
EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
Rendkívüli Egyházi Képviselő Tanács ülésezett 1995. november 8-án, 

amelyen elhatározást nyert aZ egyházi nyomda megvétele és elhelyezése a 
Kossuth L. u. 5 szám alatti SORA épület udvarán levő helyiségekben. 

Egyházi Képviselő Tanács 1995. november 22-23-án tartotta IV. évne-
gyedi rendes ülését, melyen az Egyházi Főtanácsot készítették elő. Az elnö-
kileg elintézett fontosabb adminisztratív és gazdasági ügyekről előterjesztett 
jelentés után következtek a Főtanács elé terjesztendő jelentések: az E. K. Ta-
nács általános jelentése, a Nyugdíjintézet, az Unitárius Nők Országos Szövet-
sége, a Dávid Ferenc Ifjúsági Szövetség és a Dávid Ferenc Egylet részéről. 
Ezután az E. K. Tanács döntött az építési-javítási segélyek szétosztásáról a 
kérelmező egyházközségek között; pártolólag terjesztette a Főtanács elé az 
időközi egyházköri választásokat, valamint a tiszteletbeli címek adományozá-
sát. Végül elfogadásra kerültek a zárszámadások és költségvetések. 

Rendkívüli ülést tartott az Egyházi Képviselő Tanács 1995. december 15-
én, amelyen a Főtanács időpontját 1996. január 18-19-re tűzte ki. Egyben, fi-
gyelembe véve Jenei Dezső főgondnok beadványát, melyben egyházi 
tisztségei alól felmentését kéri, a Főtanácsig dr. Szabó Pál E. K. Tanácsi tagot 
kéri fel a főgondnoki tisztség betöltésére. 

Lelkészi Konferencia 
Egyetemes Lelkészi Konferenciát tartottak 1995. november 20-21-én 

Brassóban. Szombatfalvi József csehétfalvi lelkész-elnök beszámolót tartott az 
előző konferencia óta kifejtett tevékenységről. Az előadások során Kolcsár 
Sándor marosvásárhelyi lelkész-esperes "A lelkész helye a társadalomban", 
Máthé Sándor brassói lelkész-esperes "Társadalmi jelenség-e az alkoholiz-
mus?" címen adtak elő. Ezt követte a lelkészi szövetség szabályzatának meg-
tárgyalása és a szervezet nevének megállapítása: "Erdélyi Unitárius Lelkészek 
Szövetsége". Az istentisztelet szószéki szolgálatát Szombatfalvi József végezte. 
A konferencia a következő nyilatkozatot fogadta el: 

"1. Az Erdélyi Unitárius Lelkészek Szövetsége a lelkészeket és egyházi 
társadalmat érintő kérdéseket vitatott meg. 

2. Belső ügyeink mellett az egész magyar nemzeti közösséget érintő 
kérdések is megtárgyalást nyertek. 

Az egybegyűltek kifejezték tiltakozásukat az RMDSZ tiszteletbeli elnö-
két, Tőkés László p ü s p ö k urat ért méltatlan és ízléstelen támadásokkal szem-
ben. Tesszük ezt teljes egyetértésben Markó Béla szövetségi elnök úr 
állásfoglalásával, melyet nyílt levélben fogalmazott meg. 

338 



3. Konferenciánk szolidarizál mindazon intézményekkel és személyek-
kel, amelyek és akik szót emelnek és hosszabb időn át tartó éhségsztrájkot vál-
lalnak, mint Kozma Szilárd, Katona Ádám és Kádár Attila: 

- a törvény előtti teljes jogegyenlőségért, 
- az anyanyelvi oktatásért az óvodától az egyetemig, 
- az államosítás során elkobzott összes egyházi javak visszaszolgáltatá-

sáért. 
4. Fenti kérdések alkotmányos megoldása érdekében létfontosságúnak 

tartjuk a vallásügyi és nemzetiségi törvény mielőbbi megalkotását és elfoga-
dását. 

5. Az egybegyűlt lelkészek elhatározták, hogy december 3-án, advent 
első vasárnapján a hívekkel együtt személyszerint és közösségileg a fenti célo-
kért úrvacsoraosztással egybekötött ima- és böj tnapot tartanak. 

Helyi lehetőségek szerint egyházközségeink élhetnek a tiltakozás min-
den más békés eszközével is." 

A konferencián az egyházi közpon t részéről dr. Erdő János püspök és 
dr. Szabó Árpád dékán vett részt. 

Lelkészi értekezletek 
A III. évnegyedi értekezleteket 1995. október 4-11. között tartották: ok-

tóber 4-én a kolozs-tordai egyházkör Torockón, október 5-én a Háromszék-
Felsőfehér a datki egyházközségben, október 9-én a maros-küküllői 
egyházkör Segesváron, október 10-én a székelyudvarhelyi egyházkör Recse-
nyéden, és október 11-én a székelykeresztúri egyházkör a székelykeresztúri 
egyházközségben. Az értekezlet tárgyát képezte: dr. Szabó Árpád "Zsidó-ke-
resztény párbeszéd Jézus személyéről" c. előadása és különböző adminisztra-
tív kérdések. 

