
EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

E. K. Tanács jún. 18-án tartotta meg második évnegyedi ülését dr. Kovács 
Lajos püspök és dr. Barabássy László főgondnok elnöklete alatt. Tárgysorozatán 
szerepeltek az elnökileg elintézett fontosabb adminisztratív és gazdasági-pénzügyi 
ügyekről szóló jelentések, a különböző szakbizottságok jegyzőkönyvei, a Zsinati Fő-
tanács leiratai, az esperesi vizsgálószék jegyzőkönyvei, valamint a petrozsényi egy-
házközség lelkészi lakása elcserélésének ügye. 

Lelkészi értekezletek 

Az I. évnegyedi közérdekű és teológiai lelkészi értekezletet az egyházkö-
rökben ápr. 7—10. napjain tartották meg. A közérdekű előadás tárgya: „Románia 
Szocialista Köztársaság jogrendjének tiszteletben tartása minden honpolgár haza-
fias kötelessége. A lelkész társadalmi magatartásának példaadása a hívek előtt"; 
a teológiai előadás tárgya ,,Az Isten létele" volt. A székelykeresztúr—udvarhelyi 
egyházkörben Jakab Dénes szentábrahámi lelkész Mózes első könyvéből, a kolozs— 
tordai egyházkörben dr. Lőrinczi Mihály szindi lelkész Ámos prófétáról tartott 
előadást. 

Lelkésznevelés 

A Protestáns Teológiai Intézetben jűn. 1—26 között tartották a II. félévi vizs-
gákat. Hallgatóink nagy része eredményesen tette le vizsgáit. Jún. 28-án tartott 
évzáró istentiszteleten dr. Kovács Lajos püspök prédikált. Ugyanaz nap tartott 
évzáró ünnepélyen dr. Erdő János rektor ismertette a tanév történetét, ezt követte 
a pályadíjak és jutalmak kiosztása. 

A húsvéti és pünkösdi ünnepeken II—IV. éves hallgatók különböző egyház-
községekben végeztek legátusi szolgálatot. A legáció jelentős mértékben szolgálta 
a hallgatók gyakorlati lelkészképzését. 

Személyi változások 

Kinevezések: Fekete Dezső felsőrákosi lelkész máj. 1-től kinevezést nyert az 
árkosi egyházközségbe. Isten áldása legyen szolgálatán. 

Felekezetközi teológiai konferencia 
Kiemelkedő egyházi esemény volt a június 10—11. napjain Nagyszebenben tar-

tott XXXVII-ik felekezetközi teológiai konferencia, melyen részt vettek a hazai 
egyházak püspökei, püspöki vikáriusok, a bukaresti, nagyszebeni, kolozsvár-napocai 
és gyulafehérvári teológiai intézetek tanárai, egyházi tanácsosok, teológiai szemi-
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náriumok igazgatói, egyházi folyóiratok szerkesztői, doktorjelöltek és más meghí-
vottak. A konferencia tárgyát a 381-ben tartott konstantinápolyi Il-ik egyetemes 
zsinat 1600 éves jubileuma képezte. A jelentős évfordulóval három előadás foglal-
kozott. Az első előadást A nicea-konstantinápolyi hitvallás ökumenikus értéke cí-
men Aurél Jivi, a szebeni Ortodox Teológiai Intézet lektora tartotta. A másodikat, 
A nicea-konstantinápolyi hitvallás — az egyház dogmatikai tanításának szintézise, 
dr. Juhász István, a kolozsvár-napocai Protestáns Teológiai Intézet tanára terjesz-
tette elő. A harmadik előadást A nicea-konstantinápolyi hitvallás az egyház életé-
ben és szellemiségében címen loan Caraza, a bukaresti Ortodox Teológiai Intézet 
asszisztense tartotta. 

Az előadásokat részletes megbeszélés követte. A konferencia pozitívan érté-
kelte a konstantinápolyi Il-ik egyetemes zsinatot, amely kiegészítette a 325. évi 
niceai I. egyetemes zsinat által szerkesztett hitvallást, elsősorban a Szent Lélekre 
vonatkozó tanítással. A konferencia résztvevőinek általános megállapítása volt, hogy 
a hazai ökumenikus párbeszéd folytatása újabb lépést jelent a keresztény egység, 
a béke, a testvériség, Isten- és emberszolgálat útján Istenországa felé. A konferencia 
konklúzióit a rektorok és prorektorok bizottsága foglalta össze. 

