
Egyházi élet — Hírek 

Püspöki beiktató 
Dr. Szabó Árpád püspök beiktatóját tartottuk március 8-án Kolozsváron 

a belvárosi unitárius templomban. A beiktató ünnepélyt Székely Miklós 
közügyigazgató nyitotta meg Mt 5,13-17 alapján tartott imájával. Dr. Kisgyörgy 
Árpád főgondnok üdvözli a püspököt és a gyülekezetet, felolvassa a Zsinat ha-
tározatát, amellyel Dr. Szabó Árpádot egyházunk 30. püspökévé választottuk 
és az államelnöki rendeletet, amellyel püspöki megválasztását elismerték. Fel-
kéri főjegyzőt és espereseket a beiktatás szertartásának elvégzésére és a püs-
pököt a beköszöntő szolgálat elvégzésére. A beikatás főjegyző, 
közügyigazgató és esperesek (dr. Rezi Elek, Székely Miklós, Nagy László, 
Szombatfalvi József, Kedei Mózes és Máthé Sándor) által kézrátétellel történt, 
majd imát mondott dr. Rezi Elek főjegyző. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Ár-
pád püspök végezte (Ef 4,1-7). A szószéki szolgálat után Andrási György elő-
adótanácsos üdvözli a jelenlevőket és ismerteti az üdvözlőbeszédek 
sorrendjét. 

Üdvözleteket mondtak: 
Balogh Ferenc főgondnok, dr. Rezi Elek az iskolák és az egyházi szer-

vezetek, valamint a Teológiai Intézet unitárius kara nevében, Szombatfalvi Jó-
zsef az Unitárius Lelkészek Szövetsége nevében, Bíró Barna a szülőfalu, 
Szent-Iványi Ilona főjegyző a Magyarországi Unitárius Egyház, Richard Beel az 
észak-amerikai Unitárius Univerzalista Egyház, Austin Fitzpatrick az Angol 
Unitárius Egyház, Eimart van LIerwijnen a Holland Remonstráns Egyház, Scott 
G. Prinster a Meadville Lombard Teológiai Intézet, dr. Csiha Kálmán az Erdélyi 
Református Egyházkerület, D. Tőkés László a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület, Mózes Árpád a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház, dr. Hans 
Klein az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, dr. Jakubinyi György a Római 
Katolikus Egyház, dr. Bölcskey Gusztáv a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület, dr. Bartolomeu Anania az Ortodox Egyház, George Guj;iu a Görögkato-
likus Egyház, dr. Gheorghe Anghelescu a Vallásügyi Államtitkárság, Markó 
Béla az RMDSZ, dr. Geréb Zsolt a Teológiai Intézet nevében köszöntötte a be-
iktatott püspököt. Az üdvözletekre dr. Szabó Árpád válaszolt. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Az Egyházi Képviselő Tanács január 13-án tartotta kibővített ülését. Az 

ülés tárgysorozatán szerepelt: az 1996. december 13-14. napjain Székelyudvar-
helyen tartott zsinat és Főtanács választási eredményei, a püspöki beiktató 
megszervezése, az 1997. évre vonatkozó sajtó- és könyvkiadási terv, az egyhá-
zi folyóiratok szerkesztőinek megválasztása, a külfödi tanulmányutak kérdése, 
az 1996-évi templomépítési gyűjtések eredménye, az 1997. évre tervezett év-
fordulós rendezvények, valamint gazdasági ügyek. 
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Gondnok-presbiteri értekezletek 
A gondnok-presbiteri értekezleteket február 24. és márcus 1. között tar-

tották a következők szerint: a kolozs-tordai egyházkör március 1-én Bágyon-
ban, a maros-küküllői egyházkör február 24-én Magyarsároson, február 25-én 
Nyárádszeredában, a székelykeresztúri egyházkör február 27-én Székelyke-
resztúron, a székelyudvarhelyi egyházkör február 26-án Székelyudvarhelyen, a 
háromszék-felsőfehéri egyházkör március 1-én Brassóban. A találkozón Gúzs 
Ferenc: A romániai magyar szövetkezeti mozgalom múltja, jelene és jövője cí-
mű előadása hangzott el. 

Lelkészi értekezletek 
Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március 4-13. között tartották. Az 

értekezleteken dr. Rezi Elek főjegyző Lelki, szellemi környezetvédelem és Pap 
László bágyoni lelkész Balázs Ferenc unitárius lelkész című előadások hang-
zottak el. A kolozs-tordai egyházkör március 4-én a kolozsvári 1. számú egy-
házközségben, a maros-küküllői egyházkör március 13-án Marosvásárhelyen, 
a székelykeresztúri egyházkör március 11-én Székelykeresztúron, a székelyud-
varhelyi egyházkör március 10-én Székelyudvarhelyen, a háromszék-felsőfe-
héri egyházkör március 12-én Brassóban tartotta meg a lelkészi értekezletét. 

