
EGYHÁZI É L E T - H Í R E K 

Egyházi Képviselő Tanács 

Az E. K. Tanács okt. 15-én tartotta a III. évnegyedi ülését dr. Ba-
rabássy László főgondnok és dr. Kovács Lajos püspök elnöklete alatt. 
A tárgysorozat főbb pontjai voltak az elnökileg elintézett adminisztra-
tív és gazdasági ügyekről szóló jelentés, a különböző szakbizottságok 
jegyzőkönyvei, az Unitárius Világszövetség 24. kongresszusáról szóló je-
lentés. 

A IV. évnegyedi gyűlés dec. 3-án volt. Tárgysorozatán szerepeltek 
a hazai egyházak leszerelési és békefelhívása, az elnökileg elintézett 
fontosabb adminisztratív és gazdasági ügyek, az egyházkörök közgyűlési 
jegyzőkönyvei, a fehéregyházi szórványnak leányegyházközséggé nyilvá-
nítása, az Egyházi Központ és a Nyugdíj- és Segélypénztár 1982. évi 
költségvetése, az egyházközségek 1982. évi egyetemes egyházfenntartói 
hozzájárulása, az egyházkörök és egyházközségek részére folyósítandó 
juttatások megállapítása, valamint a létfenntartásukhoz elégtelen jöve-
delemmel rendelkező nyugdíjas lelkészek és utódaik segélyezése. 

Egyházköri közgyűlések 

A kolozs-tordai egyházkör okt. 3—4. napjain tartotta évi közgyű-
lését a várfalvi egyházközségben. A főhatóság képviseletében dr. Ko-
vács Lajos püspök, dr. Gyarmathy Árpád főgondnok és dr. Szabó Árpád 
teol. tanár afiai vettek részt a gyűlésen. 

A közgyűlés tárgyalta az esperes évi jelentését, a különböző bizott-
ságok előterjesztéseit, a főhatósági leiratokat és az egyházkör 1982. évi 
költségvetését. A szombat este tartott istentiszteleten Fazakas Ferenc 
tordai lelkész prédikált, a kántori teendőket Pálfii Dénes várfalvi ének-
vezér végezte. A vasárnapi istentiszteleten Szabó Zoltán sinfalvi lelkész 
szószéki szolgálata után dr. Kovács Lajos püspök mondott beszédet. Az 
énekvezéri teendőket Mezei József kövendi kántor látta el. A közgyűlés 
szer etet vendégséggel ért véget. 

Az egyházkörök dec. 8—11. napjain rendkívüli közgyűlést tartottak. 
A közgyűlés és az egyházközségek küldöttei (elektorok) főtanácsi képvi-
selőt választottak az 1979—1984. évek ciklusára. 

A kolozs-tordai egyházkör közgyűlése által megválasztott képvise-
lők: Fazakas Ferenc és Bálint Ferenc lelkészek, Tompa Sándor és Fodor 
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Antal világiak; az egyházközségek küldöttei Halmágyi Pál, Szabó De-
zső, Székely Gergely, Sándor Bálint és Kiss Zoltán lelkészeket válasz-
tották meg. 

A megüresedett felügyelő gondnoki tisztségre a közgyűlés Pál And-
rás afiát választotta meg. 

A maros-kilküllői egyházkör közgyűlése megválasztotta Benczédi Fe-
renc és Bálint Benczédi Ferenc lelkészeket, Bába József és Bernád And-
rás világiakat; az egyházközségek küldöttei Kecskés Lajos, Nagy Ferenc, 
Fazakas Endre és Csongvay Attila lelkészeket. 

A székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkör közgyűlése dr. Szász Dé-
nes, Botha Dénes és Lakatos Gyula lelkészeket, Tánczos Mihály, Major 
Domokos és Albert József világiakat; az egyházközségek küldöttei Ben-
cző Dénes, Rázmány Csaba és Keresztes Sándor lelkészeket, Nagy Lajos, 
Lőrinczi Domokos és Joó Dénes világiakat választotta meg. 

A sepsiszentgyörgyi egyházkör közgyűlése megválasztotta főtanácsi 
képviselőknek Török Áron és Dimény András lelkészeket, Szabó Árpád 
és Kiss Lajos világiakat; az egyházközségek küldöttei főtanácsi tagoknak 
Kiss Károly és Gál Jenő lelkészeket, Sükösd Sándor és Tóth Péter vilá-
giakat választotta meg. 

