
HÍREK 

Lelkész-beiktató ünnepélyek 

A recsenyédi egyházközség Kozma Albert újonnan kinevezett lelkészét május 
16-án iktatta be. Andrási György köri jegyző felolvasta a kinevezési okiratot, majd 
esperes felhívására Kozma Albert megtartotta beköszöntő lelkészi szolgálatát, amely-
ben a lelkész és gyülekezet összhangos együttmunkálkodását állította követendő esz-
ménynek Istenországa s a boldogabb emberi jövendő megvalósításáért. Dr. Kovács 
Lajos püspök megbízásából a beiktató beszédet dr. Szabó Árpád teol. tanár tartotta, 
aki az örök magvető felelősségteljes munkájáról és hivatásáról beszélt. Ezután Báró 
József esperes beiktatta az új lelkészt. Beiktatott lelkészt üdvözölte az egyházközség 
számos tagja, gyermekek és felnőttek, s kifejezték azt a reményüket, hogy sokáig 
fog tartani az a frigy, melyet most kötöttek. A beiktató ünnepély szeretetvendégség-
gel ért véget. 

A petrozsényi egyházközség máj. 23-án tartotta ú j lelkészének, Fodor I. György-
nek a beiktatóját. A beiktatást dr. Kovács Lajos püspök és Benedek Sándor esperes 
végezték. Miután Sándor Bálint köri jegyző felolvasta a püspöki kinevezést, Fodor I. 
György Mt 5,16 alapján mondott beköszöntő prédikációt, melyben az unitárius val-
lás igazságairól beszélt s a lelkész és hivek életét, mint jócselekedetekben gazdag 
életmagatartást állította a legszebb igazolásként az unitárizmus mellett. Beiktató be-
szédében dr. Kovács Lajos püspök a lelkészi hivatás szépségéről, de ugyanakkor 
komoly felelősségéről beszélt, és az örök jézusi eszményt állította követendő célként 
a lelkész elé. 

Az üdvözlések rendjén dr. Erdő János főjegyző az egyházi központ, Sándor 
Bálint az egyházkör, Léta Áron a szomszéd egyházközség nevében köszöntötték az ú j 
lelkészt, akit ezután a gyülekezet tagjai szeretettel köszöntöttek. A beiktatón részt 
vettek a helybeli testvérfelekezetek lelkészei is. 

A csokíalvi egyházközség jún. 13-án tartotta meg Nyitrai Csongor lelkész be-
iktató ünnepélyét. Az istentisztelet keretében Kecskés Lajos felolvasta a kinevezési 
okiratot, majd esperes felszólítására Nyitrai Csongor tartotta meg beköszöntő lelké-
szi szolgálatát Mt 11,2—6 alapján. Kolcsár Sándor esperes Jn 12,36 alapján tartott 
beszédével iktatta be hivatalába az új lelkészt. Ezt követően az egyházközség ré-
széről a gondnok és hívek köszöntötték újonnan beiktatott lelkészüket, de üdvözölték 
az erdőszentgyörgyi és szovátai gyülekezetek képviselői is. Az egyetemes egyház 
nevében dr. Barabássy László főgondnok, az egyházkör nevében Kovács István, a 
református felekezet nevében Fülöp Dénes lelkész és Péter Viktor mondott köszöntő 
szavakat. Az üdvözléseket az édesapa Nyitrai Mózes fiához intézett szavai zárták be. 
A beiktató ünnepélyek szeretetvendégséggel értek véget. 

