
EGYHÁZI ELET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
III. évnegyedi ülését 1995. szeptember 28-án tartotta. Tárgysorozatán 

szerepeltek: a június 21 - szeptember 27 között elnökileg elintézett fontosabb 
adminisztratív és gazdasági ügyekről készített jelentés, az állandó bizottságok 
üléseinek jegyzőkönyvei, a Teológiai Intézet Unitárius Fakultásán tartott szak-
vizsga jegyzőkönyve, valamint a kolozsvári és székelykeresztúri teológiai sze-
mináriumokkal kapcsolatos ügyek. Előterjesztés történt a millecentenárium 
megünneplése tárgyában, Enyedi György püspök halála 400. évfordulójára va-
ló megemlékezésre és kórházi lelkészi állás létesítésére. Végül gazdasági és 
pénzügyi kérdések szerepeltek a tárgysorozaton. 

Egyházköri Közgyűlések 
1995. augusztus 20 - szeptember 20 között tartattak meg a következő 

sorrendben: kolozs-tordai egyházkörben augusztus 20-án Kövenden, az isten-
tiszteleten a lelkészi szolgálatot Rüsz Fogarasi Tibor tordatúri segédlelkész vé-
gezte; háromszék-felsofehéri egyházkörben Ürmösön, a lelkészi szolgálatot 
Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész végezte; maros-küküllői egyházkörben 
szeptember 9-10-én Jobbágyfalván, a lelkészi szolgálatot 9-én este Kelemen 
Szabolcs székelykáli gyakorló segédlelkész és ifj. Kozma Albert marosvásárhe-
lyi gyakorló segédlelkész végezte; a székelyudvarhelyi egyházkörben szep-
tember 17-én Városfalván, az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Ilkei Árpád 
homoródújfalvi gyakorló segédlelkész végezte; a székelykeresztúri egyházkör-
ben szeptember 20-án Gagyban, a szószéki szolgálatot Nyitrai Csongor kobát-
falvi lelkész végezte. 

Az egyházköri közgyűlések tárgysorozatán az esperesi, család- és beteg-
látogatási, valláserkölcsi nevelési, szórványgondozási, aranykönyvi, építkezé-
si, valamint az egyházközségek anyagi helyzetéről szóló jelentések 
szerepeltek. Választások voltak: a székelyudvarhelyi egyházkörben, ahol fel-
ügyelő gondnoknak választották Tordai Árpádot, a homoródalmási és a há-
romszék-felsőfehéri egyházkörben, ahol Tóth Miklós tusnádfürdői egyháztag 
személyében választottak felügyelő gondnokot. 

Az egyházi központ részéről a közgyűléseken Gálfalvi Sándor főgond-
nok, Andrási György előadótanácsos, Kovács István teológiai tanár és Szabó 
Zoltán titkár vettek részt. 

Lelkésznevelés 
A Protestáns Teológiai Intézetben az 1995-1996. tanévtől kezdődően 

életbelépett az új Alapszabályzat, amelyet a fenntartó egyházak főhatóságai 
már előzőleg jóváhagytak. Ennek értelmében a közös vezetés: Szenátus és Kö-
zös Tanári Kar fenntartása mellett, három fakultás létesül a felekezeti hovatar-
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tozás szerint: Református-Evangélikus (magyar) Fakultás, Unitárius Fakultás 
Kolozsvárt és Evangélikus (német) Fakultás Nagyszebenben. 

Az unitárius tanárok javaslatára az Egyházi Képviselő Tanács szeptem-
ber 28-iki ülésében dr. Szabó Árpádot választotta meg az Unitárius Fakultás 
dékáni tisztségére. 

Szakvizsga 
1995. július 17-22. napjain tartott szakvizsgára 7 hallgató jelentkezett, 

mivel Molnár Lehel betegsége miatt az Őszi vizsgaszesszióban áll vizsgára. A 
hét hallgató közül haton sikeresen vizsgáztak; Krizbai Béla egészségi okok mi-
att az utolsó szóbeli vizsgáját őszre halasztotta. 