Lelkészi értekezletek 

A III. évnegyedi lelkészi értekezletek okt. 3—9. napjain folytak le. 
A közérdekű értekezlet tárgya: „A lelkészek által használt módszerek 
és formák a szocialista Romániában felépülő új élet támogatására." A 
teológiai értekezlet „Isten atyaságá"-val foglalkozott Nagy Ferenc lel-
kész előadása alapján. 

A IV. évnegyedi közérdekű lelkészi értekezleteket nov. 18—20. nap-
jain tartották. Az értekezlet témája volt: „Szocialista Demokrácia és 
Egységfrontjának Leszerelési és Békefelhívása". 

A teológiai értekezletek dec. 8—11. napjain voltak. Megtárgyalásra 
került dr. Erdő János főjegyző előadása alapján „Isten gondviselése" 
kérdése. Az értekezleteken beszámoló hangzott el az IARF teológiai kon-
ferenciájáról és 24. kongresszusáról. 

Püspöki látogatás a homoródmenti egyházközségekben 

Dr. Kovács Lajos püspök okt. 22. és nov. 11. között Báró József 
esperes, Andrási György előadótanácsos és Tana Ferenc főszámvevő kí-
séretében meglátogatta a kénósi, lókodl, homoródszentmártoni, gyepesi, 
abásfalvi, keményfalvi, recsenyédi, homoródszentpáli, homoródszentpéte-
ri, városfalvi, oklándi, homoródújfalva-zsombori, homoródkarácsonyfalvi 
és homoródalmási egyházközségeket. A püspöki vizitáció megvizsgálta 
az egyházközségek életét, és számba vette anyagi ügyeit; a gyülekezet 
tagjaival keblitanácsi és közgyűlésen, valamint istentiszteleten találko-
zott. A látogatás szeretetvendégséggel ért véget. 
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Protestáns Teológiai Intézet békegyűlése 

A Protestáns Teológiai Intézet tanárai, hallgatói és tisztviselői nov. 
18-án ünnepi gyűlés keretében foglalkoztak a Szocialista Demokrácia és 
Egységfrontja (SZDEF) leszerelési és békefelhívásával. A gyűlésen meg-
jelent dr. Kovács Lajos unitárius és D. Szedressy Pál evangélikus püs-
pök. 

D. dr. Erdő János rektor megnyitó beszédében többek között ezeket 
mondta: ,,A 20. század sok mindenre megtanította az emberiséget. E 
tanulságok egyike az, hogy a népek számára nem szükségszerű tétle-
nül nézni sorsuk alakulását. Ürrá lehetnek sorsuk felett, megválaszt-
hatják az utat, amelyen haladni kívánnak. A világ népei közös erő-
vel és összefogással megakadályozhatják egy újabb háború kirobbaná-
sát. Ezért emelik fel szavukat egyre nagyobb tömegek mindenütt kon-
tinensünkön és az egész világban a fegyverkezési hajsza korlátozása 
és megszüntetése érdekében, az élet védelmében a béke megőrzéséért, 
a szabad népek egyenlő jogainak és lehetőségeinek biztosításáért." 

A Szocialista Demokrácia és Egységfrontja Leszerelési és Békefel-
hívását dr. Lengyel Lóránt tanár olvasta fel. Ezt követően a tanárok 
és hallgatók részéről számosan szóltak hozzá, kifejezve az intézet elkö-
telezettségét a béke mellett az élet védelmében. A gyűlés résztvevői 
Nicolae Ceau§escu államelnökhöz intézett táviratukban egyhangú csat-
lakozásukat fejezték ki a SZDEF békefelhívásához, vállalva, hogy min-
dent megtesznek a tartós béke, a fejlődés, hazánk felvirágoztatása ér-
dekében. 

Felekezetközi teológiai konferencia 

A 38. felekezetközi teológiai konferencia megtartására Bukarestben 
nov. 23-án került sor vezető egyházi személyiségek, a teológiai intéze-
tek tanárai, doktorok és doktorjelöltek részvételével. A konferencia ke-
retében elhangzott előadások: Petre David, a bukaresti Ortodox Teoló-
giai Intézet előadótanára: A romániai felekezetek helyi ökumenizmusa, 
a román nép egységéhez való hozzájárulása; dr. Pitters Herman, a Pro-
testáns Teológiai Intézet nagyszebeni ágazatának tanára: A, romániai 
teológusok hozzájárulása a jelenkori ökumenizmus előmozdításához; dr. 
Grigorie Marcu, a nagyszebeni Ortodox Teológiai Intézet tanára: A helyi 
gyakorlati ökumenizmus címen terjesztettek elő értékes referátumokat. 

Az előadásokat megbeszélés, majd a konferencia konklúzióinak ösz-
szefoglalása követte. 

