
EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

Az Egyházi Képviselő Tanács június 20-án tartotta II. évnegyecli 
rendes ülését. A gyűlésen jelentés hangzott el az 1985. március 20. és jú -
nius 19. között elnökileg elintézett fontosabb közigazgatási és gazdasági 
ügyekről. Bemutatásra kerül t a Missziói Bizottság, a Teológiai Intézet 
Tanácsa, a Nyugdíj- és Segélypénztár, valamint a Gazdasági Bizottság 
gyűléséről felvett jegyzőkönyv. Végül az E. K. Tanács foglalkozott a 
lelkésztovábbképző tanfolyam rendezésével kapcsolatos kérdésekkel. 

Lelkészi értekezletek 

A maros-küküllői egyházkör évi első évnegyecli értekezletét április 
11—12. napjain tartotta. Az értekezleten a következő közérdekű és teo-
lógiai előadások hangzottak el: Andrási György előadótanácsos „Hazánk 
gazdasági-társadalmi fejlődése az 1986—1990-es ötéves terv idején és 
irány tervezete 2000-ig"; dr. Erdő János főjegyző ,,A bűntől való szaba-
dulás—bűnbocsánat"; dr. Szabó Árpád „James Luther Adams teológus 
élete és munkássága". Az előadásokat számos hozzászólás követte. A 
lelkészi értekezlet keretében tartott istentiszteleten szószéki szolgálatot 
végzett Kiss Mihály csokfalvi lelkész. Az értekezleten dr. Erdő János fő-
jegyző és Andrási György előadótanácsos képviselte az egyházi közpon-
tot. 

Egyházköreinkben a II. évnegyedi lelkészi értekezleteket június 5. 
•és 13-a között tartották Mészkőn, Dicsőszentmártonban, Csíkszeredában 
és Ürmösön. A közérdekű előadást Máthé Sándor olthévizi lelkész készí-
tette az 1945. március 6-án beiktatott demokratikus kormány 40-ik év-
fordulójáról. A teológiai előadást dr. Szabó Árpád teológiai tanár: „Az 
egyház mint valláserkölcsi életforma és intézmény", és dr. Erdő János 
,,Schweitzer Albert élete és szellemi öröksége" címen tartotta. A lelké-
szi értekezletek keretében Szathmári József alsójárai lelkész Mészkőn, 
Nagy Endre sárosi lelkész Dicsőszentmártonban, Nyitrai Levente szé-
kelyszentmihály-bencédi lelkész Csíkszeredában és Székely János kökösi 
lelkész Ürmösön végzett szószéki szolgálatot. Az értekezleteken dr. Erdő 
János főjegyző és dr. Szabó Árpád teológiai tanár képviselték az egyházi 
központot. 

Püspöki vizitáció 

Április 19 és 27. között dr. Kovács Lajos püspök megkezdte vizi-
tációját a maros-küküllői egyházkörben. A kilenc nap alatt a következő 
egyházközségeket látogatta meg: Ádámos, Küküllődombó, Dicsó'szentmár-
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ton, Szőkefalva, Désíalva, Harangláb, Küküllősárd, Segesvár, valamint 
a küküllőszéplaki társegyházközséget és a vámosudvarhelyi és fehéregy-
házi leányegyházközségeket. A vizitációban részt vett dr. Kovács Lajosné 
főtisztelendőasszony, dr. Barabássy László főgondnok, Andrási György 
előadótanácsos, Tana Ferenc főszámvevő, valamint Kolcsár Sándor es-
peres, dr. Murvay Sámuel és Inczeffy Károly köri felügyelőgondnokok. 
A vizitáció keretében keblitanácsi gyűlést tartottak, megvizsgálták az 
egyházközség ingó és ingatlan vagyonát és ügyvitelét. Az esti istentisz-
teleteken dr. Kovács Lajos püspök prédikált. A püspöki látogatás szere-
tetvendégséggel ért véget. 

Lelkésznevelés 

A húsvéti és pünkösdi ünnepek alkalmával teológiai hallgatóink le-
gációs szolgálatot végeztek. 

A Teológiai Intézet hallgatói II. félévi vizsgáikat május 30. és június 
28. között tették le. 