A vizsga eredménye: Jakab Zsolt 7,65; Józsa Lajos 7,54; Kriza János 8,41; 
Lázár Levente 7,51; Pop Mária 9,77; Zsigmond Kinga 8,93. 

Lelkészképesítő vizsga 
1995. augusztus 31-én Kovács Sándor kolozsvár-monostori gyakorló se-

gédlelkész képesítő vizsgát tett 8,03 eredménnyel. 

Felvételi vizsga az 1995-1996. tanévre 
1995. szeptember 11-15. között tartották meg a felvételi vizsgát az E. K. 

Tanács által meghatározott 6 fiú és 1 leány helyre. A vizsga eredménye alapján 
a következő 5 fiú és 1 leány hallgató jutott be: Cseh Dénes, Fazakas Levente, 
Jenei Csaba, Pavelka Attila, Pitó Attila és Szilágyi Annamária. 

Alapvizsga 
1995. szeptember 25-27. között a II. évet végzett hallgatók: Berei István, 

Demeter Erika, Kiss Zoltán, Simó Rozália, Simó Sándor és Szabó Tünde, alap-
vizsgát tettek, valamennyien eredményesen. 

Az alapvizsga letétele után Kiss Zoltán kilépett az Intézetből. 
A teológiai hallgatók létszáma az I-V. évfolyamon 31 (22 fiú és 9 leány). 

Lelkésztová bbképzés 
A lelkésztovábbképző tanfolyamot 1995. július 24-28. napjain tartották 

meg, amelyen a teológia 4 szakcsoportjából dr. Erdő János, dr. Szabó Árpád, 
dr. Rezi Elek és Kovács István tartottak előadást megbeszéléssel. 

Az 1995-1996 tanévben külföldön tanulmányokat folytatnak. Székely 
Miklós kövendi lelkész-esperes a Manchester-i Unitarian College-ban (az I. fél-
évben) és az Oxford-i Manchester College-ban (a II. félévben); Kovács Sándor 
kolozsvár-monostori lelkész a Berkeley-i Starr King Teológiai Intézetben. 

Személyi változások 
A lelkészek sorában: 
Állásáról lemondott és egyházi szolgálatból kilépett: Nagy Attila kökösi 

segédlelkész 1995. július 1-től. 
Nyugalomba vonult: 
Léta Áron pipe-szásznádasi lelkész 1995. szeptember 1-én. 1931-ben 

született Bölönben, Sepsiszentgyörgyön tett értettségi vizsgát, teológiai tanul-

255 



mányait 1954-1958. között végezte a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Ta-
gozatán. 1958-59-ben gyakorló segédlelkész az alsófelsőszentmihályi egyház-
községben; 1959-től politikai elítélt, 1964-ben kapta vissza szabadságát. 
1964-68-ban az iszlói, 1968-70-ben a firtosmartonosi, 1970-72-ben a homoród-
jánosfalvi, 1972-93-ban a lupény-vulkáni és 1993-tól nyugalomba vonulásáig a 
pipe-szásznádasi egyházközségben szolgálta egyházunkat odaadással és hű-
séggel. 

1995. július 1-től nyugalomba vonult Benczédi Ferencné Solymosi Er-
zsébet küküllődombói énekvezér, aki 1963-tól 32 éven át lelkiismeretesen és 
eredménnyel szolgálta gyülekezetét és egyházi énekkultúránkat. 

Isten áldása legyen nyugalomba vonult afiai életén. 

Kinevezések 
A. Lelkészek: 
Kovács Sándor Kolozsvár-Monostorra, 1995.szeptember 30-tól, rendes 

lelkésznek. 
Mezei Csaba petrozsényi segédlelkész, 1995. augusztus 1-től áthelyezést 

nyert az ádámosi egyházközségbe. 
Gyakorló segédlelkészi kinevezések 1995. szeptember 1-től: 
Jakab Zsolt Újszékelyre, Józsa Lajos Kökösbe, Kriza János Kolozsvár-

Monostorra, Krizbai Béla Homoródszentmártonba, Lázár Levente Szenthárom-
ság-Kisadorjánba, Pop Mária Szentivánlaborfalvára, Zsigmond Kinga 
Homoródszentpéterre, és Sándor Szilárd Pipe-Szásznádasra. 

