
EGYHÁlZI ÉLET — HÍREK 

Egyházköri közgyűlések 

A sepsiszentgyörgyi egyházkörben augusztus 8—9-én Ürmösön, a 
kolozs-tordaiban augusztus 29—30-án Szováton, a maros-küküllői-
hen szeptember 5—6-án Sároson, és a székely keresztúr-udvarhe-
lyiben szeptember 19—20 napjain Alsóbolclogfalván tartották meg az 
évi rendes közgyűlést. 

A közgyűlések tárgysorozata rendjén előterjesztésre és megtár-
gyalásra kerültek az egyházkörök életét és tevékenységét bemutató es-
peresi, család- és beteglátogatási, vallásoktatási és szórványgondozói 
jelentések, továbbá az előző évi pénztári számadások, az 1988. évi költ-
ségvetések és főtanácsi képviselők választása az 1988—1990. évek cik-
lusára. 

A székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkör közgyűlése Zsigmond 
Csaba Attila lemondása folytán megüresedett köri jegyzői tisztségre 
Lakatos Gyula homoródkarácsonyfalvi lelkészt választotta meg az 
1985—1988. évek ciklusának hátralevő idejére. 

A közgyűlési istentiszteleten szószéki szolgálatot végeztek: a sep-
siszentgyörgyi .egyházkörben Egyed Dániel (Zak 13,5) alsórákosi lel-
kész és Szász Ferenc (Zak 1,1—6) brassói s. lelkész; a kolozs-tordai 
egyházkörben Márkos G. Ervin (Zsolt 14,1 és ÍJn 4,8) kidéi s. lelkész 
és Székely Miklós (Ézs 64,7 és Zsolt 90,17) kövendi lelkész; a maros-
küküllői egyházkörben Kovács István (Mt 20,25—27) marosvásárhelyi 
gyakorló s. lelkész és Balázs Tamás (Mt 11,28—30) szentháromság-kis-
adorjáni lelkész; a székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkörben Péterfi 
Sándor (Zsolt 135,1—2) csekefalvi lelkész és Bálint Imre (Mt 21,28—31) 
homoródszentpéteri gyakorló s. lelkész. 

Lelkészi értekezletek 

A III. évnegyedi közérdekű és teológiai lelkészi értekezleteket 
szeptember 8—16 között tartották meg: a kolozs-tordai egyházkörben 
szeptember 8—9-én Kolozsvár-Napocán? a maros-küküllőiben szeptem-
ber 8-án Marosvásárhelyen; a sepsiszentgyörgyiben szeptember 11— 
12-én Sepsiszentgyörgyön és a székelykeresztúr-udvarhelyiben szep-
tember 15—16 napjain Székelyudvarhelyen. 

A közérdekű értekezlet ,,Románia Szocialista Köztársaság újabb 
kezdeményezései a békéért és leszerelésért, az együttműködés és béke 
légkörének megvalósításáért" c. előadással foglalkozott. A teológiai ér-
tekezlet tárgyát képezte: dr. Erdő János ,,Kihez és miért imádkozunk" 

4 — Keresztény Magvető 1937/3. 209 



c. előadása és Szabó Sámuel „Balázs Ferencre emlékezünk" c. dol-
gozata. 

Az értekezlet alkalmával tartott istentiszteleten szószéki szolgála-
tot végeztek: a kolozs-tordai egyházkörben Boda József nagyváradi, a 
sepsiszentgyörgyiben Fekete Dezső árkosi, a székelykeresztúr-udvar-
helyiben Benczö Dénes homoródalmási lelkész. 

A lelkészi értekezleteken az egyházi központot dr. Erdő János fő-
jegyző képviselte. 

Lelkésztovábbképző tanfolyam 

A VI. lelkésztovábbképző tanfolyam június 29—július 10 között 
volt Kolozsvár-Napocán a következő lelkészek részvételével: Nagy 
Ödön, Pálfi Árpád, Pataki András, Seres T. László, Andorkó Ferenc, 
Kiss Károly, Nagy Endre, Kiss Mihály, Adorjáni Levente, Nagy László, 
Rázmán Csaba, Szombatfalvi József, 'Péterfi Sándor, Kászoni József, Ko-
vács István Sándor, Zsigmond Csaba Attila, Bíró Barna, Rüsz Domo-
kos, Egyed Dániel, Pálffy Tamás, Vass Mózes és Albert Attila. 

A tanfolyam tárgykörét az alábbi témakörök képezték: rendszeres 
teológiából: Az unitárius vallás istentana; unitárius egyháztörténelem-
böl: Az unitárius egyház a 16. században (dr. Erdő János); biblika teo-
lógiából: Bibliakutatás egyes irányzatai (dr. Szabó Árpád); gya-
korlati teológiából: A lelkipásztori gondozás (dr. Szabó Árpád és Rezi 
Elek), A beszéd művészete (Zsigmond Ferenc), Énekkar szervezése (Pé-
ter Lóránd); közérdekű témakörök: A béke és leszerelés problémája 
(dr. Cornel Blaj); A romániai kultusztörvény (Hoinárescu Horea Te-
pe$). 

