adván kifejezést. 

Dr. Kovács Lajos püspök és az egyház nevében dr. Szabó Árpád teol. t aná r 
beszélt, míg a lelkészkar és a szülőfalu köszöntését clr. Szász Dénes és Bencző 
Dénes lelkészek tolmácsolták. Végül id. Báró József, a gyülekezet előző lelkésze 
adott útmutatást u tódjának a gyülekezet szívéhez vezető út megtalálásához. A lel-
kész-beiktató szeretetvendégséggel ért véget. 

Az újszékelyi egyházközség temploma és lelkészi lakása renoválásának befe-
jezését az okt. 26-án tartott hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte meg. Az 
istentiszteleten dr. Kovács Lajos püspök Mk 6,31 alapján mondott prédikációjában 
méltat ta és értékelte a gyülekezet erőfeszítéseit és odaadó, unitárius szellemben 
hozott áldozatkészségét. Ezt követően Székely László leikész Hózs 2,3 alapján je-
lentést olvasott fel az egyházközség négy éves renoválási munkájáró l és áldozat-
hozataláról. A hívek egyházszeretetének eredményeként megújul t a templom és 
a lelkészi lakás. 

Dr. Kovács Lajos püspököt és az ünneplő gyülekezetet Báró József esperes 
és Lőrinczi Lajos felügvelögondnok, a gyülekezet részéről id. Menyhárt Béla, 
Burszán Károlyné és még számosan üdvözölték. Istentisztelet után az egyházköz-
ség a lelkészi lakáson vendégül lát ta a vendégeket és az elöljáróság tagjait. 

A Protestáns Teológiai Intézet okt. 31-én ünnepelte a reformáció évfordulóját . 
Az ünnepély keretében dr. Erdő János tanár előadást tartott Heltai Gáspárról, a 
hazai protestáns egyházak közös reformátoráról . 

A székelyudvarhelyi egyházközség november 16-án kettős ünnepet ült. Dél-
előtt az istentisztelet keretében Dávid Ferenc emlékünnepélyt tartottak, melyen 
a szószéki szolgálatot dr. Kovács Lajos végezte. Püspök afiát és főtisztelendő asz-
szonyt Nagy Lajos gondnok és id. Gellérd Ferencné köszöntötték. Azt követően 
dr. Szász Dénes lelkész beszámolt a templomjaví tás főbb mozzanatairól, melyet 
ez évben végeztek el a hívek elismerésre mél tó munkavállalásának és áldozat-
készségének eredményeként. 

Délután Kriza János emlékünnepély volt. Ez alkalommal Végh Mihály re-
csenyédi lelkész prédikált. 

Dr. Kovács Lajos püspök előadást tar tot t Kriza Jánosról halálának 100. év-
fordulója kapcsán. 

A helyi tcstvérfelekezetek lelkészei és hívei is részt vettek az ünnepi isten-
tiszteleteken, kifejezést adván a keresztény ökuméné evangéliumi szellemének. 

Az Ágostai Hitvallású Evangélikus-lutheránus egyház ünnepi istentisztelet 
keretében szeptember 7-én ik ta t ta be ú jonnan választott püspökét, Szedressy Pál 
szuperintendenst. 

Egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspök és dr. Erdő János főjegyző vet-
tek részt a beiktatáson. 

Az IARF Végrehajtó Bizottsága nov. 5—8. napjaiban dr. Kovács Lajos elnök-
lete alatt ülésezett a ti tkárság székhelyén, F r a n k f u r t am Mainban. A Végrehaj tó 
Bizottság kiértékelte a montreal i kongresszust, intézkedett határozatainak végre-
hajtásáról, megállapította a tanulmányi bizottságok programját , előkészítette az 
IARF 1976. évi tanácsülését, a Japánban és NSZK-ban ta r tandó regionális konfe-
renciákat, va lamint foglalkozott az 1978. évi Oxfordban ta r tandó kongresszus elő-
készítésével. 