B. Változások az énekvezérek sorában: 
Kinevezést nyert a küköllődombói egyházközségbe rendes énekvezér-

nek Hunyadi Mária 1995. július 1-től és László Árpád a homoródszentmártoni 
egyházközségbe rendes énekvezérnek 1995. augusztus 1-től. 

Unitárius Világszövetség (IARF) konferenciája 

1995. július 7-9- napjain került sor az IARF rendezésében a németországi 
Bad Bollban tartott konferenciára, amelynek témája: A vallás és gazdaság volt. 
A konferencián tartott előadások: dr. Henk Tielemann: A gazdasági érem má-
sik oldala; Keethlin Tyson-Quah: A gazdasági erkölcs kiterjesztése; dr. Georg 
Böckermann: A keresztények nem lehetnek kapitalisták; Jean Marie de Bour-
quency: Az egyéniség fej lődése a gazdaság és hit területén; Marc Boss: A val-
lási értékek felülmúlják a gazdasági értékeket. Az előadásokat 
vitacsoportokban beszélték meg és összegezték a konferencia konklúzióit a 
következőkben: 

1. Az alapértékek: munka, környezet megbecsülése, az erkölcsi maga-
tartás közös és mindenki számára irányadó. 2. A rendelkezésre álló forrásokat 
felelősséggel kell felhasználni; itt találkozik egymással a gazdaság és a vallás. 
3. A vallás és a gazdaság kapcsolata hasonló a gondolkodás és cselekvés közti 
viszonyhoz: először gondolkodni kell (vallás, filozófia) és azután cselekedni 
(gazdaság, környezetvédelem, erkölcs). 4. Az egyén és közösség kapcsolatá-
nak modellje az "eklézsia"; az egyén csatlakozása és a közösség elfogadása, 
amely kölcsönös kifejezése egymás identitásának. 5. Korunk a változások idő-
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szaka, meg kell tanulnunk a gondolkodás új módszereit és útjait, ezért kell el-
méleti megközelítésben nézni a kérdéseket. 

Egyházunk részéről a konferencián részt vettek: Andrási György, Farkas 
Dénes, Kovács István, Kiss Alpár, Máthé Sándor, dr. Szabó Árpád és Szász Fe-
renc. 

Unitárius Ifjúsági Konferencia 
1995. augusztus 10-13. Bözödön gyűlt össze az unitárius ifjúság a 89-es 

változások utáni V. Országos Ifjúsági Konferenciára, melyen több mint 300-an 
vettek részt. A megnyitó istentiszteleten a szószéki szolgálatot Ilkei Árpád ho-
moródújfalvi gyakorló segédlelkész és Kelemen Levente oklándi lelkész-elnök 
végezték. Az üdvözletek során dr. Erdő János püspök javaslatára a konferencia 
jelmondata lett: "De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyek-
ben igazság lakozik" (2Pét 3,13). Kolcsár Sándor esperes köszöntő beszédében 
feltette a kérdést: "Mit jelent ma ifjúnak lenni?" 

A konferncián elhangzott előadások: 
Benedek Mihály bözödi lelkész: Bözöd és a bözödi unitárius egyház-

község története; Kiss Károly medgyesi lelkész: Van-e jövője a családnak? 
Van-e jövő család nélkül?; Szász Ferenc brassói lelkész és Bardócz András 
tanár: Holtomiglan, holtáiglan; dr. Rezi Elek teológiai tanár és Bocz Judit 
pszihológus: A család helyzete Erdélyben. Az előadásokat vitacsoportokban 
beszélték meg. 

A pétek és szombat reggeli áhítatot Ferenczi Enikő és Koppándi Botond 
teológiai hallgatók végezték. A konferencia záróistentiszteletén Benedek Mi-
hály helybeli lelkész végezte a szószéki szolgálatot. 

