
PÜSPÖKVÁLASZTÓ ZSINAT ÉS RENDKÍVÜLI 
FŐTANÁCS SZÉKELYUDVARHELYEN 

A) ZSINAT 

Az Unitárius Egyház új Alaptörvénye előírásai alapján, amelyet 1996. 
november 20-21. napjain Kolozsváron tartott Egyházi Főtanács ülése hagyott 
jóvá, 1996. december 13-14. napjain Székelyudvarhelyen, a belvárosi unitárius 
templomban tartotta ülését a Zsinat, hogy betöltse a dr. Erdő János halálával 
megüresedett püspöki széket. A Zsinat december 13-án, pénteken délután 3 
órakor kezdte meg munkálatait a 199. számú „Tebenned bíztunk..." kezdetű 
egyházi ének és Kolcsár Sándor közügyigazgató imája után. A Zsinaton az el-
nöki tisztet egyházi részről dr. Szabó Árpád főjegyző-püspökhelyettes, világi 
részről dr. Szabó Pál főgondnok töltötte be. Közügyigazgató volt Kolcsár Sán-
dor, előadó Andrási György. 

A Zsinat munkálatait dr. Szabó Pál főgondnok nyitotta meg, üdvözölve 
a megjelenteket, és a magyarországi unitárius egyház népes küldöttségét, dr. 
Murvay Sámuel és Mikó István főgondnokokkal az élen. Dr. Szabó Pál főgond-
nok-elnök röviden ismertette az új Alaptörvénynek a Zsinat hatáskörére vonat-
kozó fejezeteit, kihangsúlyozva, hogy a Zsinatnak tagja egyházunk 
valamennyi rendes lelkésze és az egyházkörök által választott ugyanannyi vi-
lági tag. 

Főgondnok-elnök felkérésére Andrási György előadó jelentette, hogy 
az egyházkörök 1996 novemberében rendkívüli egyházköri közgyűléseket tar-
tottak, amelyeken megválasztották az 1997-2002 évek ciklusára a Zsinat világi 
tagjait. A választás eredményének ismertetése és a Zsinat általi jóváhagyása 
után Kolcsár Sándor közügyigazgató a Zsinat hivatalbeli és választott világi 
tagjaitól bevette az esküt. 

A Zsinat a tagok számbavétele után a főgondnok-elnök javaslatára a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Benczédi Sándor, Fülöp Tibor és Bálint Benczédi 
Ferenc tagokat, a püspökválasztási szavazatszedő bizottságban elnöknek Faza-
kas Endre, tagoknak Fazakas Károly és Fülöp Zoltán tagokat jelölte ki, a jegy-
zőkönyv vezetésére Szabó Zoltán egyházi titkár afiát kérte fel. 

Főgondnok-elnök előterjesztette a Zsinat első napirendi pontját: a dr. 
Erdő János halálával megüresedett püspöki szék betöltését. Felolvasta az új 
Alaptörvénynek a püspökválasztásra vonatkozó szakaszait, majd a választás 
idejére az ülést felfüggesztette. 

A szavazólapok kiosztása és a szavazás megtörténte után a szava-
zatszedő bizottság elvonult a szavazatok összeszámlálására. Munkájának befe-
jeztével főgondnok-elnök az ülést újra megnyitotta és felkérte a szavazatszedő 
bizottság elnökét, Fazakas Endrét, a szavazási jegyzőkönyv ismertetésére, 
melynek alapján főgondnok megfogalmazta és kihirdette a zsinat határozatát 
a következők szerint: „Az Unitárius Egyház Zsinata, 1996. december 13-14. 
napjain a székelyudvarhelyi 1. számú belvárosi unitárius egyházközség temp-
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lomában tartott gyűlésén, az Egyház Alaptörvénye 180. számú szakasza alap-
ján-, a leadott 148 érvényes szavazatból 131 szavazattal dr. Szabó Árpád főjegy-
ző-teológiai tanárt választotta püspöknek, az 1997-2002 évek ciklusára. Dr. 
Szabó Árpád az Unitárius Egyház 30. püspöke." 

A határozat előterjesztése után főgondnok-elnök felkérte dr. Kisgyörgy 
Árpád Maros-Kükiillő egyházköri felügyelő gondnokot és Szombatfalvi Józse-
fet, az unitárius lelkészek szervezetének elnökét, hogy az újonnan megválasz-
tott püspököt hívják be a zsinat ülésére, akiknek kíséretében dr. Szabó Árpád 
püspök bevonult az ülésre, a jelenlevők lelkes fogadása közepette. 

Dr. Szabó Pál főgondnok-elnök közölte a választás eredményét, majd 
felkérte dr. Szabó Árpád püspököt, hogy az Alaptörvény előírása alapján tegye 
le a hivatali esküt, amelyet Kolcsár Sándor közügyigazgató vett be. 

