
EGYHÁZI ÉLET —HÍREK 

Egyházi közgyűlések 

A Maros-Kiiküllői egyházkör szept. 5—6. napjain a jobbágyfalvi 
egyházközségben tartotta évi közgyűlését, amelyen az Egyházi Központ 
képviseletében jelen volt dr. Gyarmathy Árpád főgondnok és dr. Erdő 
János főjegyző. 

Közgyűlés megtárgyalta az esperes évi jelentésé^, a különböző bi-
zottságok előterjesztését, a képviselőtanácsi leiratokat és az 1982. évi 
költségvetést. A szept. 5-én tartott esti istentiszteleten a szószéki szol-
gálatot Kiss Z. Mihály csokfalvi lelkész végezte, az énekvezéri teendő-
ket Májai Zsigmond jobbágyfalvi énekvezér látta el. Az istentiszte-
let keretében Balázsi László szentháromsági lelkiész saját megzenésíté-
sében Ady Endre-verseket adott elő citer átkísér éttel. A vasárnap de. is-
tentiszteleten Balázsi László prédikált, majd Szász Dénes lelkész ismer-
tette a vendéglátó egyházközség 30 évre visszatekintő történetét. 

A Székelykeresztúr-Udvarhelyi egyházkör szept. 5—6. napjain a 
homoródújfalvi egyházközségben tartotta évi közgyűlését. Az Egyházi 
Központot Sebe Ferenc előadótanácsos képviselte. 

A közgyűlés napirendjén az esperes évi jelentése, bizottságok elő-
terjesztései, a főhatósági leiratok ismertetése, valamint az 1982. évi 
pénzügyi terv szerepeltek. A szombat esti istentiszteleten, melynek ke-
retében megemlékeztek a templom építésének 180. éves évfordulójáról, 
Fekete Attila firtosváraljai lelkész prédikált, a kántori teendőket Máthé 
Mária homoródszentpéteri énekvezér végezte. A vasárnapi istentisztele-
ten Kedei Mózes újszékelyi lelkész végezte a szószéki szolgálatot, az 
énekvezérit pedig Demeter Dénes városfalvi énekvezér. 

A Sepsiszentgyörgyi egyházkör szept. 6-án Nagyajtán tartotta évi 
közgyűlését, melyen a főhatóság képviseletében dr. Barabássy László 
főgondnok vett részt. A tárgysorozat főbb pontjait képezték: az esperes 
évi jelentései, a különböző bizottságok előterjesztései, E. K. Tanácsi le-
iratok és az 1982. évi költségvetés. A közgyűlési istentiszteleten Ko-
tecz József felsőrákosi lelkész mondott egyházi beszédet, az énekvezéri 
teendőket Kisgyörgy Mihály árkosi kántor Végezte. Az istentisztelet 

' keretében énekelt a felsőrákosi egyházközség énekkara. 
Mind a három egyházköri közgyűlés szeretetvendégséggel zárult. • 
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Lelkészi értekezletek 

A II. évnegyedi lelkészi értekezleteket júl. 7—14 napjain tartot-
ták. A köziérdekű előadás tárgyát képezte: Az unitárius egyház részvé-
tele és állásfoglalása a keresztény világszervezetek keretében a béke 
megvédése és a vitás kérdések megoldása érdekében. A teológiai érte-
kezlet dr. Szabó Árpád Isten egysége c. előadásával foglalkozott. A Ko-
lozs-Tordai egyházkör lelkészi értekezlete megtárgyalta dr. Lőrinczi 
Mihály szindi lelkész^ Az Ezékiel-kutatás válsága c., a Székelykeresztúr-
Udvarhelyi egyházkör lelkészi értekezlete pedig Nagy Endre lelkész A 
Biblia helye és szerepe a gyülekezeti életben c. dolgozatát. 