A tanévzáró ünnepélyt június 29-én tar tot ták az Intézet dísztermé-
ben; másnap, 30-án, az évzáró istentiszteleten dr. Erdő János főjegyző 
mondott egyházi beszédet Péld 23,26 alapján. 

Felekezetközi teológiai konferencia 

A 45. felekezetközi teológiai konferenciát június 5—6. napjain t a r -
tot ták a nagyszebeni Ortodox Teológiai Intézetben. A főreferátumot dr. 
Vasile Mihoc nagyszebeni ortodox teológiai tanár terjesztette elő: „Az 
egyházak feladatai a földön a békét és az életet fenyegető újabb veszé-
lyekkel szemben" címen. A két kiegészítő előadás ugyanazon témát tár -
gyal ta: „A világ Krisztusban való kibékülése és megújulása és a világ-
béke" címen. Előadók voltak dr. Alexandru Stan bukaresti ortodox elő-
adótanár és dr. Juhász Tamás kolozsvári református teológiai lektor. 

Az előadásokat részletes megbeszélés követte, amelynek során fel-
szólalt dr. Szabó Árpád teológiai tanár is, aki hangsúlyozta, hogy „uni-
tárius vallásunk tanítása szerint a béke emberi életünk Isten akaratának 
megfelelő minden i rányú egészsége és normalitása: béke ember és ember 
között, a családban, a mindennapi életben, a társadalomban, béke nép 
és nép, ország és ország között, s végül — bibliai értelemben — béke 
Isten és ember között. Ezért Isten akaratával egyező feladatnak és szol-
gálatnak lát juk a háború elleni széleskörű és átfogó küzdelmet, abból 
a teológiai indokból is, hogy a békéért való fáradozás Isten teremtésé-
nek, világfenntartó és gondviselő szeretetének az igenlése." 

Végül a résztvevők elfogadták a rektorok bizottsága által előterjesz-
te t t konklúziókat, amelyek közül kiemeljük a következőket: 

1. Negyven évvel a második világháború befejezése után, amely 
annyi szenvedést és halált okozott, az emberiséget ismét egy ú j meg-
semmisítő háború réme fenyegeti, amely földünkön az élet és a civili-
záció teljes szétrombolásához vezetne. 

2. Az emberiséget fenyegető veszély párat lan a maga nemében, te-
kintettel a felhalmozott nukleáris fegyverzet óriási készletére, a fegy-
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verkezési verseny fokozott ütemben való folytatására, a középhatósuga-
rú rakéták Európába való telepítésére és a világűr felfegyverzésére. 

3. Hitvallásaink tanítása fényében a mostani tényleges helyzetet úgy 
kell tekintenünk, mint amely ellentétben áll Isten akaratával. 

4. A Krisztusban való kibékülés és béke lényeges összetevője Isten 
országának, amely béke, igazság és a szentlélekben való öröm s amely-
nek egy eszkatológikus dimenziója is van, a jelenvaló és az elkövetkező 
közti folyamatos feszültségben. 

5. A béke, mint Isten műve s mi állandó hivatásunk is egyben 
a következő feladatokat foglalja magában egyházaink részére: 

a; imádság az egész világ békéjéért és egységéért 
b; a békesség evangéliumának hirdetése és a megbékélés munkálá-

sa közös keresztény bizonyságtevés által, Isten országa megvalósulásáért 
a földön 

c; fokozott akciók a hívek nevelésére, a béke, megértés és együtt-
működés szellemében. 

d; a hívek öntudatosítása Jézus békéjének megvalósítására az egy-
házak között és az emberi kapcsolatokban 

e; a keresztény egység megközelítését és elmélyítését szolgáló akciók 
fokozása, hogy közösen szolgálhassuk a világ megbékélését és megúju-
lását 

f; együttműködés mindazokkal, akik a nukleáris háború veszélyé-
nek eltávolításáért és egy ú j erkölcsi világrend megvalósításáért harcol-
nak, mert ez képezi az egyetlen biztosítékot, hogy az emberiséget átse-
gí thet jük válságos pillanatán. 

6. Teljes szolidaritás népünknek a béke megvédésére és a nukleáris 
háború megszüntetésére irányuló kezdeményezéseivel és akcióival. Or-
szágunk keresztény egyházai vállalják, hogy sajátos eszközeikkel szol-
gálják a béke és igazság megvalósítását földünkön. 