A hivatali eskü letétele után előbb dr. Szabó Árpád püspök mondott be-
szédet, megköszönve a Zsinat tagjainak bizalmát (A beszéd teljes szövegét kü-
lön közöljük.) Az új püspököt köszöntő beszédet mondott: Dr. Szabó Pál 
főgondnok az egyház világi tagjai nevében, Kolcsár Sándor közügyigazgató a 
Zsinat egyházi tagjai nevében, Szombatfalvi József a lelkészek szervezete ne-
vében és dr. Murvay Sámuel a magyarországi Unitárius Egyház nevében. 

A Zsinat második napirendi pontja a lelkészszentelés volt. Dr. Szabó Pál 
főgondnok-elnök felkérte Andrási György előadótanácsost, hogy ismertesse az 
Egyházi Képviselő Tanács vonatkozó határozatát, amelyben javasolja felszen-
telésre Rüsz F. Tibor tordatúri, Benedek Mihály bözödi, Török István olthévízi, 
Szentgyörgyi Sándor désfalvi, Kovács Sándor kolozsvár-monostori, Kelemen 
Szabolcs székelykáli, Kiss László lupény-vulkáni, Kozma Albert marosszent-
györgyi, Veres Ferenc bethlenszentmiklósi, Mezei Csaba ádámosi és Szathmáry 
Incze Kornél alsójárai segédlelkészeket. 

Dr. Szabó Árpád püspök a bemutatott lelkészeknek a következő kér-
dést teszi fel: „Akarjátok-e felszenteléseteket; készek vagytok-e a lelkészi hiva-
tásban megmaradni, s fáradhatatlanul, híven és örömmel szolgálni Isten ügyét 
a világban, anyaszentegyházunk és népünk javára és boldogítására?" Miután a 
feltett kérdésekre a lelkészek igennel válaszoltak, a Zsinat engedélyt adott a 
felszentelésre, amely ünnepélyes külsőségek között történt meg a december 
14-én tartott istentiszteleten. 

A Zsinat ülése dr. Szabó Pál főgondnok záróbeszédével ért véget. 

B) EGYHÁZI FŐTANÁCS 
December 13-án, miután a Zsinat ülésének munkálatai véget értek, dél-

után 5 órakor kezdte meg ülését az Egyházi Főtanács, dr. Szabó Pál főgond-
nok, dr. Szabó Árpád püspök és Kolcsár Sándor közügyigazgató elnökletével. 
Előadók voltak Andrási György és Mikó Lőrinc. 

A Főtanács ülését dr. Szabó Pál főgondnoknak a jelenlevőket üdvözlő be-
széde nyitotta meg, majd felkérte Andrási György előadót, hogy ismertesse az 
egyházkörökben tartott rendkívüli közgyűlések választási eredményeit és olvas-
sa fel az Egyházi Főtanács megválasztott tagjainak névsorát. Ezután Kolcsár Sán-
dor közügyigazgató a jelenlevő Főtanácsi tagoktól bevette a hivatali esküt. 
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A Főtanács megalakulása után dr. Szabó Pál főgondnok ismerteti az ülés 
egyetlen napirendi pontját, amely a legfőbb egyházi tisztségeknek: főgondno-
kok, főjegyző, közügyigazgató betöltése az új Alaptörvény szerint, az Egyházi 
Képviselő Tanács és az állandó bizottság tagjainak megválasztása. Főgondnok-
elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szabó Zoltán egyházi titkárt, a jegyző-
könyv hitelesítésére Máthé Dénes, Asztalos Zoltánné, Kovács Sándor afiait, 
majd javaslatot terjeszt elő Jelölő Bizottság, valamint a 3 szavazatszedő bizott-
ság elnökeinek és tagjainak kijelölésére. 

Miután a Főtanács az előterjesztést elfogadta, főgondnok-elnök a válasz-
tások idejére az ülést felfüggesztette. 

Este 7 órai kezdettel főtanácsi istentisztelet volt, amelyen a szószéki 
szolgálatot Szén Sándor jobbágyfalva-nyárádszeredai lelkész végezte. 

Az Egyházi Főtanács december 14-én reggel folytatta munkálatait a sza-
vazatszedő bizottságok elnökeinek jelentéseivel, akik felolvasták a bizottsága-
ik által felvett jegyzőkönyveket a választások eredményéről. Az eredményt az 
elnöklő főgondnok enunciálta, a következők szerint: Az 1997-2002 évek ciklu-
sára főgondnokok: Balogh Ferenc és dr. Kisgyörgy Árpád, főjegyző dr. Rezi 
Elek teol. tanár; közügyigazgató: Székely Miklós kolozs-tordai esperes-lelkész. 
Az Egyházi Képviselő Tanács választott tagjai egyházi részről: Benedek Sán-
dor, Kiss Károly, Jakab Dénes, Keresztes Sándor, Andorkó Ferenc, Fazakas 
Endre, Farkas László lelkészek; világi részről Molnos Lajos, Zsakó Erzsébet, Fe-
kete János, Kun Csaba, Bencze Ágnes, Pál Tamás, dr. Fodor Alpár, Szabó Ani-
kó és Varga István. Ismertetésre került még az Egyházi Nyugdíjintézet Vezető 
Tanácsába és az E. K. Tanács mellett működő állandó bizottságokba történt 
választások eredménye is. 