Dr. Harry Lisvier Short, az oxfordi Manchester College nyugalomba vonul t 
rektora okt. 23-án, 69. életévében meghalt. Cambridge, Oxford és a Harvard egye-
temeken tanult . Eredményes lelkészi szolgálat u tán került az oxfordi Manchester 
College teológiai intézet rektori tisztségébe. 1965-től 1974-ig tar tó szolgálata az in-
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tézet és a lelkésznevelés fellendülését jelentette. Kiváló nevelő és tudós teológus 
volt, a jelenkori angol unitárius egyház legnagyobb történésze. 

E. D. Davies, az angol unitárius egyház elnöke nov. 4-én meghalt . Képzett 
lelkész és teológus volt. 1961 óta Londonban szolgált mint esperes. Az egyház 
vezető szerveinek és szakbizottságainak éveken át buzgó tagja volt. Szolgálatát 
gyakorlati érzéke, mély humanizmusa és optimista jövőszemlélete határozta meg. 
Halála az angol uni tár ius egyház számára nagy veszteséget jelent. 

Ozv. dr. Hincz Györgyné Boros Ella, néhai dr. Boros György püspök leánya 
91. éves korában november 7-én elhunyt. Házsongárdi temetőben temették el no-
vember 12-én. 

HALOTTAINK 

Dr. Lőrinczy Géza ny. teol. tanár-lelkész 73 éves korában, júl. 27-én elhunyt. 
Homoródkeményfa lván született 1903. jún. lö-án. 1921-—25. években elvégezte a 
Teológiai Akadémiát , majd több éven át tanulmányokat folytatott a chicagói Mead-
ville teológiai intézetben és a strasbourgi protestáns teológiai fakultáson. Teol. 
magántanár i és doktori vizsgát tett 1942, illetve 1948-ban. Lelkészi szolgálatot tel-
jesített 1933-tól 1967-ig a lupényi, bukaresti , nagybányai , homoródalmási, kolozs-
vári és tordai egyházközségekben. 1959—1962 között mint rendes, 1962—1967 között 
min t óraadó t aná r működött a Protestáns Teológiai Intézet unitárius gyakorlati 
tanszékén. Nyugalomba vonult 1967. július 1-én. 

Július 29-én temették el a házsongárdi temetőbe. 

Patakfalvi Béla, a maros-küküllői egyházkör volt felügyelögondnoka 73 éves 
korában nov. 17-én elhalálozott. Marosvásárhelyen temették el nov. 19-én. 

Kiss Károly ny. igazgató-tanító, a vargyasi egyházközség volt énekvezére 87 
éves korában, nov. 26-án elhunyt. Hosszú életében fáradhata t lanul szolgálta egyházi 
énekkul túránk fejlesztését. Nov. 29-én temették el a házsongárdi temetőbe. 

Fülöp József, a szamosújvári leányegyházközség vezető tagja, ismert költő és 
közíró 71 éves korában dec. 3-án meghalt . A szamosújvári temetőben helyezték 
örök nyugalomra dec. 5-én. 

Emlékük legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési dí ja az 1976. évben belföldön és a szocia-
lista országokban évi 70 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok ú t j án vagy 
közvetlenül az Egyházi Központban (3400 Kolozsvár-Napoca, Lenin út 9) lehet 
kifizetni. 

A magyarországi olvasók a Postai Központi Hírlapiroda külföldi előfizetési 
osztályánál — Budapest VII. Lövölde tér 7 sz. a. f iókjánál — fizethetnek elő. 
A többi szocialista országból az ILEXIM — serviciul export- import presá — 
Calea Grivitei nr . 64—66, P.O.B., 2001 telex 011226 — Bucure?ti címre kell fizetni. 

Az előfizetési d í j a nyugati országok részére 150 lej, mely összeg ugyancsak 
az ILEXIM — serviciul export-import presá — Calea Grivitei nr. 64—66, P.O.B. 
2001 telex 011226 — Bucure§ti címre fizetendő be. 
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K Ö N Y V S Z E M L E 

VADROZSAK. Kriza János székely népköltési gyűjteménye Faragó József 
gondozásában. Kriterion könyvkiadó, Bukares t 1975, 495 lap. 