A konferencia második napján közérdekű előadás hangzott el „A 
Ceau^escu-korszak: Románia teljes érvényesülése a nemzetközi életben. 
Efey aktív külpolitika összhangban az emberiség 'béke, bizonság és le-
szerelés utáni vágyával*' címen. Ezt követte a Szocialista Demokrácia és 
Egység Frontja május 23-i leszerelési és békefelhívásának a bemutatása, 
amelyhez többen hozzászóltak, kifejezve az egyházak támogatását és 
részvételét a közös célok megvalósításában. Végül az értekezlet üdvözlő 
táviratot intézett Nicolae Ceausescu államelnök úrhoz. 

Személyi változások 

Nyugalomba vonult Bustya Albert sárosi lelkész április 1-től 36 évi 
szolgálat után. 

Lelkészi szolgálatát Vadadon kezdte; 1949-ben mint segédlelkész, 
1951-től nyugdíjazásáig a sárosi gyülekezetben működött rendes lelkészi 
minőségben. 

Áthelyezést nyert Bálint Imre lokodi gyakorló segédlelkész április 
1-től a homoródszentpéteri egyházközségbe. 
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SS Lelkészbeiktató ünnepély 
A korondi egyházközség május 12-én tartotta Farkas László lelkész 

és Farkas Lászlóné Kenyeres Margit énekvezér beiktatását. A kinevező 
okirat felolvasása után Farkas László megtartotta beköszöntő prédikáció-
ját (Jer 1,6—7, 10 és Lk 22,27); ezt követte dr. Kovács Lajos püspök 
egyházi beszéde Mk 12,29—31 és Lk 22,25—26 alapján. Az ú j lelkészt 
állásába Báró József esperes iktatta be. Az üdvözlések során Farkas 
Lászlót a gyülekezet nevében Lukácsi Mózes beszolgáló lelkész, az egy-
házkör lelkészei részéről Bencző Dénes homoródalmási lelkész köszön-
tötte. A hívek részéről is több üdvözlő beszéd hangzott el. A helybeli 
katolikus egyházközség nevében Antoni János főesperes köszöntötte az 
ú j lelkészt. A beiktató ünnepélyen az ú j énekvezér által vezetett ének-
kar egyházi énekeket adott elő. 

Május 13-án megtartották Farkas László beiktatóját a korondfenyő-
kut-pálpataki leányegyházközségben is. 

A beiktató ünnepélyen részt vett dr. Kovács Lajosné főtisztelendő 
asszony, dr. Erdő János főjegyző, Andrási György előadótanácsos, vala-
mint az egyházkör több lelkésze. 

• Kibúcsúzó ünnepély 
Bustya Albert nyugalomba vonult lelkész kibúcsúzó ünnepélyét a 

sárosi egyházközség május 26-án tartotta meg. A kibúcsúzó lelkész J n 
15,5—9 alapján mondott beszédet. Üdvözletek hangzottak el a gondnok 
és a gyülekezet több tagja részéről. 

A Román Ortodox Egyház önállóságának 100-ik évfordulóját má -
jus 5-én ünnepelte meg Bukarestben, a Szent Spiridon templomban t a r -
tott hálaadó istentisztelet és ezt követően a Szent Szinódus ülése ke re -
tében. Az évforduló jelentőségét Teoctist iasi-i metropolita méltatta. Az 
ünnepélyen egyházunk képviseletében részt vett dr. Kovács Lajos püs -
pök. 

11 Az Angol Unitárius Egyház Főtanácsa évi rendes gyűlését ápr i -
lis 9—11. napjain Dundee-ban tartotta. Az ülésen az egyház múlt évi 
tevékenységének értékelése mellett, útmutató teológiai előadások is sze-
repeltek mint: dr. June Bell: Az élet út ja i ; dr. Priscilla Turnbull: Nem-
zetközi jóakarat és egyetértés; Anne Hepburn: A nő és a férfi közös-
sége; John Eldridge: A környezet, béke és leszerelés. A hagyományos 
„Essex Hall" előadást dr. Duncan Howlett észak-amerikai unitárius lel-
kész tartotta „Az urritarizmus: tervezések és valóságok" címen. 