Robert E. Senghas az Egyesült Államokbeli Unitárius Univerzalista Egyház al-
elnöke f. év ápr. 16—19 között hivatalosan meglátogatta egyházunkat. Alelnök afia 
nagypénteken, 16-án de. hivatalos megbeszélésen vett részt az egyházi központban, 
majd látogatást tett az ortodox érsekségen, a református és evangélikus püspökségen. 
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V 

Délután a szabédi egyházközség érintésével Marosvásárhelyre érkezett dr. Kovács 
Lajos püspök és dr. Erdő János főjegyző kíséretében, itt részt vett a nagypénteki 
istentiszteleten és Passión. Másnap 17-én meglátogatott egy néhány Nyárád- és 
Aranyosmenti egyházközséget: Nyárádszentmártont, Nyárádgálfalvát, Sinfalvát, Vár-
falvát, Tordát. 18-án, húsvét vasárnapján Kolozsvár-Napocán részt vett az ünnepi 
istentiszteleten, ahol egyházunk nevében dr. Kovács Lajos püspök üdvözölte, amely-
re alelnök afia válaszolt. Délután megtekintette a város nevezetességeit. 

Dr. Kovács Lajos püspök jún. 3—17. napjain meglátogatta az amerikai unitárius 
univerzalista egyházat. Felkereste az egyházi központot Bostonban, a Meadville 
Lombard teológiai intézetet Chicagóban és a New York-i Community Church gyü-
lekezetet. A meglátogatott egyházközségekben istentiszteletet és üdvözlő beszédeket 
tartott. 

HALOTTAINK 

Gombási János nyug. lelkész-tb. esperes 84 éves korában, máj. 27-én elhunyt. 
Aranyosrákoson született 1892. ápr. 13-án. 1913—17 években elvégezte a Teológiai 
Akadémiát, majd mint tordai segédlelkész kezdi meg szolgálatát 1917. nov. 10-én. 
1919. márc. 10-től kinevezést nyert szülőfalujába s ott szolgált egy fél évszázadon 
át 1968. jan. 31-ig, amikor véglegesen nyugdíjba vonult. Közben több éven át be-
töltölte az egyházköri jegyzői, majd esperesi tisztet. Egyházi Főtanács tb. esperesi 
elmet adományozta neki. 

Május 30-án temették el az aranyosrákosi temetőbe. 

Özv. Antónya Mihályné Barra Anna életének 89. évében márc. 23-án meghalt. 
Hosszú évtizedeken volt férje oldalán a magyarszováti egyházközség odaadó tisztele-
tesasszonya. Márc. 24-én a homoródalmási temetőbe helyezték örök nyugalomra. 

Nagy Lázár a marosvásárhelyi egyházközség sok évtizeden át volt hűséges 
gondnoka, a Marosi Egyházkör volt felügyelőgondnoka, a Főtanács volt tagja 
87 éves korában, ápr. 6-án elhunyt. Egyházközsége az ő szolgálatával sokat gazdago-
dott. A marosvásárhelyi temetőbe helyezték örök pihenőre ápr. 9-én. 

Emlékük legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja 1976. évben belföldön és a szocialista 
országokban évi 70 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok út ján vagy közvetlenül 
az egyházi központban (3400 Kolozsvár-Napoca, Lenin út 9) lehet kifizetni. 

A magyarországi olvasók a Postai Központi Hírlapiroda külföldi előfizetési osz-
tályánál — Budapest, VII. Lövölde tér 7 sz. a. f iókjánál fizethetnek elő. A többi szo-
cialista országból az ILEXIM Departamentul Export-import Presá, P.O. Box 136—137 
— telex: 11226, Bucure$ti, str. 13 Decembrie nr. 3, címre kell fizetni. 

Az előfizetési díj a nyugati országok részére 150 lej, mely összeg ugyancsak az 
ILEXIM Departamentul Export-import Presá, P.O. Box 136—137 — telex: 11226, 
Bucure§ti, str. 13 Decembrie nr. 3. címre fizetendő. 
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KÖNYVSZEMLE 

A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 
Tanulmányok I. kötet. Politikai könyvkiadó, Bukarest, 1976. 408 1. 