Aznap délután a Szocialista Demokrácia és Egységfront leszerelé-
si és békefelhívását tárgyalták meg. A részvevők lelkesedéssel csat-
lakoztak a felhíváshoz, és Nicolae Ceaui?escu államelnöknek küldött 
táviratukban egyhangú elhatározásukat fejezték ki, hogy tevékenyen 
részt vesznek a leszerelési és a béke védelmét szolgáló minden megmoz-
dulásban. 
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A bukaresti Ortodox Teológiai Intézet jubileuma 

November 24-én ünnepelte a bukaresti Ortodox Teológiai Intézel 
fennállásának 100 éves évfordulóját. 

Dr. Ene Braniste rektor ünnepi megemlékezésében ismertette az 
intézet történetének nevezetesebb eseményeit, értékelve a lelkésznevelés 
és az ortodox teológia művelése terén elért eredményeket. Az üdvöz-
lések során dr. Constantán Voicu rektor a nagyszebeni Ortodox Teoló-
giai Intézet, dr. Erdő János a Kolozsvár-Napocai Protestáns Teológiai 
Intézet, dr. Trebits Jenő a gyulafehérvári Katolikus Teológiai Intézet 
és Dumitru Dima az ortodox teológiai szemináriumok nevében köszön-
tötték a jubiláló főiskolát. A külföldi vendégek részéről üdvözölték: dr. 
Keith Ward, a Cambridge-i Trinity College dékánja, Meliton Chalce-
don-i metropolita, dr. George Galitis, iaz athéni Teológiai Fakultás kép-
viselője, Mons. Franco Pizzagalli, a milánói katolikus érsekség képvi-
selője, dr. Jürgen Moltmann, a Tübingen-i egyetem képviselője, dr. Phil-
lip Potter, az Egyházak Világtanácsa titkárának üdvözletét dr. loan Bria 
teol. tanár tolmácsolta. A Vallásügyi Hivatal részéről Eugen Munteanu 
igazgató köszöntötte az Intézetet. 

Az ünnepély keretében a Teológiai Intézet négy neves külföldi egy-
házi személyiségnek — I. Vasken örmény egyház pátriárkája, Damasz-
kinosz tranupoliszi metropolita, dr. Glen Garfield Williams, az Európai 
Egyházak Konferenciájának főtitkára és dr. Hermann Kunst teológus — 
díszdoktori címet adományozott. 

Dr. Binder Hermann 70 éves 

December 28-án ünnepelte az Ag. Hitv. Evangélikus Egyház és a 
Protestáns Teológiai Intézet nagyszebeni ágazata dr. Binder Hermann 
tanár születésének 70. évfordulóját. Az ünnepély keretében dr. Albert' 
Klein püspök méltatta dr. Binder Hermann egyházi és teológiai mun-
kásságát. A Protestáns Teológiai Intézet nevében dr. Erdő János, a nagy-
szebeni Ortodox Teológiai Intézet részéről dr. Constantin Voicu, a Pro-
testáns Teológiai Intézet nagyszebeni ágazata nevében dr. Christoph 
Klein, dr. Hermann Fitters és dr. Hans Klein, valamint az evangélikus 
egyház számos lelkésze és vezető világi tagja köszöntötték az ünne-
peltet. A Vallásügyi Hivatal üdvözletét Frincu Constantin területi fő-
inspektor tolmácsolta. Dr. Binder Hermann tiszteletére tanítványai és 
munkatársai emlékkönyvet adtak ki lm Krajtfeld des Evangeliums cí-
men. 

Személyi változások 

Kinevezések: Balázs Sándor marosvásárhelyi segédlelkész nov. 1-
től rendes lelkészi minőségben kinevezést nyert a székelykáli egyház-
községbe. 

Szász Ferenc nov. 1-től gyakorló segédlelkésznek neveztetett ki a 
marosvásárhelyi egyházközségbe. 
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HALOTTAINK 

Lőrinczi László ny. lelkész, a Főtanács és az Egyházi Képviselő Ta-
nács tiszteletbeli tagja, okt. 24-én 83 éves korában elhunyt. 

1898. okt. 27-én született Felsőrákoson, Teológiai tanulmányait 
1920—1924 között végezte el az Unitárius Teológiai Akadémián. 1925— 
1927 között missziós lelkészként működött Clewlandban (USA). 1927-től 
mint rendes lelkész a kadácsi egyházközségben és mint óraadó tanár 
a székelykeresztúri gazdasági iskolában működött. 1941-től 1947-ig a 
székelykeresztúri unitárius gimnázium vallástanára, 1945—1947-ig igaz-
gatója volt. 1947-től 1975-ig, nyugalombavonulásáig az ürmösi egyház-
községben végezte mint lelkész Isten- és emberszolgálatát. Mint a Fő-
tanács és E. K. Tanács tagja, a Valláserkölcsi Nevelési Bizottság elnöke 
odaadással szolgálta egyházát és építette Istenországát. 