Június 11-én a konferencia résztvevői meghallgatták Ovidiu Popescu föld-
művelésügyi minisztériumi igazgatónak „Az agrárforradalom szükségessége és meg-
valósításának irányelvei Románia 1981—1985 éves tervében című előadását. 

Dr. Kovács Lajos püspök meghívás alapján ápr. 13—16. napjain részt vett az 
Angliai Unitárius Egyház New-Castle-ban tartott évi rendes közgyűlésén. 

A Magyarországi Református Egyház küldöttsége D. dr. Bartha Tibor püspök 
vezetésével látogatást tett a romániai egyházaknál. Máj. 23-án a küldöttság a Pro-
testáns Teológiai Intézetbe látogatott el. Az ökumenikus találkozón egyházunkat 
dr. Kovács Lajos püspök és dr. Gyarmathy Árpád főgondnok képviselte. 

Környezetvédelmi Világnap. A Természetvédelmi Világnap felmérése szerint 
napjainkban 276 emlős-, 345 madár-. 187 kétéltű- és hüllő-, valamint 96 halfajtát 
és mintegy 20 000 növényfajt fenyeget a kihalás veszélye bolygónkon. Csupán szá-
zadunk folyamán 160 gerinces állatfajta hal ki a Földön. Az utóbbi 30 évben 
lényegesen növekedett a környezetszennyezés. Jasques Cousteau mondotta: ,,Ha a 
tengerek szennyeződése továbbra is a jelenlegi ütemben folytatódik, fél évszázad 
elmúltával teljesen kipusztul az óceánok élővilága!" A tényadatok, a nemzetközi 
tekintélyű tudósok intelmei és a nemzetközi, illetve nemzeti tudományos szim-
pozionok ellenére, a talaj, a víz és levegő tisztasága egyre romlik, a környezet-
szennyeződés aggasztó méreteket ölt. Nyilvánvaló, hogy csakis egységes nemzetközi 
összefogással és együttműködéssel lehet gátat vetni az emberiség jövőjét és létét 
veszélyeztető környezetszennyezésnek. 

HALOTTAINK 

Márkos Albert zeneszerző, ny. főiskolai tanár, a Főtanács tagja, jún. 11-én, 
67 éves korában elhunyt. 1914. okt. 17-én született Székelykeresztúron. Tanulmá-
nyait a kolozsvári Zenekonzervatóriumban végezte. 1950-től a kolozsvári ,,Gh. Dima" 
Zeneművészeti Főiskola professzora, majd dékánja volt. Gazdag zeneszerzői és 
zenepedagógiai munkásságot fejtett ki. Egyházi énekkultúránk lelkes munkása volt 
énekes-könyvünk zenei átdolgozásával. Mint a Lekészképesítő Bizottság tagja 
hatékonyan járult hozzá a gyakorlati lelkészképzéshez. 

Okt. 15-én helyezték örök nyugalomra a Házsongárdi temetőben. A temetési 
szertartást dr. Kovács Lajos végezte, az egyetemes egyház nevében dr. Erdő János 
főjegyző búcsúztatta. 

Emléke legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja az 1981. évben belföldön és a szocia-
lista országokban évi 70 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok útján vagy 
közvetlenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, Lenin út 9) lehet kifizetni. 
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Magyarországi olvasók a Posta Központi Hírlapiroda külföldi előfizetési osz-
tálya — Budapest, VII. Lövölde tér — 7. sz. fiókjánál fizethetnek elő. A többi 
szocialista országokból 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. 



KÖNYVSZEMLE 

Dávid Ferenc breviárium. Unitárius Egyház kiadása, Bp 1980. 72 1. 