A IV. évnegyedi értekezleteket 1995. november 7 - december 6. között 
tartották: november 7-én Marosvásárhelyen, november 8-án Brassóban, no-
vember 9-én Székelyudvarhelyen, november 10-én Székelykeresztúron és de-
cember 6-án Kolozsváron. Az értekezleteken dr. Tapolyai Mihály professzor 
előadását tárgyalták meg "Betegség vagy erkölcsi vétség a homoszexualitás?" 
Az értekezleteken az egyházi központot Andrási György előadótanácsos kép-
viselte. 

Teológiai Konferencia 
Teológiai konferenciát tartottak 1995. október 13-15. között Budapes ten 

Korunk unitarizmusa témakörben. Ez alkalommal Jézus személye, mint hittani, 
a nő és férfi kapcsolata, mint etikai kérdés szerepelt a tárgysorozaton. Egyhá-
zunk részéről előadást tartottak: dr. Szabó Árpád dékán, dr. Rezi Elek és Ko-
vács István teológiai tanárok, Andrási György előadótanácsos, Kiss Károly és 
Szász Ferenc lelkészek. A záróistentiszteleten dr. Szabó Árpád prédikált. 

A Dávid Ferenc Egylet felolvasó ülései 
Az 1995. október 15-én tartott ü lésen dr. Gaal György előadása hangzott 

el: "Gyergyai Árpád az Unitárius Kollégium orvosa és az orvossebészeti kuta-
tások erdélyi úttörője" címen. November 19-én Szász Ferenc brassói lelkész 
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adott elő "Egyház és ifjúság" kérdéséről. December 17-én dr. Egyed Ákos aka-
démikus "Nagyajtai Kovács István, az erdélyi magyar tudományos történetírás 
kezdeményezője" címen tartott előadást. Az előadásokat minden esetben ze-
neszámok és szavalatok egészítették ki. 

Templomavatás 
A marosszentgyörgyi leányegyházközség új templomának felavatása 

1995. október 15-én történt. Az avató istentisztelet szószéki szolgálatát dr. Erdő 
János püspök végezte. Úrvacsorára előkészítő beszédet Kolcsár Sándor esperes-
lelkész mondott. Ezt követően Balázs Sándor szentgericei lelkész és Incze 
György gondnok beszámoltak a templom építéséről. Az ünnepséget Györffy 
András szavalata és a marosszentgyörgyi vegyeskar kórusszámai egészítették ki. 

Lelkésznevelés 

A Teológiai Intézet Unitárius Fakultásának évnyitó istentiszteletét 1995. 
október 1-én tartották. Az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot dr. Erdő János 
püspök végezte. Délután az Intézet dísztermében dr. Geréb Zsolt rektor mon-
dott évnyitó beszédet, majd az I. éves hallgatók fogadalmat tettek. 

Az 1995-1996. tanév első félévi előadásai október 2-től december 16-ig 
tartottak. 

Karácsonykor az unitárius hallgatók legátusi szolgálatot végeztek a kü-
lönböző egyházközségekben. 

• A nagyajtai egyházközség 1995. október 8-án tartotta Fekete Levente 
új lelkészének beiktatását, aki Zsolt 43, 3 verse alapján mondotta el beköszön-
tő beszédét. Ezt követően Máthé Sándor esperes mondott beiktató beszédet 
(Lk 12, 32) és átadta az egyházközség jelképeit (Biblia, templomkulcs, bélyeg-
ző, kehely). A beiktatott lelkészt az egyházközség részéről Bihari József gond-
nok, az egyházkör nevében Dakó Bálint felügyelőgondnok, az egyházi 
központ részéről Szabó Zoltán egyházi titkár (ApCsel 3, 4-6); a testvéregyhá-
zak nevében Nagy Károly az erdővidéki református egyházmegye esperese és 
Berszán István középajtai református lelkész. Majd Gál Jenő ny. nagyajtai lel-
kész, a nőszövetség részéről Kiss Ilona és Toók Katalin üdvözölték. Az ünnep-
séget a gyermekek ének- és versösszeállítása, Péterfi Sándorné énekszáma és 
a felsőrákosi egyházközség vegyeskórusának szereplése, valamint Sebestyén 
Dénes középajtai kántor énekszámai egészítették ki. A szórványhívek nevében 
Kispál Juliánná apácai egyháztag mondott köszöntőt. Az üdvözletekre Fekete 
Levente lelkész válaszolt. A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 

• Dávid Ferenc emlékünnepélyt tartottak az egyház dísztermében 1995. 
november 15-én a teológiai líceum tanulói. November 19-én a belvárosi temp-
lomban teológiai hallgatóink emlékeztek meg Dávid Ferencről. A szószéki 
szolgálatot Miklósi Vári Katalin és Czire Szabolcs V. éves hallgatók végezték. 
Ezt követték a hallgatók énekszámai és szavalatai. 

