
EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
Az Egyházi Képviselő Tanács április 3-án és június 26-án tartotta I. és II. 

évnegyedi rendes ülését. 

Lelkésztovábbképző tanfolyam 
A lelkésztovábbképző tanfolyamot június 30 - július 4. között tartották. 

A továbbképzőn a következő lelkészek vettek részt: Nagy Ödön várfalvi, Ko-
vács Sándor magyarzsákodi, Ferencz Gábor torockószentgyörgyi, Bíró József 
kadácsi, Katona Dénes székelyderzsi, Bíró Barna városfalvi, Andorkó Ferenc 
vargyasi, Máthé Sándor brassói, Kotecz József felsőrákosi, Bálint Imre alsófel-
sőszentmihályi, Kis Mihály nyárádszentlászlói, ifj. Kozma Albert marosszent-
györgyi, Nyitrai Csongor kobátfalvi, Incze Sz. Kornél alsójárai, Szentgyörgyi 
Sándor désfalvi, Török István olthévizi, Orbán Fitori Dezső káinoki, Léta Sán-
dor petrozsényi, Nagy Endre magyarsárosi, Péterfi Sándor kissolymosi, Haring-
tonné Szánthó Anikó homoródjánosfalvi, Farkas László korondi lelkész, A 
lelkésztovábbképzőn rendszeres teológiából dr. Rezi Elek, unitárius egyház-
történetből Kovács Sándor, bibliai teológiából dr. Szabó Árpád, gyakorlati teo-
lógiából Kovács István, pedagógiai-módszertanból Ferenczi Rita, a 
műemlékekkel kapcsolatosan Starmüller Géza tartott előadást. 

Lelkészi értekezletek 
A II. évnegyedi lelkészi értekezletet június 3-10. között tartották a követ-

kezők szerint: a kolozs-tordai egyházkör június 5-én Kolozson, a maros-kükül-
lői egyházkör június 10-én Marosvásárhelyen, a székely keresztúri egyházkör 
július 3-án Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkör július 4-én Szé-
kelyudvarhelyen, a háromszék-felsőfehéri egyházkör június 9-én Brassóban. 
Az értekezleteken a következő előadások hangzottak el: dr. Szabó Árpád: A 
fegyelem fontossága egyházi életünkben, dr. Gaal György: Brassai Sámuel szü-
letésének és halálának 100. évfordulója. Az értekezleteken Erdősi János ma-
gyarországi református lelkész ormánsági templomok címen tartott 
vetítettképes előadást. Az értekezleteken dr. Szabó Árpád püspök vett részt. 

Dávid Ferenc Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet április 20-án, május 25-én és június 15-én tartott 

felolvasó ülést. Áprilisban Kovács Sándor: Ifjúság és vallás címen tartott előa-
dást, Márkos Albert és Rónai Ádám Debussy Hegedű-zongora szonátáját adta 
elő, szavalt Solymosi Zsolt I. éves teológiai hallgató. Május 25-én: Merjünk-e 
álmodni címen előadást tartott Paskuczné Szatmári Viola, Telemann és Marin 
Marais műveket adott elő Ciuca Zoe, Marius Lucia, Ciuca Adrian és Rónai 
Ádám, szavalt Rekita Rozália színművésznő. Június 15-én Scott Gerard Prinster 
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amerikai lelkész: „Hitfejlesztő elméletek mindenkinek" címen tartott előadást. 
Markos Albert (zeneszerző) „Torso l"-ét előadta a Concordia vonósnégyes: 
Márkos Albert, Botár Gerő, Moldovan Olimpiu, Török Béla. Verset mondott 
Sigmond Júlia. 

Lelkésznevelés 
A Teológiai Intézetben május l6-án fejeződtek be a II. félévi előadások. 

A vizsgaidőszak május 17 - június 21. között volt. 
Teológiai hallgatóink pünkösd alkalmával iegációs szolgálatokat végez-

tek egyházközségeinkben. 
A Teológiai Intézet június 22-én tartotta az évzárót. Az évzáró istentisz-

teleten a lelkészi szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte (Jn 17, 3). 

Személyi változások 
Benczédi Ferenc küküllődombói lelkész április 1-től nyugalomba vo-

nult. 1926. december 21-én született Nyárádszentlászlón. Középiskolai tanul-
mányait a székelykeresztúri Unitárius Kollégiumban végezte 1945-ben, 
teológiai tanulmányait a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián kezdte, 
majd a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végezte, 1949-ben. 1949-
1956. között Tordátfalván, 1956-59-ben Recsenyéden, 1959-1997-ben Küküllő-
dombón végzett lelkiismeretes, kitartó, pontos, szeretetben és 
felelősségtudatban gazdag, 48 évre kiterjedő lelkészi szolgálatot, építette és 
gazdagította egyházunkat. A kibúcsúzó istentiszteletet április 20-án tartották. 