Huszonhét esztendős Kriza János, mikor addigi költői tevékenységének leg-
javát publikálja a „Remény" zsebkönyv első kötetében. Felfedezője és bará t ja , 
a nagy tekintélyű irodalomtörténész, Toldy Ferenc ír recenziót róla a meleg ér-
tékelés és elismerés hang ján : „Valóban, a legszebb remény záloga e kedves ado-
mány, sőt egy részt több, mint remény: valóság már , örvendetesen birtok." Kriza 
Jánost ta r t ja a korabeli i f jú írócsoport legkiforrottabb, legtöbbet sejtető és ígérő 
költői tehetségének. Két esztendő elteltével Kriza János már az Akadémia meg-
tisztelő című levelező tagja, sőt 1841. szeptember 5-én az akadémiai ülésen Vö-
rösmarty Mihály és Toldy Ferenc akadémiai tagságra a ján l ja . 

Meglepő, elgondolkoztató, hogy e remek sikerrel beindult poétái életpálya-
munkásságnak nincs további lépcsőfoka. Váratlan és érthetetlennek tünö elhall-
gatásának indokait szemlélve, az életművet méltató Gyulai Pál, Szász Károly és 
Jakab Elek szerint az elhallgatás oka az, amit Kr iza János leveleiben és önélet-
írásában elvétve elszól. Me.cszaporult hivatali és közéleti feladatait emlegeti, me-
lyek az 1840-es évek elejétől majd minden szabad percét lefoglalták. 1853. január 
4-én í r ja Toldy Ferencnek: „a múzsák társaságát n e m sok időm maradhatot t él-
vezni; hát még alkotni? arra csendes szabad idő kívántatott volna: mert a deák 
mondat szerint is: Otia dant vilia, tehát a múzsáknak olyan dulcia fur tákat nem 
tehettem". 

Az elhallgató költő végeredményben mégiscsak „lelke első szerelmének, az 
irodalomnak" élt: olyan, csapásnélküli útra lépve a népköltési alkotások begyűj-
tésében, mely hihetetlen értékeket hozott a szerény, hűséges gyűjtő elibe és általa 
a hazai magyar folklórtörténetbe, olyannyira, hogy Kriza János neve méltán áll 
az őt szorgalommal követök hosszú sora előtt, az Orbán Balázsok, Kálmány La-
josok, Benedek Elekek, Sebestyén Gyulák, Vikár Bélák, Ösz Jánosok megbecsülés-
övezte névsora előtt. 

Halálakor í r ja emlékbeszédében Gyulai Pál: ..Valóban, Kriza semmivel sem 
folytathatta és fe jezhet te volna be méltóbban költői pályáját, mint népköltési 
gyűjteménye kiadásával." 

Ezt bizonyítja töretlen igazságként főműve, a Vadrózsák. 
Metternich kancel lár a bécsi egj 'etemen protes táns teológiai fakultást állít-

tatott fel, hogy a protestáns tanulóif júságot e lzár ja a nyugati országok akkori 
forradalmi eszméitől. 1835-ben a Szent Szövetség keretében a berlini egyetem 
látogatását engedélyezi, úgyhogy a kiutazó tanulóknak a Bécstől Berlinig vivő 
ú t j á t is szigorral meghatározta. Kriza János az elsők között tanulhatot t a berlini 
porosz egyetemen, ahol az egykori rektor : Hegel szelleme uralkodott. 

Való tényekkel, saját , hiteles vallomásokkal n e m igazolható —- bár logikusan 
elhihető! —, hogy Berl inben Kriza Jánosban tovább terebélyesedett az itthoni nép-
költészeti élményhalmaz s „ismeretei tudományos fo rmát nyertek s európai ma-
gaslatra emelkedtek" (Faragó József). Ortutay Gyula summázása szerint: „Bizo-
nyos, hogy innen [Berlinből] vezethető le Kriza egyetemességre való tö rekvése . . . 
A Vadrózsák egész szellemében, bevezető szavainak céltudatosságában, a stilizá-
lásban és a hiteles népi hang eltalálására való törekvéseiben és konfliktusaiban jól 
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