Péntek és szombat este kultúrműsor egészítette ki a konferencia prog-
ramját. Ennek keretében a magyarsárosi és bethlenszentmiklósi ifjúság színda-
rabot mutatott be. A hasznos szórakozást népdalok és táncok, az iskolában 
rendezett népművészeti kiállítás, videofilmes néprajzi előadás, a bözödújfalvi 
emlékmű megtekintése egészítette ki. 

A konferencia keretében Krizbai Béla homoródszentmártoni gyakorló 
segédlelkész felovasta az Ifjúsági Egylet egy évi tevékenységéről szóló titkári 
jelentését. Augusztus 13-án, vasárnap került sor az új vezetőség megválasztá-
sára. A küldöttek egy része a választást döntően befolyásoló javaslatot terjesz-
tett elő. Mivel a javaslat későn érkezett ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazni 
lehetett volna a választmány előterjesztésére, a Közgyűlés úgy határozott, hogy 
a régi vezetőség ideiglenes hatállyal tovább működik. Az öt egyházkör ifjúsá-
gát pedig megbízta, hogy 1995. november l-ig állítsa össze a jelöltlistát és vá-
lassza meg az új vezetőséget. Addig is figyelembe véve Krizbai Béla gyakorló 
segédlelkész elfoglaltságát, a titkári teendők elvégzésével Kriza János kolozs-
vár-monostori gyakorló segédlelkészt bízta meg. 

A konferencia nyilatkozata: 
1995. augusztus 10-13-án a Maros megyei Bözödön gyűltünk össze a 

XIX., 1989 utáni V. Unitárius Ifjúsági Konferenciánkra. Konferenciánk az aláb-
bi nyilatkozatot teszi közzé: 
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1. Az elhangzott e lőadások fontos kérdésekre adtak választ. Kiss Károly 
medgyesi lelkész VAN-E JÖVŐJE A CSALÁDNAK? VAN-E JÖVŐ CSALÁD NÉL-
KÜL?, Szász Ferenc brassói lelkész és Bardócz András tanár HOLTOMIGLAN, 
HOLTÁIGLAN?, dr. Rezi Elek teológiai tanár és Bocz Judith pszichológus a 
SZERELEM , PÁRVÁLASZTÁS, HÁZASSÁG útvesztőiben próbáltak eligazítást 
adni. 

2. A résztvevők számát tekintve - 287 személy - örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy sem a távolság, sem az anyagi nehézségek n e m jelenthetnek aka-
dályt az unitárius ifjúság jövőt építő optimizmusának út jában. 

3. A megvitatott kérdések, ha nem is teljes mértékben, de részben meg-
világították a követendő utat az élet egyik fontos lépésében, a család-
alapításban. 

4. Jó eredménynek tartjuk, hogy jelen konferencián sikerült megvitatni 
és szükség szerint kiegészíteni az új Szervezeti Szabályzatunkat. Ezzel lehető-
séget teremtettünk az ifjúsági élet szervezettebb kibontakozására, önállósulá-
sára. 

5. Olyan helyen gyűltünk össze - Bözödújfalu közelében -, ahol a múlt 
szomorú emlékei e levenen élnek az ittlakók lelkében. A tóból kimagasló el-
tűnt falu templomtornyai indíttatást jelentettek, hogy számot vessünk a múlttal 
és a jelennel, s igyekezzünk úgy élni és dolgozni, hogy a múlt tragédiái ne is-
métlődjenek meg. 

6. "De új eget és ú j földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igaz-
ság lakozik" (2Pét 3,13) jelszóval tiltakozunk a Tanügyi Törvény ellen, mely 
sérti alapvető emberi jogainkat és veszélyezteti kulturális és vallási fennmara-
dásunkat. 

7. Határozottan kér jük iskoláink, egyetemeink helyreállítását, egyházi 
vagyonunk visszaszolgáltatását, hogy ifjúságunk biztos léptekkel indulhasson 
a tanulás, önmegvalósítás útján anyanyelvünk korlátlan használatával. 