Kolcsár Sándor marosvásárhelyi lelkész június 30-án vonult nyugalom-
ba. 1926. május 26-án született Olthévizen. Középiskolai tanulmányait a bras-
sói Római Katolikus Főgimnáziumban végezte 1945-ben, teológiai 
tanulmányait a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián kezdte, majd a Pro-
testáns Teológiai Intézet Unitárius Karán fejezte be 1949-ben. 1949-1969. kö-
zött Szabédon, 1969-1997. között Marosvásárhelyen volt lelkész, 
1964-1967-ben a maros-küküllői egyházkör jegyzője, 1967-1996 között espe-
resként szolgált. Egyházunkat fáradhatatlanul, öntudatos hitvallóként és meg-
gondoltan szolgálta. A kibúcsúzó istentiszteletet július 6-án tartották. Nagy 
László esperes bevezetője után Kolcsár Sándor megtartotta kibúcsúzó prédiká-
cióját, dr. Szabó Árpád püspök egyházunk nevében méltatta szolgálatát, dr. 
Kisgyörgy Árpád főgondnok, Fülöp Zoltán egyházközségi gondnok, dr. Kis-
györgy Árpádné a nőszövetség nevében, Fodor Imre polgármester, az egyház-
község ifjai és gyermekei, Tőkés László püspök, a testvérfelekezetek 
(református és baptista), az RMDSZ részéről, valamint lelkésztársak részéről 
hangzottak el méltató beszédek. Az istentisztelet után az egyházközség a ta-
nácsteremben fogadást adott. 

Iskolai hírek 
A székelykeresztúri és kolozsvári Unitárius Kollégiumokban április 21-, 

22-én tartották a Vallásérettségit. Az érettségin egyházunk részéről dr. Rezi 
Elek professzor vett részt. 

A kolozsvári és székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumok X. osztályos 
tanulói május 9-11. napjain találkoztak Székelykeresztúron. 
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Az iskolák évzáró ünnepélyét június 12-én Kolozsváron és 13-án Szé-
kelykeresztúron tartották. 

Június 13-án és 14-én a gimnáziumok „első" végzős diákjai tartották bal-
lagási ünnepélyüket. Mindkét helyen dr. Szabó Árpád püspök tartott üdvözlő 
beszédet. 

A Brassai Sámuel Líceumban június 14-én tartották a ballagást. A balla-
gás alkalmával dr. Szabó Árpád püspök mondott üdvözlő beszédet. 

Május 23-25-én Brassai Sámuel születésének 200., halálának 100. évfor-
dulójára emlékezve a Brassai Sámuel Elméleti Líceum egyhetes ünnepségsoro-
zatot tartott, amelynek rendezésében egyházunk is cselekvően részt vett. A 
Brassai-hét ünnepélyes megnyitóján tartott istentiszteleten a szolgálatot dr. Re-
zi Elek főjegyző végezte. A diákok irodalmi, történelmi és sportvetélkedőin 
részt vettek az unitárius kollégium diákjai is és értékes díjakat nyertek. A ta-
nárok tudományos ülésszakán Brassai az unitárius címen Kovács István teoló-
giai tanár tartott előadást. Az ünnepségsorozat a Torockószentgyörgyön tartott 
emlék-istentisztelettel zárult, ahol a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püs-
pök végezte. 

• Május 26-27. napjain Göncz Árpád a Magyar Köztársaság államelnöke 
látogatást tett Kolozsváron. A tiszteletére tartott fogadáson és az egyházfőkkel 
tartott villásreggelin egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök képviselte. 

• Balázs Ferenc halálának 60 éves évfordulója alkalmából május 31-én 
az Unitárius Egyház, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Népfő-
iskolai Társaság megemlékezést tartott. Egyházunk dísztermében tartott konfe-
rencián az ünnepi megnyitót dr. Szabó Árpád püspök tartotta, dr. Rezi Elek 
unitárius főjegyző: Balázs Ferenc teológiája, Gúzs Ferenc közgazdász: Egy fa-
lumentő küldetése, Keszeg Vilmos egyetemi tanár: Balázs Ferenc emléke Ara-
nyosszék tudatában, Vallasek Júlia egyetemi hallgató: Száz nap India - Balázs 
Ferenc Indiából írt levelei menyasszonyához címen tartott előadást, Sebesi Ka-
ren Attila színművész Balázs Ferenc műveiből irodalmi összeállítást adott elő. 
Délután a mészkői unitárius templomban megemlékező istentisztelet volt, 
amelyen a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte. Emlékbeszé-
det tartott Cseke Péter író: Balázs Ferenc a közösségszervező és Balogh Ferenc 
főgondnok: A mészkői unitárius templom építészettörténeti értéke címen. Az 
ünnepséget Balázs Ferenc mészkői sírjának megkoszorúzásával zártuk, ahol 
Székely Miklós közügyigazgató-esperes mondott beszédet, a tordai és az alsó-
felsőszentmihályi énekkar énekelt, a mészkői ifjak szavaltak. 