A Főtanács elnökének Sydney H. Knight lelkészt, alelnöknek dr . 
Sheily Crossley világi egyháztagot választotta meg. 

A főtanácsi ülésen részt vett a manchesteri Unitarian College-ban 
tanulmányokat folytató Rezi Elek lelkész is. 

• Az oxfordi Manchester College Vezető Tanácsa a lelkészképző 
intézet igazgatói tisztségére Tony Cross lelkészt választotta meg. 

Mint teológus, lelkész, író és a „The Inquirer" lap éveken át szer-
kesztője, Tony Cross kiérdemelte a nehéz, de kitüntető megbízatást. 
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Ü Sir Alister Hardy, ny. egyetemi tanár, május 24-én, 89 éves ko-
rában elhunyt. Világhírű tudós a zoológia terén; az Oxfordban működő 
,,Vallásos tapasztalat kuta tó intézeté"-nek alapítója; az unitárius egy-
ház kiemelkedő személyisége volt, aki 22 éven át, mint a Manchester 
College Vezető Tanácsának elnöke szolgálta a lelkésznevelés ügyét. 

SS A Bibliotheca Unitariorum Alapítvány konferenciája és közgyű-
lése 

Az Alapítvány május 13—15. között az amszterdami egyetemen nem-
zetközi konferenciát rendezett a radikális reformáció eszmetörténete 
tárgykörében. Az előadók közül dr. Theun de Vries (Amszterdam) a re-
formáció kibontakozásának és fejlődésének történetével foglalkozott; dr. 
Lech Szczucki (Varsó) Dudith András és az anti tr initárius mozgalmak 
kapcsolatairól; dr. Jan van Goudoever (Duisburg) az unitarizmus és más 
rokon szellemű mozgalmak értelmezésének vonásait tárgyalta; dr. Dán 
Róbert (Budapest) bemutat ta az 1984-ben Hamburgban felfedezett ,,Origó 
et fundamenta religionis christianae" című Martin Seidel kéziratot. 

A konferencia folytatásaként a hilversumi „De Hoorneboeg"-ban 
további beszámolók hangzottak el: dr. Werner Erdt (Hamburg) a készü-
lő „Bibliotheca Sociniana" előmunkálatairól, dr. Dán Róbert az erdélyi 
szombatosság tárgyi emlékeiről; dr. J . Bangs (Leiden) az általa talált 
Sandius-féle „Bibliotheca Anti tr ini tariorum" példány széljegyzeteiről. 

Az Alapítvány közgyűlése megtárgyalta a Bibliotheca Unitariorum 
sorozat további terveit; tudomásul vette a megjelenés előtt álló 2. kötet, a 
„De falsa et vera" . . . kiadói munkálatait , és határozatot hozott a Johan-
nes Sommer „Refutatio Scripti Petri Caroli" c. műve előmunkálatairól. 
A közgyűlés tervbe vette egy tájékoztató kiadvány megjelentetését is, ami-
nek első száma az amszterdami konferencián elhangzott előadások szö-
vege mellett híreket és tájékoztatásokat fog közölni a Bibliotheca Uni-
tariorum sorozattal kapcsolatos eseményekről. 

HALOTTAINK 

Szathmáry Géza ny. lelkész április 18-án, 78 éves korában Tordán 
elhunyt. Az Unitárius Teológiai Akadémiát 1934-ben végezte el. Szol-
gálatát segédlelkészként Kövenden kezdte; mint rendes lelkész a 
zsákodi, nagysolymosi és kedei egyházközségben működött ; 1968-ban vo-
nult nyugalomba. A temetési szertartást Fazakas Ferenc tordai lelkész 
végezte. Az egyházi központ nevében Székely László nyugdíjpénztári 
előadó-könyvelő, az egyházkör lelkészei nevében Kiss Zoltán kövendi lel-
kész búcsúztatta. 

Darkó Béláné Gyulai Janka, néhai Darkó Béla marosvásárhelyi lel-
kész özvegye, június 11-én, életének 75. évében Marosvásárhelyen el-
hunyt Temetésén Kolcsár Sándor esperes-lelkész végzett szolgálatot. 