Dávid Ferenc Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet január 19-én, február 23-án és március l6-án tar-

totta felolvasó ülését az Unitárius Egyház dísztermében. Január 19-én dr. Fara-
gó József akadémikus tartott előadást Az unitárius Sándor József István, a 
székely néprajz feledésbe merült úttörője címen. Bartók Béla Kontrasztok cí-
mű művét előadta Liviu Cocán, Doina Mangra és Valentin Ivanov. Szavalt Kocs 
Júlia V. éves teológiai hallgató. A február 23-án tartott felolvasó ülésen Kovács 
István teológiai tanár tartott előadást Az ökumenizmus helyzete nemzetközi vi-
szonylatban és hazánkban címen. Galanton Péter zeneiskolás diák Beethoven 
műveket játszott, szavalt Vitályos Ildikó színművésznő. A március l6-i felolva-
só ülésen dr. Gaal György tanár olvasta fel Dr. Brassai Sámuel és az Unitárius 
Kollégium című előadását. Smaranda Letijiu és Ana Christiana Tarta Bartók he-
gedűduókat mutatott be. Szavalt Kopándi Botond V. éves teológiai hallgató. 

Lelkésznevelés 
A teológiai hallgatók I. félévi vizsgaszessziója január 6 - február 9. kö-

zött volt a Protestáns Teológiai Intézetben. 
A csendesnapokat február 10-11-én tartották. Az unitárius teológiai hall-

gatók részére Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész Elvárásaink a teológiai 
hallgató magatartását és legációs szolgálatát illetőleg és Kovács István sepsi-
szentkirályi lelkész A fiatal lelkész beilleszkedése a lelkészek közösségébe cí-
men tartottak előadást. A hiterősítő csendesnapok keretében Kovács Sándor 
kolozsvár-monostori lelkész bibliamagyarázata után az előadók, a tanárok és 
a hallgatók közös megbeszélésére is sor került. A teológiai közösség kialakítá-
sának alkalmai és feltételei témakörben. A közös előadás meghívottja Gryllus 
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Dániel volt, aki a Hegyi Beszéd és Zsoltárok című műsorából mutatott be rész-
leteket. A közös áhítatot dr. Rezi Elek főjegyző, teológiai professzor tartotta. 

A Teológiai Intézetben a II. félévi előadások február 12-én kezdődtek. 
Teológiai hallgatóink a húsvéti ünnepek alkalmával legációs szolgálato-

kat végeztek az egyházközségekben (március 30-április 1). 
• Január 1-én dr. Szabó Árpád püspök fogadást adott az egyházi köz-

pont irodáiban. A fogadáson jelen voltak a kolozsvári gyülekezetek hívei és 
lelkészei, az egyházi központ alkalmazottai, Balogh Ferenc főgondnok, dr. Re-
zi Elek főjegyző, valamint jeles kolozsvári közéleti személyiségek. Dr. Szabó 
Árpád püspök megemlékezett az elmúlt esztendőben elhunyt dr. Erdő János 
püspökről és Gálfalvi Sándor főgondnokról, majd összefoglalta a múlt évi 
eredményeket és az új évre vonatkozó terveket. 

• A Nők Nemzetközi Imanapja alkalmával március 7-én ökumenikus is-
tentiszteletet tartottak a kolozsvári belvárosi egyházközség templomában. Ez al-
kalommal a szószéki szolgálatot Kocs Júlia V. éves teológiai hallgató végezte. 

• A kolozsvári Unitárius Kollégium diákjai március 15-i megemlékező 
ünnepélyt tartottak az Unitárius Egyház dísztermében. Az ünnepélyen irodalmi 
összeállítással, énekszámokkal és szavalatokkal szerepeltek. 

• Aranyosrákosi Székely Sándor születésének 200. évfordulójára emlé-
keztek március 15-én Székelykálban. Az ünnepi istentiszteleten a lelkészi szol-
gálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte. Előadást tartott dr. Rezi Elek főjegyző 
és Kelemen Szabolcs lelkész. A marosvásárhelyi Bolyai középiskola diákjai ün-
nepi műsort adtak elő. Az ünnepély emléktábla leleplezésével ért véget. 

• Dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő Dávid teológiai hallgató az IRF el-
nöke, március 22-29. között részt vett az IARF Angliában tartott konferenciá-
ján, valamint az IARF Vezetőtanácsának ülésén. 

Halottaink 
Dr. Molnár István a székelykeresztúr-székelyudvarhelyi egyházkör fel-

ügyelőgondnoka, tanár, ny. múzeumigazgató, Székelykeresztúr díszpolgára, 
életének 87. évében, január 10-én Székelykeresztúron elhunyt. Bordoson szü-
letett 1910-ben. A kolozsvári Tudományegyetemen 1935-ben tanári oklevelet 
szerzett. Székelykeresztúron előbb az Unitárius Főgimnáziumban, majd annak 
megszűnte után a Tanítóképzőben volt tanár. 1948-ban a Bolyai Egyetemen 
megszerzi a néprajzi tudományok doktora tudományos fokozatot. 