8. Jelen konferenciánkon is tanúbizonyságát tesszük annak, hogy mi 
maradni kívánunk ősi hazánkban, társ nemzetként vállalva a küzdelmet, hogy 
gyermekeink új világot örököljenek. 

9. Az Unitárius If júság bözödi konferenciája ezúttal is hálás köszönetét 
nyilvánítja az Egyházi Főhatóság erkölcsi és anyagi támogatásáért. Illese kö-
szönet a bözödi egyházközség vezetőségét, híveit, ifjúsági- és nőegyletét, Be-
nedek Mihályt és feleségét, Enikőt, hogy a konferenciának és résztvevőinek 
otthont biztosítottak. 

A gondviselő Isten áldása kísérje további munkánka t és mindnyájunk 
életét. 

A zsilvölgyi unitárius tanulók anyanyelvi táboroztatása 
1995. augusztus 14-24. között másodszor szervezte meg az egyházi fő-

hatóság a zsilvölgyi tanulók anyanyelvi táborozását két egyházközségben: a 
homoródszentmártoni Dávid Ferenc Ifjúsági és Művelődési Központban és a 
homoródalmási iskolában és kántori lakásban. A tanulók száma 21 volt; III. 
osztályos kortól Xll-ig; a lupény-vulkáni, petrozsényi, vajdahunyadi, beszter-
cei gyülekezetekből jöttek. 
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A homoródszentmártoni táborban 12 tanuló tartózkodott, vezetőjük Czi-
re Irma magyarszakos tanárnő és Lőrinczi Lajos s Gyerő Dávid IV. éves teoló-
giai hallgatók. A homoródalmási táborban 9 tanuló (IX-XII. osztályosok) 
vettek részt, vezetőjük Bencző Dénes esperes-lelkész, Bardócz András tanár, 
Szabó László, Koppándi Botond, Tódor Csaba teológiai hallgatók. Meghívott 
előadók voltak: Kelemen Levente, Pop Mária lelkészek, Tódor Albert tanár. 

Mindkét tábor munkaprogramja/ anyanyelvi és vallási ismeretek tanítá-
sa, irodalom, történelem, népdal, valamint a tanulók személyiségének fejlesz-
tése. A résztvevőknek kellemes nyári programot biztosítottak. A zsilvölgyi 
tanulók táboroztatása eredményesnek bizonyult, amelyet Egyházunknak a jö-
vőben is folytatni és támogatni kell. 

•A felvételi vizsgát a. kolozsvári és székelykeresztúri teológiai líceum IX. 
osztályába július 4-7. és augusztus 29- szeptember 2. között tartották. A vizsga 
eredménye alapján Kolozsváron 28 és Székelykeresztúron 29 tanuló iratkozha-
tott be a IX. osztályba. 

• A tarcsafalvi egyházközség felújított templomát és az épülő új lelkészi 
lakást 1995. július 16-án hálaadó istentisztelet és ünnepély keretében avatták 
fel. A szószéki szolgálatot dr. Erdő János püspök végezte;Szombatfalvi József 
beszolgáló lelkész a templomjavítás és lelkészi lakás építésének történetét is-
mertette. Az iskola tanulói kultúrműsort mutattak be. 

A tarcsafalvi gyülekezet, a beszolgáló lelkész odaadó vezetésével, nagy 
áldozatkészséggel és közmunkával javították ki templomukat és kezdették 
meg a lelkészi lakás építését. Az ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 

• Magyar-Andrásfalván az unitárius és református hívek által építendő 
templom alapkövét 1995. július 22-én helyezték el istentisztelet keretében. 
Egyházunk részéről Kolcsár Sándor esperes-lelkész végzett szolgálatot. 

• Egyházunk tiltakozó nyilatkozatot adott ki 1995. július 24-én az új ok-
tatási törvénnyel kapcsolatban, melynek szakaszai ellentétben állanak az Al-
kotmánnyal, sértik a nemzeti kisebbségek egyenjogúságáról kihirdetett 
elveket, és alkalmazásuk gyakorlatilag a romániai magyarság asszimilációjához 
vezethet. 