• Enyedi György püspök halálának 400 éves évfordulójáról emlékeztek 
meg Nagyenyeden május 10-én. Az ünnepi istentiszteleten a lelkészi szolgála-
tot dr. Szabó Árpád püspök végezte és ugyanakkor felavatta az új gyülekezeti 
termet és az Enyedi György emlékére állított kopjafát. 

• Harangavató istentiszteletet tartottak június 29-én Baróton. Az ünne-
pélyen dr. Szabó Árpád püspök végezte az istentiszteleti szolgálatot és felavat-
ta az egyházközség új harangját. 

• Az egyházak szerepe a kisebbségek helyzetének javításában című té-
ma alapján szervezett tanácskozást tartott Budapesten a Miniszetelnöki Hivatal 
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Határon Túli Magyarok Főosztálya, április 21-22. napjain. A tanácskozáson 
egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök, Andrási György előadótanácsos 
és Székely János árkosi lelkész vett részt. 

• Május 2-án a romániai egyházfőket fogadta Emil Constantinescu ál-
lamelnök. Egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök képviselte. 

• A Magyarok Világszövetsége Erdélyi Testülete május l6-án ülést tar-
tott Homoródfürdőn. Az ülésen püspök afia vett részt. 

• Az Enyedi György nemzetközi konferenciát előkészítő bizottság má-
jus 21-én megbeszélést tartott Kolozsváron. A megbeszélésen egyházunk kép-
viselőin kívül részt vettek: dr. Balázs Mihály a szegedi egyetem részéről, 
Káldos János professzor Budapestről, dr. Benkő Samu az EME részéről, Mikó 
István magyarországi főgondnok, ifj. Bencze Márton tanácsos. 

• A „Varadinum" ünnepségek sorozatában május 2-án ökumenikus is-
tentiszteletet tartottak az unitárius templomban, amelynek keretében dr. Rezi 
Elek főjegyző végezte a lelkészi szolgálatot, 

• ifj. Kozma Albert lelkész beiktató ünnepélyét tartotta a marosszent-
györgyi egyházközség május 11-én, Az istentiszteleten a beiktató beszédet dr. 
Szabó Árpád püspök tartotta, 

• A küküllődombói egyházközség közgyűlése pályázatot hirdet az egy-
házközség lelkészi állásának betöltésére. 

Halottunk 
Kovács Domokos nyugalmazott lelkész életének 88. esztendejében, 

Nyárádgálfalván július 3-án elhunyt. 1909. március 6-án született Csíkfalván. 
Lelkészi szolgálatát a brassói egyházközségben kezdte, mint rendes lelkész a 
nyárádgálfalvi, homoródkarácsonyfalvi, bözödűjfalva-körispataki egyházköz-
ségekben szolgált. 

Temetésén (július 5-én) a lelkészi szolgálatot Török Elek nyárádgálfalvi 
és Katona Dénes székelyderzsi lelkész végezte. 
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KÖNYVSZEMLE 

LÁSZLÓ DEZSŐ: A KISEBBSÉGI ÉLET AJÁNDÉKAI. (Publiciszti-
kai írások, tanulmányok 1929 - 1940) Összeállította, a bevezető 
tanulmányt és a jegyzeteket írta: Cseke Péter. Kiadta a Minerva 
Művelődési Egyesület és a Szabadság napilap kiadója, a Magyar 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával. Kolozs-
vár, 1997. 283 1. 

Szellemi hagyatékának leltára szerint László Dezsőnek életében 910 
munkája látott napvilágot, 140 pedig kéziratban maradt. Kötetek, tanul-
mányok, eszmefuttatások, előadások, pályaképek, visszaemlékezések, publi-
cisztikai írások - a lelkészi szolgálatának emlékét őrző 1172 prédikációja és 
bibliamagyarázata mellett. A mennyiségi arányok önmagukban is sokatmon-
dóak, igazán jelentésessé azonban csak akkor válnak, ha azt is hozzáfűzzük: 
mély filozófiai alapvetésű teológust, elméleti igénnyel dolgozó egyháztörté-
nészt, prófétalelkű prédikátort, egyetemes kitekintésű kisebbségi nemzetpeda-
gógust, szemléletváltást sürgető és biztonságos jövő(képe)t kereső 
kisebbségideológust revelál ez a szemléletében példásan egységes, kidolgo-
zottságában pedig koherens életmű. (Jóllehet a kommunista államhatalom 
ugyancsak gondoskodott arról, hogy a szerző életpályáját egymás után kétszer 
is derékba törje,) 

Napjainkban ugyancsak indokolttá vált a két világháború közötti László 
Dezső-szövegek újrakiadása. Rendezőelvül A kisebbségi élet ajándékai (1931) 
című antológia-darab kínálkozott, amelyben pregnánsan megmutatkoznak 
alapállásának legjellegzetesebb vonásai: hagyjuk a siránkozást, építkezzünk! 
Szakszerűen, a kisebbségi magyar társadalom belső erőinek tervszerű összefo-
gásával. 

CSEKE PÉTER 
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