Január 12-én temették a székelykeresztúri múzeumból a timafalvi teme-
tőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Báró József lelkész végezte. Búcsúbe-
szédet mondott dr. Szabó Árpád püspök, Szombatfalvi József és Kedei Mózes 
esperesek, Simén Domokos csíkszeredai lelkész és Fülöp Lajos múzeum-
igazgató. A sírnál Benyovszki Lajos polgármester és Balázsi Dénes méltatták 
életművét. 

Özv. Török Elekné Réther Mária tiszteletesasszony Török Elek nyárád-
gálfalvi lelkészünk édesanyja életének 84. évében, március 10-én elhunyt.Te-
metése március 12-én volt Erdőszentgyörgyön, a temetési szolgálatot Andrási 
György előadótanácsos illetve Benedek Jakab csokfalvi lelkész végezték. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott. 
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Könyvszemle 

VALLOMÁS MAGUNKRÓL. Az anyagot gyűjtötte, gondozta és 
szerkesztette: Kedei Mózes. Kiadja a székelyudvarhelyi belvárosi 
Unitárius Egyházközség. Készült az Infopress Rt. nyomdájában. 
Székelyudvarhely, 1997. 253 1. 

Vegyes érzésekkel teszem le kezemből ezt a mondhatni egy szuszra ki-
olvasott vallomás-kötetet. Egy szuszra, mondom, mert így olvasom évek óta a 
türelmetlen-szomjasan várt, olyannyira hiányolt és mégis csak nagynehezen és 
nagyritkán megjelenő unitárius kiadványokat. Pedig az 1989-es változást köve-
tően azt reméltük, másként lesz majd mindez... 

„Teológiai, szószéki irodalmunk az elnyomás évei alatt, a nyilvánosság 
előtt való megjelenés lehetőségének hiányában, elszegényedett. Fel kellene 
kutatni, ki kellene adni az asztalfiókokba rejtett írásokat. És újakat kellene írni 
minél többet" - összegezte sokunk véleményét (181. old.) az a Kedei Mózes, 
aki nem titkolta azt a régóta magában hordott gondolatot sem, hogy: „jó volna 
kiadni egy gyűjteményes könyvet, mely vallomás lenne történelmünkről, éle-
tünkről-szolgálatunkról és külföldi kapcsolatainkról." (Előszó) 

A Keresztény Magvető olvasói azért nyilván emlékeznek még arra, hogy 
kezdetben nem volt ily „hármas ölelésű" az elképzelés, hisz a kötet törzsanya-
gát képező második rész vallomásainak jelentős része - „Vallomás magunkról 
magunknak" cím alatt - olvasható volt a folyóirat hasábjain Az alapötletet ma-
gát - ott és akkor - így fogalmazta meg a lelkésztársainak kérdőíveket küldő 
közlő: „Arra gondoltam, hogy jó volna papírra vetni, magunkat megvallatni, 
hogy mit jelentett és jelent unitárius lelkésznek lenni. Jó volna, ha nyoma ma-
radna a Keresztény Magvetőben, hogy hogyan is gondolkodtunk hivatásunk-
ról, társadalmi szerepünkről a harmadik évezred küszöbén. Tisztelettel kérlek, 
hogy amennyiben időd és lehetőséged engedi, szíveskedj felelni a következő 
kérdésekre: 1. Mit jelentett unitárius lelkésznek lenni 1989 előtt? 2. Hozott-e 
változást a '89-es fordulat a lelkészi szolgálatban, s ha igen, miben? 3. Mit kel-
lene tenni, hol kellene javítani, változtatni, hogy lelkészi szolgálatunk hatéko-
nyabb és eredményesebb legyen?" (KerMagv. 1995/3. 202.) 

Az igencsak jó ötletet és kezdeményezést követően, először három val-
lomás látott napvilágot (Kolcsár Sándor, Bencző Dénes és Szász Ferenc tollá-
ból, az előbb idézett helyen), majd újabb öt lelkészünk vallomása következett, 
a következő lapszámban (Simén Domokos, Jakab Dénes, Keresztes Sándor, 
Nagy László és Kedei Mózes; KerMagv. 1995/4. 267-279.) 

Egyesek részéről már akkoriban felvetődött a kérdés: miért csak ennek 
a 8 lelkésznek az írása jelent meg? - A kézenfekvő válasz - természetesen - az 
lehetne: mert csak ők válaszoltak írásban a közlő felkérésére. Hajlanék elfo-
gadni ezt a feleletet, amely alátámasztaná azt a feltevést is, hogy ez az anyag 
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