• A Magyarok Világszövetsége 1995. július 27-én a debreceni református 
templomban tiltakozó nagygyűlést rendezett az erdélyi, felvidéki és délvidéki 
magyar iskolák, a magyar nyelv egyenrangúsága és a nemzeti közösségek jog-
egyenlősége védelmében. Egyházunkat dr. Erdő János püspök, Andrási 
György és Mikó Lőrinc előadótanácsosok képviselték. 

• Énekvezér kibúcsúzó Küküllődombón. 1995. július 27-én búcsúzott el 
gyülekezetétől Benczédi Ferencné Solymosi Erzsébet, aki 32 éven át lelkiisme-
retesen és kiváló eredménnyel szolgálta egyházi énekkultúránkat. Az egyház-
község részéről a gondnok, Szabó Sándor a férfikar, Csiki Istvánné a női 
kórus, Nagy Jánosné a nőszövetség és Hunyadi Mária új énekvezér köszöntöt-
ték a kibúcsúzó énekvezért. 

•Székelyudvarhelyen tartott Polgári Fórum keretében, 1995. szeptem-
ber 2-án, nemzeti közösségünk tiltakozott az új tanügyi törvény ellen. A gyű-
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lésen számos lelkész és híveink népes csoportja vett részt, az egyházfőkkel 
együtt. 

•Az Unitárius Nők Országos Szövetsége 1995. szeptember 3-án Csokfal-
ván tartotta éves közgyűlését, melyen 34 nőszövetség 221 küldötte vett részt. 
A gyűlésen beszámolók hangzottak el az egyházközségekben folyó nőszövet-
ségi tevékenységekről, az előző évi közgyűlés határozatainak megvalósításá-
ról. Előadást tartott Jakabháziné Nagy Vera alelnök a Biblia nőalakjairól. Végül 
megejtették a háromévente esedékes tisztújítást. 

Az istentiszteleti szolgálatot Szabó Tünde III. éves teológus végezte. A 
csokfalvi nőszövetség új zászlaját Kolcsár Sándor esperes-lelkész avatta fel. A 
közgyűlés színvonalas kultúrműsorral ért végett. 

• Templomavatás Baráton. Történelmi jelentőségű esemény volt a baró-
ti egyházközség életében a templom felavatása 1995. szeptember 10-én. A 
templomépítés terve visszanyúlik az 1986-os évre, amikor a gyülekezet elhatá-
rozta egy imaház építését, ami abban az időben, mikor templomokat rombol-
tak le, szinte elképzelhetetlennek tűnt. A hívek megkezdik az anyagi alap 
megteremtését. 1989 tavaszán megkapják a megyei hatóságtól az építési enge-
délyt. A decemberi változás következtében 1990 tavaszán a gyülekezet imaház 
helyett a templomépítést határozta el. 

A hívek minden tőlük telhetők megtesznek ahhoz, hogy az építés ha-
ladjon; áldozatkészségből és önkéntes munkavállalásból jelesen vizsgáztak. 
Külföldi barátok és hittestvérek fokozatos érdeklődéssel fordulnak a baróti 
gyülekezet felé és támogatják vállalkozásukat. 

1995 nyarán elkészült a templom. Az avató istentiszteleten az új temp-
lom zsúfolásig megtelt mintegy 300 lélekkel, a többi, mintegy 500 részvevő, a 
templom előtti térségen felálított sátor alatt - esős, hűvös idő miatt - hallgathat-
ta hangszórókon keresztül az istentiszteletet. Az avató szószéki szolgálatot dr. 
Erdő János püspök végezte, Isten áldását kérve az új templomra és a baróti 
gyülekezetre. Ezt követte Máthé Sándor esperes úrvacsorára előkészítő beszé-
de. Az úrvacsorát püspök, esperes és a felkért lelkészek szolgáltatták ki a hí-
veknek. 