A tanfolyam alkalmával július 5-én vasárnap, szószéki szolgálatot 
végeztek: Nagy Endre az 1. sz. belvárosi, Kovács István Sándor a 2. sz. 
iriszi és Kászoni József a 3. sz. monostori egyházközségben. 

A továbbképző résztvevői július 8-án a mészkői egyházközség te-
metőjében Balázs Ferenc lelkész halálának 50. évfordulója alkalmával, 
sír jára koszorút helyeztek; emlékbeszédet Kovács István Sándor lel-
kész mondott. 

Lelkésznevelés 

A II. félévi vizsgákat a Protestáns Teológiai Intézetben június hó-
napban tartották meg. 

Felvételi vizsga az I. évfolyamra július 15—22 napjain volt. 
A Protestáns Teológiai Intézetben a tanévnyitó istentiszteletet és 

ünnepélyt szeptember 20-án tartották. 
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Személyi változás 
Orbán Fitori Dezső, székelymuzsnai segédlelkész rendes lelkészi 

kinevezést nyert szeptember 1-től a káinoki egyházközségbe. 

ü Lelkészbeiktató ünnepély. A bethlenszentmiklósi egyházközség 
július 12-én rendezte meg Pálfi Dénes ú j lelkésznek beiktató ünnepé-
lyét. Pálfi Dénes Mt 7,21 verse alapján tartotta meg beköszöntő prédi-
kációját. A beiktatást Benedek Sándor esperes végezte. A beiktatott 
lelkészt az egyházközség részéről köszöntötték: Gombócz József, Ud-
vari Dániel keblitanácsosok, Vecsei Ferencné és több gyülekezeti tag, 
valamint Halmágvi Pál az egyházközség volt lelkésze? az egyházkör 
nevében: Lőrinczi Károly aranyosrákosi, Nagy Ödön várfalvi és Pap 
László bágyoni lelkész. A helybeli református egyházközség nevében 
Veress Sándor lelkész mondott üdvözlő beszédet. 

Az istentisztelet után a jelenlevők szeretetvendégségen vettek 
részt. 

S! A kadácsi templom építésének 150. évfordulóját augusztus 30-án 
ünnepelték meg. Az ünneoélyen jelen volt dr. Kovács Lajos püspök, a 
főtisztelendő asszony, Mikó Lőrinc előadótanácsos, Farkas Dénes fő-
számvevő, Báró József esperes és dr. Molnár István felügyelőgondnok, 
valamint számosan a köri lelkészek részéről. 

Az istentiszteleten dr. Kovács Lajos püspök prédikált. (Hózs 6,6 és 
IPt. 2.5). Ezt követte Gálfalvi Sándor ,,A kadácsi templom története" c. 
dolgozata. A temolom javításáról Bíró József lelkész számolt be. Fő-
tisztelendő PüsDÖk afiát és a vendégeket Báró József esperes és dr. Mol-
nár István köri felügyelőgondnok üdvözölték. Az ünnepélyt szeretet-
vendégség követte. 

H Az IALRW — az Unitárius és Szabadelvű Vallásos Nők Világ-
szövetsége az 1987. évi IARF kongresszust megelőző napokban ugyan-
csak Palo Altoban (Kalifornia) tartott konferenciát. A következő cik-
lusra meqválasztotta elnöknek Nelly de Rooy-Janse asszonyt Hollan-
diából, alelnöknek Gladys McNatt, a Community Church presbiterét 
íNew York) és Orbókné Szent-Iványi Ilona lelkésznőt, titkárnak Celia 
Midgley angol lelkésznőt, pénztárosnak Christine Hayhurst, az angol 
unitárius egyház központi tisztviselőjét. 

P Dr. Gene Reevest, a Meadville/Lombard Unitárius Teológiai Fő-
iskola igazgatóját a chikagói teológiai főiskolák egyesületének alelnö-
kévé választották. 

R William F. Schulzot, az Amerikai Untárius Univerzalista Egyház 
elnökét a Meadville/Lombard Unitárius Teológiai Főiskola lelkészi és 
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egyházközéleti tevékenységének elismeréséül tiszteletbeli doktori cím 
mel tüntette ki. 

ffl Association Unitarianne Frangaise — a Francia Unitáriusok Tár-
sulata címen megalakult, a Franciaországban élő unitáriusok egyházi 
szervezete. Elnöki tisztét Lucienne Kirk lelkésznö tölti be, akit Egyházi 
Főtanácsunk 1986-ban avatott lelkésszé; a titkára A. Blanchard 
Gaillard világi ember. A Társulat központja Marsailles-ben van. 