Történelmi tanulmánykötet, mely tizenkét tanulmányt tartalmaz, tizenharmadik-
nak a Demény Lajos előszava is beillik. Első kötet — olvassuk a címlapon, s a 
hátoldalán a szerkesztőbizottság tagjai is fel vannak tüntetve (koordináló Bányai 
László, tagok Bodor András, Demény Lajos és Csúcsúja István). Tehát egy most 
induló sorozat alfájáról van szó. Hasonló kötet jelent meg egyidejűleg a hazai német 
nemzetiség történetének köréből is. 

A kötet a romániai magyarság nemzetiségi történetét pásztázza végig, azokból 
a legfelsőbb helyen elhangzott irányelvekből kiindulva, hogy a nemzetiség, miként 
a nemzet, még sokáig fenn fog maradni, hogy árva gyermekhez hasonló az a nép, 
amely nem ismeri saját történelmét, s hogy közös történelmünk folyamán a dolgozók 
nemzetiségre való tekintet nélkül harcoltak a társadalmi és nemzeti igazságért. 

Sorrendben a Pál Antal Sándor dolgozata az első, s tárgyánál fogva is eltér a 
többitől: Marosszék levéltárának történetét és mai állagának leírását adja. Az ösz-
szeállítás célja: tájékoztatni a hazai történelem kutatóit, milyen anyagot találhatnak 
együtt itt, ami annál is fontosabb, mert — olvassuk —, e levéltár feldolgozása még 
alighogy megkezdődött. 

Magyari András tovább árnyalja a székely társadalom osztálytagozódásának 
képét, amikor a nemesek és polgárok harcát mutatja be Székelyudvarhelyen a XVIII. 
század végén és a XIX. elején. Míg a szék fennhatósága alatt élő jobbágyok elkese-
redésükben Bécshez fordulnak, hogy uraik megkerülésével közvetlenül csak a csá-
szárt szolgálhassák, az anyavárosban az új polgárság — részben a napóleoni háborúk 
alatt megismert eszmék hatása alatt — a maga egyenjogúsítását követeli a neme-
sekkel, akik lenézik ezt a jobbágysorból felemelkedett, vagyontalan „söpredéket". 
Székelyudvarhelynek egyidejűleg két közigazgatási és törvényhatósági szervezete 
volt: az egyik a nemeseké, a másik a polgároké. A gazdasági szempontból lassan 
fejlődő városban a nemesek uralma tovább tart, mint a megyei területek városaiban. 

Egyed Ákos az 1848-as polgári-demokratikus forradalom kezdeteit taglalja Há-
romszéken, mintegy elvi alapot teremtve a 48—-49-es ellenállási mozgalomhoz, amely-
ben Berde Mózsa olyan nagy szerepet játszott. Sepsi, Kézdi és Órbai szék társa-
dalma nem kevésbé volt megosztott, mint Udvarhely széké, sőt itt jobbágygazdasá-
gok mellett még a határőrök gazdaságai is külön csoportot alkottak, akik szabad-
parasztként saját földjüket művelték. A határőrök Háromszék lakosságának felét 
tették ki, másik felét jórészt a jobbágyok és zsellérek, míg a nemesek, papok és 
honoratiorok alig öt százalékot képviseltek. A kezdetben alkotmányosnak induló 
mozgalom 48 májusában a robot egyoldalú felmondásához vezetett, mielőtt még a 
kolozsvári diéta ebben az ügyben határozatot hozott volna. A határőrség pedig ki-
vonja magát az osztrák parancsnokság alól s a külső (Habsburg és Romanov) nyo-
más alatt önvédelmi alakulatok létesülnek, ezekben a lakosság osztálykülönbség 
nélkül egyesül. 

A székely tárgyú dolgozatok vonulata Fazekas János tanulmányában ér a csúcs-
ra, aki az 1848. október 16—17. agyagfalvi gyűlésből kiindulva a székely szabadság-
törekvések négy évszázados történetét mutat ja be: A Bábolnát megelőző nemeselle-
nes mozgalmaktól kezdve a Székely János, majd Pálfalvi Nagy György és Gyepesi 
Ambrus vezette felkeléseken át a Siculicidiumig és onnan Agyagfalváig. Tanulmányá-
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