A felavatást követő ünnepélyen Austin Fitzpatrick angliai unitárius lel-
kész átadta a gyülekezetnek az oxfordi Manchester College adományát: ezüst 
úrvacsorai kelyhet, tányért és kancsót. Ezután Kiss Alpár lelkész köszöntötte a 
résztvevőket és ismertette az egyházközség rövid történetét, figyelemmel a 
templomépítésre. Egyben köszönetet mondott a bel- és külföldi támogatók-
nak, akik lehetővé tették a templom felépítését. 

Ezután következtek a külföldi egyházak, szervezetek és résztvevők üd-
vözletei: dr. Murvay Sámuel főgondnok (Magyarország), David E.Bumbaugh 
és felesége lelkészek (Summit New Jersey) a testvéregyházközség részéről, 
Ruth Vogler és Ruth Saw (Egyesült Államok), Austin Fitzpatrick (Angliai Unitá-
rius Egyház és Leeds városának képviselője, valamint az "Erdélyi Unitáriuso-
kért" alapítvány elnöke). Sorra került a külföldi táviratok/levelek felolvasása: 
Gyarmathy György (Svájc), a HEKS elnöke, valamint az Amerikai Unitárius 
Univerzalista Egyház üdvözlete. 
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Az ünnepély keretében fellépett a helyi "Rozmaring" vegyes kórus, a ba-
róti "Kájoni Consort" régizene együttes, szavalt Ráduly Klára orgonán klasszi-
kus darabokat adott elő Benczédi Hunor orgonista. 

Nemzeti imánk eléneklése után a templom kertjében fogadást tartottak. 
Az esti órákban hivatalos vacsorára került sor, amelyen pohárköszöntők hang-
zottak el a polgármester, a református, az ortodox lelkészek, a felügyelő gond-
nok és más egyházi és világi személyek részéről. 

• Tanévnyitó ünnepély, tátották 1995. szeptember 15-én a kolozsvári és 
székelykeresztúri unitárius szemináriumokban. Kolozsvárt dr. Erdő János püs-
pök, Székelykeresztúron Gálfalvi Sándor főgondnok vett részt a megnyitón. 

• Templom- és iskola-napi istentiszteletet tartottak az ökumenikus ösz-
szefogás szellemében, a hazai testvérfelekezetekkel karöltve, valamennyi gyü-
lekeztben. 

• Dr. Jakab Jenő kibúcsúzóját 1995. szeptember 24-én, az őszi hála-
adási istentisztelet keretében tartotta a pestlőrinci egyházközségben. Az ün-
nepélyen és az istentiszteleti szolgálatban segítkeztek dr. Erdő János püspök 
és dr. Szabó Árpád dékán. 

Halottaink 
Dr. Fazakas Miklós ügyvéd, volt RMDSZ szenátor, az Alkotmánybíróság 

volt tagja, az Egyházi Képviselő Tanács és az Egyházi Főtanács tagja 1995. au-
gusztus 12-én 78 éves korában Brassóban elhunyt. Augusztus 14-én temették 
Kézdivásárhelyen a református temetőbe. A temetései szolgálatot Máthé Sán-
dor esperes-lelkész végezte, a sírnál Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész bú-
csúztatta. 

Dr. Szathmáry János nyugalmazott egyházi gazdasági tanácsos, 1995. 
szeptember 7-én életének 87. évében Kolozsváron meghalt. Szeptember 11-én 
temették a Házsongárdi temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Bálint 
Benczédi Ferenc kolozsvári lelkész végezte. 

Simó Attila nyugalmazott lelkész 1995. szeptember 20-án 79 éves korá-
ban Szászrégenben elhunyt. 1916. június 2-án született Székelyhodoson, 1936-
ban tett érettségi vizsgát a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban. 
Teológiai tanulmányait 1942-ben fejezte be a kolozsvári Unitárius Teológiai 
Akadémián. 1942-1946 között Kocsordon (Magyarország), majd tábori lelkész-
ként, 1946-1983 között mint a nyárádszentmárton-csíkfalvi egyházközség lel-
késze szolgálta egyházunkat. Szeptember 22-én temették a magyarrégeni 
református temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Kolcsár Sándor espe-
res-lelkész végezte, az egyházi központ nevében Szabó Zoltán titkár mondott 
beszédet. A sírnál Varga Sándor nyárádszentmárton-csíkfalvi és Szén Sándor 
jobbágyfalva-nyárádszeredai lelkész, valamint Kilyén Károly főtanácsi tag és 
Kiss József nyárádszentmártoni tanító búcsúztatta. 