Halottaink 

Gál Gyula, ny. lelkész, életének 88. évében augusztus 8-án, Ko-
lozsvár-Napocán elhunyt. 1900. január 29-én született Recsenyéden. Te-
ológiai tanulmányait az Unitárius Teológiai Akadémián végezte 1919— 
1922 között. 1922. december 28-tól szolgált a torockószentgyörgyi egy-
házközségben 1964. május l-ig. Nyugdíjas éveit Kolozsváron töltötte, 
ahol tevékenyen részt vett az egyházközség életében. 

Augusztus 11-én temették el a Házsongárdi temetőben; a szertar-
tást Szabó Dezső lelkész végezte. 

Tana Ferenc, egyházi főszámvevő, életének 59. évében, augusztus 
12-én Kolozsvár-Napocán meghalt. 

1972. október 1-től szolgálta egyházunkat mint főszámvevő. Teme-
tése augusztus 15-én volt a Házsongárdi temetőben. A temetési szertar-
tást Kolcsár Sándor marosvásárhelyi esperes-lelkész végezte; a sírnál 
egyházunk nevében dr. Szabó Árpád teológiai tanár búcsúztatta. 

Hegyi Géza, az Egyházi Főtanács tagja és a Gazdasági Bizottság 
elnöke, 82 éves korában szeptember 10-én, Kolozsvár-Napocán elhunyt. 
Szeptember 14-én temették el a Házsongárdi temetőben,- a temetési szer-
tartást Sebe Ferenc ny. előadótanácsos végezte. 

Emlékük legyen áldott! 



KÖNYVSZEMLE 

Truth, Liberty, Religion (Igazság, szabadság, vallás). A Manchester 
College 200 éves jubileuma alkalmával írt tanulmányok. Oxford 1986, 
325 1. 

Az oxfordi Manchester College unitárius teológiai főiskola homlok-
zatán, 1893, az Intézet Oxfordba költözési éve, óta ezek a szavak áll-
nak: ,,To Truth, Liberty, Religion") Az Igazságnak, Szabadságnak, 
Vallásnak). 

Ezeket a szavakat az Intézet megnyitása alkalmával 1786-ban 
mondott beszédében dr. Thomas Barnes teológiai professzor, igazgató 
használta először. Az Intézet „Manchester Academy" néven 1786-ban 
létesült Manchesterben, 1803-ban York városába költözött és itt mű-
ködött 1840-ig, majd visszaköltözött Manchesterbe és neve „Manches-
ter New College" lett. 1853-ban székhelyét áthelyezte Londonba és 
innen került át Oxfordba 1893-ban, miután központi épülete megépült 
es közelében megvásárlást nyert a tanárok és hallgatók részére szol-
gáló épületsor. 

1986-ban jelent meg az Intézet kiadásában ez a tíz tanulmányból 
álló, szép kiállítású könyv, amely a megalapítása 200. évét ünneplő In-
tézet történetét tartalmazza. 

Az Intézet hivatását az alapítók így határozták meg: „Egy akadé-
mia létesítendő azzal a céllal, hogy az ifjaknak rendszeres felkészülést 
biztosítson a teológia és egyéb tudományok művelésére. Az intézet 
nyitva áll bármely vallási közösségnek, anélkül, hogy hitvallás bemu-
tatását igényelné". 

A könyv az alábbi tanulmányokat tartalmazza: 1. Az unitárius hát-
tér. 2. Világi támogatók 1786-tól 1840-ig. 3. Manchester College és a 
nevelés 1786—1853 között. 4. A Manchester College könyvtára. 5. A 
természettudományok és az angol unitáriusok. A Manchester College 
szerepének a bemutatása. 6. A manchesteri orvosi forradalom. 7. Man-
chester College és a rabszolgaság elleni küzdelem. 8. James Martí-
neau gondolkodásának fejlődése. 9. Estlin J. Carpenter élete és élet-
műve. 10. Ésszerűség, gazdasági szemlélet és altruizmus Philip H. Wick-
seed művében. 

A könyv több képet tartalmaz, valamint az Intézet igazgatóinak, 
elnökeinek, titkárainak, pénztárosainak és tiszteletbeli tagjainak név-
sorát. Megjelenése egyházunk számára is nagy nyereség. 

Az Intézetben napjainkig egy egész sor erdélyi unitárius teológus 
tanult, legtöbbje két vagy három évig élvezve az Intézet jelentős ösz-
szegű ösztöndíját. Ezek közül ma már csak dr. Kovács Lajos, dr. Fe-
rencz József püspökök, dr. Erdő János egyházi főjegyző és dr. Bodor 
András ny. egyetemi tanár vannak életben. 
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