• A kolozsvári Református Teológiai Fakultás 100 éves jubileumi ün-
nepségét tartották 1995. október 19-21. napjain. Az október 19-én a Farkas ut-
cai református templomban tartott istentiszteleten dr. Csiha Kálmán püspök 
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prédikált, majd D. Tőkés László püspök tartott előadást. Egyházunk részéről 
dr. Erdő János püspök köszöntötte a jubiláló Református Fakultást. 

Délután doktor- és díszdoktor-avatásra került sor a Magyar utcai refor-
mátus t emplomban . Doktorrá avatták: Fodor Ferenc, Higyed István, Kocsis 
Attila református le lkészeket , Czirják Árpád római katol ikus kanonok-érsek i 
helynököt és ifj. Fekete Károly debreceni református teológiai tanárt. "Post 
mortem" doktori címet adományoztak: Gellérd Imre unitárius, Árus Lajos refor-
mátus lelkészeknek, valamint Horváth István teológiai tanárnak. Díszdoktori 
címet adományoztak egyházunk kezdeményezésére Arthur J. Long angol uni-
tárius teológia és egyháztörténet kiemelkedő személyiségének, valamint Spen-
cer Lavan a chicagói Meadville/Lombard Unitárius Teológiai Intézet tanárának 
és e lnökének. 
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KÖNYVSZEMLE 

Gerhard J. Bellinger: Nagy valláskalauz. Fordította Viola József. 
"A magyar ősvallás" c. fejezetet Pócs Éva írta. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1993, 440. 

A világ vallásait bemuta tó könyv szerzője a dortmundi egyetem vallás-
történet professzora, ismert vallástörténész. Munkájában 670 vallásról, egyház-
ról, vallásos mozgalomról és vallásfilozófiai iskoláról ad számot, a világ 
valamennyi kultúráját, népcsoportját f igyelembe véve, az Őskori megalitikus 
vallástól a legutóbbi időkben megalakult szektákig. 

A kötet egyesíti a lexikon és a rendszeres történeti feldolgozás előnyeit. 
A szerző az egyes vallásokat tárgyalva, meghatározott rendszer szerint csopor-
tosítja a tudnivalókat. A szócikk első, történelmi része bemutatja a vallásalapí-
tók és k iemelkedő vallásos egyéniségek élettörténetét, valamint a vallásos 
irányzatokat és vallásfilozófiai iskolákat. A második, rendszeres részben az il-
lető vallás tanításait, teológiáját ismerteti, valamint értelmezi az etikai értékeket 
és életszabályokat. A harmadik, gyakorlati rész a vallásgyakorlás módjait, a 
szertartásokat, kultikus ünnepeket , vallásos szokásokat tárgyalja. Egyben rész-
letesen taglalja a vallások által az építészetre és a képzőművészetre gyakorolt 
hatásokat. Bemutatja a művészet és irodalom vallási kifejezésformáit, ahogy a 
vallás célját szolgáló épületeknél és szentiratokban jelentkeznek. 

Ez a munka egyszerre kézikönyv és a legszélesebb olvasóközönség ér-
deklődésére számottartó olvasmány. Megismertet a különböző vallások válto-
zatos és színes világával, és kérdéseikre választ találnak benne azok, akik azt 
szeretnék megtudni, hogy a lét alapvető problémáit miképpen válaszolták 
meg az egyes vallások az emberiség története során és milyen újfajta választ 
tartogatnak napjainkban. 

A szerző történeti bot lásai és tévedései közül megemlí t jük az unita-
rizmusról szóló ismertetését. A "Kereszténység" címszó ke re tében a követ-
kezőket írja: "Az uni tár iusok azoknak a közösségeknek összefogla ló 
megnevezése , amelyek az Amerikába bevándorol t szocinianistákból kelet-
keztek. Hozzá juk tar tozónak először Bos tonban 1785-ben vallja magát egy 
közösség. Ma 6 l 6 000 unitár ius az univerzalistákkal az "Unitarian Universa-
list Associat ion"-ben egyesültek" (246. 1.) Az európai unitarizmust nem is-
meri, meg sem említi, n o h a az erdélyi, lengyel és angol unitárius 
egyházakról gazdag i rodalom áll rendelkezésére . 

Az amerikai unitarizmus történetét tévesen ismeri. Az unitarizmus az 
amerikai kongregácionalista felekezetből sarjadzott ki, mint szabadelvű vallá-
sos mozgalom, a Biblia alapján és az értelem segítségével. Ez a folyamat 1805-
1835 között ment végbe W. E. Channing, T. Parker és W. Emerson 
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