Lelkésznevelés 

Lelkészképesítő vizsgara jelentkeztek és lelkészi oklevelet szerez-
tek júl. 2-án Balázs Sándor, Kiss Álpár és Sándor Botond gyakorló se-
gédlelkészek. 

Szakvizsgát, tett júl. 3-án Szász Ferenc IV. éves hallgató. 
Protestáns Teológiai Intézet az I. évfolyam felvételi vizsgáját júl. 

13—17. napjaiban tartotta. 
Az 1981—82. tanév ünnepélyes megnyitása szept. 15-én volt. dr.,Er-

dő János rektor tanévnyitó értekezésében megemlékezett Zwingli Ul-
rich, a svájci reformáció úttörőjének halála 450. évfordulójáról. Az in-
tézet hallgatóit felhívta, hogy minél többet és jobban tanuljanak és lel-
kiismeretesen készüljenek az anyaszentegyház és Istenországa szolgála-
tára. 

A tanévnyitó istentisztelet szept. 20-án volt. Szószéki szolgálatot 
dr. Kovács Lajos püspök végezte, aki prédikációjában hallgatóinkat Is-
ten- és emberszolgálatra való öntudatos felkészülésre buzdította. 

Hazafias munka. Az intézet hallgatói szept. 16-tól két héten át a 
kolozsvári állami mezőgazdasági vállalat keretében részt vettek az őszi 
termény-betakarításban. Jól végzett munkájukért a vállalat vezetősége 
részéről elismerésben részesültek. 

Személyi változások 

Szeptember 1-től Kotecz József székely káli lelkész áthelyezést nyert 
a felsőrákosi egyházközségbe. 

Július 1-től Balázs Mózes V2 normás énekvezJéri kinevezést kapott 
az olthévízi egyházközségbe. 

A Homoródszentmártoni egyházközség aug. 30-án ünnepélyes ke-
retek között avatta föl Zoltán Sándor és Gellérd Imre lelkészek emlé-
kére a templomkertben felállított kopjafákat. Az istentiszteleten, me-
lyen népes gyülekezet volt jelen, egyházi beszédet Báró József esperes 
mondott. Zoltán Sándor és Gellérd Imre egyházépítő munkásságát mél-
tatták: Kászoni József, Lakatos Gyula, dr. Szász Dénes, Bencző Dénes 
és Jakab Dénes lelkészek. 
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Zoltán Sándor emlékét megörökítő kopjafán a következő felírás áll: 
„Munkálkodjatok, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem 
munkálkodhatik. Ján. 9,4. — Zoltán Sándor unitárius lelkész 1880—1979. 
— Boldogok csak a halottak, kik az Úrban halnak meg. Jel 14,13." 

Gellérd Imre emlékére állított kopjafán az alábbi írás olvasható: 
„Gellérd Imre unit. leik. 1920—1980. Ö az égő és fénylő szövétnek va-
la. Ján. 5,35." 

A káinoki egyházközség aug. 30-án emlékezett meg a műemlék jel-
legű harangláb építésének 200. évfordulójáról. Az ünnepi istentisztelet 
keretében imádkozott Albert Attila sepsikőröspataki lelkész, egyházi be-
szédet mondott Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész. Ezután Nemes 
Dénes helybeli lelkész ismertette a harangláb történetét. Istentisztelet 
után a gyülekezet tagjai szeretetvendégségen vettek -részt. 

A székelyderzsi egyházközség szept. 13-án ünnepelte műemlék 
templomának kijavítását. Az istentisztelet keretében dr. Szabó Árpád 
teol. tanár tartotta az avatási beszédet Kir 8,27—30 és Kor 3,16 alapján. 
Utána Katona Dénes helyi lelkész ismertette a 700 éves templom tör-
ténetét és beszámolt a javítási munkálatokról. Az istentisztelet kereté-
ben a gyülekezet tagjai úrvacsorával éltek; az úrvacsorára előkészítő 
beszédet Lakatos Gyula egyházköri jegyző mondotta Mt 11,28 alapján. 
Az ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 

HALOTTAINK 

Orbók Gyüláné Csonta Berta, lelkész özvegye szept. 11-én 83 éves 
korában elhunyt: Szept. 13-án helyezték örök nyugalomra Csokfalán. 