Október 27-én helyezték örök nyugalomra a székely keresztúri tima-
falvi temetőbe. 

Kom játszegi Gézáné Kuki Olga ny. lelkész felesége, 67. életévében, 
okt. 28-án meghalt; temetése okt. 30-án volt Nagyváradon. 

Bálint Ödönné Nagy Irma ny. lelkész-esperes özvegye nov. 14-én 
83 éves korában elhunyt. Nov. 16-án temették Homoródkarácsonyfal-
ván. 

Péterffi Mihályné Gvidó Katica ny. lelkész özvegye-énekvezér, 73 
éves korában, nov. 13-án meghalt. Nov. 15-én helyezték örök nyugalom-
ra a dicsőszentmártoni temetőben. 

Emlékük legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

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

Magyarországi olvasók a Posta Központi Hírlapiroda külföldi elő-
fizetési osztálya — Budapest, VII. Lövölde tér 7. sz. fiókjánál fizethet-
nek 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 Decembiiie nr. 3 címre fi-
zetendő. 

5 — Keresztény Magvető 



KÖNYVSZEMLE 

Mikó Imre: Változatok egy témára. Tanulmányok. Gáli Ernő beve-
zető tanulmányával. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1981. 195 1. 

A téma: a nemzetiségi jog. Művelője: Mikó Imre, a „nemzetiségi 
jogász" — miként Gáli Ernő nevezi. Mert Mikó Imrét sokan ismerték 
ügyvédként, majd tanárként, utóbb pedig mint kiadói szerkesztőt. A 
fiatalabb generáció olvashatta nagysikerű esszéköteteteit (Honpolgárok 
és világpolgárok, 1967; Akik előttem jártak, 1976), Bölöni Farkas Sán-
dorról és Brassai Sámuelről szóló szép könyveit, hangulatos, tanulságos 
posztumusz visszaemlékezését (A csendes Petőfi utca, 1978), de nagyon 
keveset hallott a jogtudós Mikó Imréről, aki már fiatalon a nemzeti-
ségi jog kérdéskörében szakosodott Párizsban és az országban, s akinek 
alkalma adódott az elméletet alkalmazni is a napi politikában. Több 
szó esett fiatalkori első munkájáról, mely még 1932-ben az Erdélyi Fia-
talok falufüzetei 4. számaként jelent meg Az erdélyi falu és a nemzeti-
ségi kérdés címmel, s nemcsak figyelemre méltó, úttörő, szociográfiai 
munka, hanem hittétel is. 

Mikó saját pályájának élményeit is gyümölcsözteti a kötet talán 
legérdekesebb írásában: Jogász a közéletben. A nemzetközi keret felvá-
zolását követően rövid kis erdélyi jogtörténetet ad: hogyan kerülnek ki 
a felekezeti jogakadémiákról első jogászaink, milyen szerepet játszik a 
kolozsvári katolikus líceum és a marosvásárhelyi királyi tábla első jo-
gászgenerációink képzésében. Pár találó szóval jellemzi az első itteni 
rendszerező szakmunkát, Dósa Elek 1861-ben megjelent Erdélyhoni jog-
tudományát, valamint a kolozsvári egyetem szerepét a román és ma-
gyar jogászok felkészítésében. Ezekből vezeti le, hogy miért játszottak 
olyan fontos szerepet az erdélyi románság vezetésében a jogászok 1918 
előtt és után. Igen tanulságosak a jogásznak a kisebbségi életben be-
töltött vezető szerepéről írt sorai is. 

Gondolatébresztő tanulmányt olvashatunk a nyelv és nemzet (nem-
zetiség) viszonyáról s ennek jogi kodifikálásáról, a nemzet és nemzeti-
ség meghatározásának sokat vitatott kérdéséről. Összegezésként pedig 
meghatározást kapunk: mi a nemzetiség itt és most. Még a világ-
háború előtti anyaggyűjtésre alapoz a terjedelmes Nyelvhasználat és 
jogtörténet Erdélyben című tudományos szintézis. Felsorolja, hogy a la-
tinnyelvűség alkonya után mikor és milyen törvényekkel szabályozták 
a nyelvhasználatot Erdélyben, s elemzi, kommentálja a törvényeket. Az 
együttélő nemzetiségek jogegyenlősége meg közhasznú útmutató a szo-
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