Ujabb értékes kiadvánnyal örvendeztette meg híveit a Magyarországi Uni-
tárius Egyház. A könyv része — második kötete — annak az értékeinket átmentő 
szándékú, maradandó értékű vállalkozásnak, amely Dávid Ferenc halála 400. év-
fordulójának tiszteletére több kiadvány megjelentetését vette tervbe. 

A sorozat első kötetéhez hasonlóan (Dávid Ferenc és az unitárius vallás. 
Bp 1979), ez a mű is Dávid Ferenc-központú munka. Amint címe — és a kötetet 
útjára indító Előszó irója, dr. Ferencz József is — utal rá: elsődleges célja az, 
hogy szemelvényeket mutasson be Dávid Ferenc magyar és latin nyelvű munkái-
ból. az utóbbiakat természetesen fordításban közölve. Az Unitárius Élet c. egy-
házi lapban korábban már folyamatosan bemutatott ezen szemelvények egy kötetbe 
való összegyűjtése mindenképpen indokolt volt, és csak helyeselhető. Elegendő 
talán csak arra hivatkozni itt, hogy gyorsan távolodó múltunk ezen értékei sokak 
számára elérhetetlen — vagy a nyelvi nehézségek miatt nehezen érthető — szö-
vegek voltak eddig. Jelen válogatás megkönnyíti az érdeklődő olvasó dolgát, mert 
közérhető, szép magyar nyelven mutatja be egyházalapító püspökünknek az egy 
Istenről. Jézusról, a szentlélekről, az emberről, a Bibliáról, a reformációról, a hit-
ről. a hitbeli vitatkozások értékéről, a szabad kutatás jogáról, a megigazulásról és 
a békességről vallott felfogását: de ízelítőt ad Dávid Ferenc prédikációs köteté-
hez írt ajánlásából és epilógusából, Paleolog Jakabhoz írt leveléből, valamint egy-
házi beszédeiből és egyéb gondolataiból is. 

Ez a célirányos válogatás jó szempontokat követ: mindenekelőtt azokon a 
teológiai és humanitárius kérdéscsomókon vezeti végig az olvasót, amelyek a refor-
máció korának sarkalatos (vita-)pontjai, és Dávid Ferenc munkásságának mara-
dandó értékű jellemzői voltak mindvégig. 

A válogatás és fordítás dr. Erdő János kolozsvári teológai professzor és Szász 
János dunántúli szórványlelkész — néhai dr. Iván László budapesti vallástaná'-
egykori válogatását is szem előtt tartó — áldozatos munkáját dicséri. 

A szemelvények előtt két tanulmány — tulajdonképpen két előadás anyaga — 
olvasható. Az elsőt Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében — néhai püspökünk 
és egyik legjelesebb gondolkodónk — Varga Béla — neve fémjelzi. Az 1929-ben írt 
— és Dávid Ferenc halálának 350. évfordulóján felolvasott — előadás még ugyan-
azon évben megjelent a Keresztény Magvetőben (LXI/1929, 236—249.), majd külön-
lenyomatban is kiadásra került. (Kötetünk az egykori előadás csaknem teljes szö-
vegét tartalmazza.) 

Mi az, amit Varga Béla 350 év távolából — és távlatából — időtállónak, 
..örökkévalónak" ítél Dávid Ferenc életművéből? 

A szerző elöljáróban meggyőző erővel vázolja az immanens és transzcendens 
idealizmus fejlődéstörténetét; a filozófiai és teológiai gondolkodás immanens és 
transzcendens elemeinek dialektikus váltakozását a különböző történelmi korokban és 
eszmerendszerekben. Platón filozófiájától az újkorig, egészen a reformáció radi-
kális — Dávid Ferenc-i — gondolkodása és a kanti filozófia iránya között vont 
párhuzamig. A Dávid Ferenc helyét — az eszmetörténet fejlődésében — kijelölni 
hivatott ezen fejtegetés konklúziójaként megállapítja, hogy Dávid Ferenc radikális 
reformációja a keresztény eszmét gazdagabbá tette azáltal, hogy — a reformáció 
eredeti ..protestáns elvét" következetesen végigvive — a páli teológián is túl, az 
eredeti jézusi evangéliumhoz fordult vissza, és ezzel a keresztény eszme immanens 
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