December 14-én, szombaton de. 11 órakor kezdődött a lelkészszente-
léssel egybekötött zsinati istentisztelet, amelyen imát és egyházi beszédet Szé-
kely Miklós kövendi lelkész-esperes mondott. A lelkészszentelési beszédet dr. 
Szabó Árpád püspök tartotta. Beszéde végeztével felkérte dr. Rezi Elek főjegy-
zőt, hogy olvassa fel a felszentelendő lelkészek névsorát, kinevezésük sor-
rendjében, és mutassa be őket a gyülekezetnek. Ezt követően az úrasztala 
mellől a következő 3 kérdést intézte a felavatandó lelkészekhez: 

a) Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és 
ember szolgálatára? 

b) Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény 
vallásunk hitelveit megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös 
életre vezetitek, anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa megvalósulá-
sára? 

c) Készek vagytok-e a fogadalomtételeteket a lelkészi eskü letételével 
megpecsételni? 

Miután a lelkészek a feltett kérdésekre igennel válaszoltak, a főjegyző 
bevette tőlük a lelkészi esküt. 

Eskütétel után püspök, főjegyző, az esperesek, teológiai tanárok, előa-
dótanácsos és felkért lelkészek, a kijelölt lelkészek fejére téve kezüket, egy-
egy bibliai textust mondtak, majd a püspök a hagyományos lelkészszentelési 
imát és áldást mondta el. 
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Ezt követően a lelkészek beírták nevüket a lelkészszentelési anya-
könyvbe kinevezésük sorrendjében. Végül pedig a püspök, egy-egy bibliai 
vers elmondásával, átadta a lelkészi oklevelet. 

A felszentelt lelkészek nevében Kovács Sándor kolozsvár-monostori lel-
kész mondott köszöntő beszédet. 

A lelkészszentelési úrvacsoraosztás követte, az úrvacsora-előkészítő be-
szédet Keresztes Sándor homoródszentpáli lelkész tartotta. 

A zsinati istentisztelet a 321. számú énekkel ért véget. 
A Zsinat és a Főtanács tagjai és vendégei a Küküllő étteremben tartott 

közös ebéden vettek részt, amelyen a hagyományos pohárköszöntőt a Berde-
serleggel dr. Szabó Pál főgondnok mondta. 

Dr. SZABÓ ÁRPÁD p ü s p ö k 
zsinati k ö s z ö n t ő b e s z é d e 

Meghatódva állok Egyházunk legmagasabb fóruma előtt, és megköszö-
nöm azt a bizalmat, amelyet irántam tanúsítottak, midőn egyházunk 30. püs-
pökévé megválasztottak. 

Úgy érzem most magam, mint a szántóvető, aki egy hosszú barázda 
után új előtt áll és hármas kitekintésben próbálja kifejezni mindazt, amit érez. 
A múlt, jelen és jövő felé irányul e pillanatban minden gondolatom és érzé-
sem. 

Mindenekelőtt úgy érzem, visszanézve egyházunk több mint négyszázé-
ves történelmére, és arra a huszonkilenc személyiségre, akik „előttünk jártak", 
hogy ebben a visszatekintésben körülvesz a tanúbizonyság felhője és méltat-
lannak érzem magam ebben a sorban. Ha csak arra a három kiemelkedő ve-
zetőre is gondolok, akiket életemben megadatott püspökként ismerni, tisztelni 
és szeretni, úgy érzem, hogy az egyházi közbizalom olyan felelősségteljes fel-
adatot bízott rám, amelyet csak az elődök példájához és szelleméhez méltóan 
szabad végeznem. Dr. Kiss Elek, dr. Kovács Lajos és dr. Erdő János ez a három 
püspök. És mindenik a maga módján, adottságánál fogva meghatározó szemé-
lyisége volt egyházunk történelme 2. világháború utáni időszakának. Úgy gon-
dolom, hogy azok a változások, amelyek Európának ezen a részén is éreztetik 
hatásukat, azon az alapon, amelyet ők építettek, egy új egyházkép kialakítását 
sürgetik és teszik lehetővé. 

Amikor az új barázda elején visszanézek az eddig megtett életútra, mint-
ha az Ószövetség Istenének üzenetét hallanám: „Emlékezzél meg az egész útról, 
amelyen hordozott téged az Úr." Ez az „egész út" itt kezdődött, nem messze in-
nen a Nagy-Homoród mentén egy kis székely faluban és családban. De mivel 
Édesanyám, aki világra hozott és Édesapám, ki az életre nevelt, közel tíz éve 
nyugszanak az anyaföldben „virággá foszoltan", most csak lélekben állok meg 
a városfalvi temetőben s megsimogatom a rájuk boruló sírhant fejfáját. Ebben a 
mozdulatban és emlékezésben benne van a soha nem törleszthető gyermeki há-
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