Emlékük legyen áldott! 
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KÖNYVSZEMLE 

Orbán Balázs örökösei. (Válogatott tanulmányok, esszék, napló-
jegyzetek Orbán Balázs személyéről és életművéről.) Szerkesz-
tette Majla Sándor. Székelyudvarhely, 1995. 128. 

Orbán Balázs szobrának 1995. február 4-én Székelyudvarhelyen tartott 
avató ünnepélyére kiadott könyv. Közreadja huszonkét ismert író, történész, 
néprajzkutató - Tavaszy Sándor, Benkő Samu, dr. Kós Károly, Mikó Imre, 
Egyed Ákos, Erdélyi Lajos, Albert Dávid, Imreh István, Lászlóffy Aladár, Zepec-
zaner Jenő, Tamás Tímea, Sütő András, Kántor Lajos, Páll Szilárd, Dávid Gyula, 
Léstyán Ferenc, Lőricz György, Banner Zoltán, Róth András Lajos, Beke 
György és Gaal György - Orbán Balázsról írott tanulmányait, esszéit. 

Orbán Balázs kiemelkedő erkölcsi személyiség, magyarságának ö n t u d a -
tos képviselője, akit áthat hűséges nemzetszerelme. Magyar és ember, haza és 
európaiság összefüggésében tudott gondolkodni és politizálni. Vallásáról és 
példaképeiről így vallott: "az én vallásom az, melyet Plato, Pythagoras, Sokra-
tes, Krisztus hirdettek, s melynek apostolai Savonarola, Dante, Petrarca, Thö-

' köly, Rákóczi, Washington, Robespierre, Petőfi és mások. Az én szenteim 
azok, akik elhaltak a szabadság hirdetésében, a nép jogainak védelmében." 
Soha nem adta fel az 1848-49-es szabadságharc függetlenségi eszméjét, mert 
úgy vélte, hogy a függetlenség lehet biztosítéka annak, hogy Magyarország 
múltjához méltó szerepet tölthessen b e Európában. 

A könyv kiadásának célja a szerkesztő szerint az, hogy "a mai ember, 
akivel az elmúlt évtizedek politikai erői feledtetni akarták Orbán Balázst is, fe-
dezze fel újra őt, az ifjabb nemzedék pedig megtalálja, találkozzék vele..., 
hogy gyakrabban időzzünk gondolatban Vele és az eszméivel, merítsünk kö-
zösség szeretetéből és szívleljük meg aggodalmait, hogy jobban vigyázhas-
sunk önmagunkra. Hogy méltóbbak lehessünk örökösökként használni 
önmagunk biztonságáért azt a szellemi vagyont, amit reánk hagyományozott." 
Ezt az Orbán Balázs szellemet próbálja idézni a könyv is, felsorakoztatva érté-
keit és gyöngyeit, megvilágítva a történészt, a néprajzkutatót, a politikust, az 
erkölcsi személyiséget. 

Orbán Balázs munkái, mindenekfelett főműve, A Székelyföld leírása, 
mely történeti és néprajzi tevékenységének legszebb eredménye, nagy tudo-
mányos kutatáson alapul, színes és sokoldalú képet nyújt a Székelyföldről. 
Mind a mai napig nélkülözhetetlen forrása az erdélyi múlt felleltározására vál-
lalkozó történettudománynak. Hatalmas anyaggyűjtése pedig a kutatók valósá-
gos kincsesbányája napjainkban. 

Történetírói munkásságának botlásai, tévedései, romantikus törté-
netszemlélete a kor általános tudományos színvonalának természetes követ-
kezményei. Ezek azonban eltörpülnek emberi és tudományos értékei mellett. 
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