Emléke legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja az 1981. évben belföldön és 
a szocialista országokban 70 lej, amelyet a lelkészi hivatalok út ján vagy 
közvetlenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, Lenin út 9.) lehet 
befizetni. 

Magyarországi olvasók a Posta Központi Hírlapiroda külföldi előfi-
zetési osztálya — Budapest, VII. Lövölde tér 7. sz. fiókjánál fizethetnek -
elő. A többi szocialista országokból az ILEXIM — Depártamentul Ex-
port-Import-Presá, P. O. Box 136—137 — Telex: 11226, Bucuresti, 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, Bucuresti, str. 13 Decembrie nr. 3. cím-
re fizetendő. 
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KÖNYVSZEMLE 

Dávid László: A középkori Udvarhely szék művészeti emlékei. Kri-
terion .Könyvkiadó, Bukarest, 1981. 397 1. 

Közfépkori építészeti emlékeink beszédes, szomorú krónikája ez a 
könyv. A régi Udvarhelyszék hetvenöt faluját veszi számba a szerző, 
azokat, amelyekben középkori épület nyomait tudja kimutatni, s min-
dent elmond, ami az egykori vagy még most is álló templommal, várral, 
udvarházzal kapcsolatban megtudható. Dávid László egymagában egész 
kutatócsoport munkáját végezte el két évtized alatt, s a modern tudo-
mányos igényeknek megfelelően a helyszíni kutatást, a> szakirodalom 
megállapításait levéltári adatokkal egészítette ki; ahol lehetséges volt, 
a régészeti feltárások eredményeire is alapozott. Szomorú ez a számba-
vétel, mert arra utal, hogy nagyon keveset törődtünk még a múlt szá-
zadban is műemlékeinkkel, számos helyen már csak romok vagy beépí-
tett kövek emlékeztetnek a középkorra. E könyvet átlapozva értjük meg 
igazán Orbán Balázs jó száz évvel ezelőtti leírásainak értékét: számos 
adatot már csak tőle vehetett át a szerző. S valószínűleg hasonló jelentő-
ségű lesz egy évszázad múltán Dávid kötete is. 

Udvarhelyszék középkori műemlékeinek nagy többsége templom. 
Néhányuk még a XIII. század vége előtt késő román stílusban épül. A 
XIII. század második felétől a XIV. század első negyedéig átmeneti stí-
lusban építenek 18—20 templomot — vagyis a román stílust rendre 
felváltja a gótika. A XIV. században az építkezések üteme lelassul, in-
kább a falképfestés virágzik. A XV. század közepétől a XVI. század 
közepéig a késő gótika újabb lendületet ad az° építkezéseknek, e kor-
szakból származik a legtöbb középkori templom, szám szerint 60, közü-
lük 34-nél nem mutatható ki korábbi építkezés nyoma. A reneszánsz 
inkább csak a díszítőelemeket befolyásolja. A késő barokk újabb fellen-
dülést hoz az építkezésekben, sajnos, ugyanakkor középkori műemlékek 
egész sorát is elpusztítja, átalakítja. A legszomorúbb, hogy még a múlt 
század végi modernizálási, építkezési hullámnak is számos középkori 
emlék eshetett áldozatául. Ami fennmaradt, az sem őrzi tisztán közép-
kori formáját. A szerző megállapítja: „Középkori műemlékeinket az egy-
mást követő stílusok állandóan formálták. Nincs emlékünk, mely vál-
tozatlanul őrződött volna meg napjainkig, mert arra minden korszak, 
minden évszázad rátette kézjegyét. Az emlékek tehát csak változásuk 
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