Emlékük legyen áldott! 
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ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE 

A Kereszteny Magvető előfizetési díja az 1985. évben belföldön és a szocia-
lista országokban évi 100 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok ütján vagy 
közvetlenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, Lenin út 9) lehet kifizetni. 

Magyarországi olvasók a Posta Központi Hírlapiroda külföldi előfizetési osz-
tálya — Budapest VII. Lövölde tér 7 sz. — fiókjánál fizethetnek elő. A többi 
szocialista országokból a „ROMPRESFILATELIA" sectorul export-import presa 
P.O. Box 12—201 telex 10376 prsfir, Bucuresti, Calea Grivifei nr. 64—66 címre kell 
fizetni. 

Az előfizetési díj a nyugati országok részére 200 lej, amely összeg ugyancsak 
a „ROMPRESFILATELIA" sectorul export-import presá P.O. Box 12—201 telex 
10376 prsfir, Bucuresti, Calea Grivifei nr. —66 címre fizetendő. 



KÖNYVSZEMLE 

Székely János: A mítosz értelme. Esszék. Kriterion Könyvkiadó. 
Bukarest. 1985. 203. 

Székely János ú j könyve még egyszer igazolja Írójának eddig is 
közismert fogékonyságát a bölcseleti s ezen belül az erkölcsi kérdések 
iránt. Az író ezirányú érdeklődésének fokozódása — sajá t bevallása sze-
rint — együtt járt a költészet hatékonyságába és létjogosultságába ve-
tett hitének megrendülésével. Éppen ezért az utóbbi időben próza- és 
drámaíróként is értékes művekkel jelentkező Székely János életművé-
nek ismerőit nem lepheti meg különösebben új kötetének műfaj i megje-
lölése: Montaigne óta az esszé hagyományosan a töprengő, nyugtalan, 
kérdéseikre választ kereső gondolkodók műfa ja . 

A jelen kötet legtöbb írása a hetvenes és nyolcvanas években ke-
letkezett, de az írót foglalkoztató kérdések korántsem újkeletűek. „Filo-
zófusnak készültem valamikor, magát a világot akartam megérteni, ezt 
véltem a legmagasabbrendű emberi feladatnak" (109) — írja az író a 
több mint négy évtizedet felölelő Feljegyzések erről-arról c. írását be-
vezető, még 1956-ban papírra vetett bevezetőjében. 

A kötet központi magvát kétségtelenül ez a Pascal-i minta szerint 
egybeszerkesztett írás képezi: rövid „feljegyzések, észrevételek, töredé-
kek" a filozófia alapkérdéseiről és fogalmairól, a művészetről, történe-
lemről, erkölcsről és kultúráról . 

Előzékeny és udvarias gondolkodóval köt ismeretséget e reflexiók 
által az, aki a könyvet a kezébe veszi: Székely János egy pillanatig sem 
tar t ja magát csalhatatlannak, nem vonja kétségbe az olvasóban esetle-
gesen felmerülő különvélemény lehetőségét, mi több, őszintén meg-
osztott kétségeivel egyenesen arra törekszik, hogy vi tára késztessen, a 
kérdések önálló továbbgondolására. Rövid, axiomatikus tömörségű fej te-
getései és eszmefuttatásai a személyesség varázsát árasztják, azt a me-
leg, gyakran iróniával leplezett érdeklődést és aggódást, mellyel az író 
az ember sorsa és jövője i rán t viseltetik. 

A kötet másik jelentős vonulatát a visszaemlékezések és alkalmi 
megnyilvánulások képezik. A bevezető írásokban a szerző gyermekkorá-
nak, emberi eszmélésének és pályakezdésének meghatározó élményeit 
eleveníti fel és elemzi, családjáról és nevelőiről emlékezik meg. A kötet-
záró rövid vázlatokban elődök és kortársak portréját vázolja föl, így ezek-
ben az írásokban Arany János és Babits Mihály mellett Gaál Gábor, 
Szervátiusz Jenő, Szilágyi Domokos, Nagy Pál, Schuller Rudolf neve 
bukkan fel a személyes találkozásokat felvillantó rövid visszaemlékezé-
sekben. 
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