
Egyházi élet — hírek 

Egyházi Főtanács 
Az Egyházi Főtanács szeptember 24-25-én tartotta évi rendes ülését Ko-

lozsváron. A megszokott tárgysorozati pontokon kívül a Főtanács elfogadta a 
kézdivásárhelyi szórvány leányegyházközséggé nyilvánítását. A főtanácsi is-
tentiszteleten a szószéki szolgálatot Vass Mózes kőhalom-homoródi lelkész vé-
gezte. A közebéden a Berde-serleggel a hagyományos pohárköszöntőt Páll 
Tamás a maros-küküllői egyházkör felügyelőgondnoka mondta. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Az Egyházi Képviselő Tanács III. negyedévi rendes ülését szeptember 

18-án, IV. évnegyedi ülését november 27-én tartotta Kolozsvárott. Megtárgyal-
ták a lelkészképzéssel kapcsolatos kérdéseket, az unitárius gimnáziumok 
ügyeit, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójá-
nak megünneplését, valamint más adminisztratív és gazdasági ügyeket. 

Lelkészi értekezletek 
A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket október 7-10. között tartották a 

következők szerint: október 7-én a székelykeresztúri egyházkör Székelyke-
resztúron, október 8-án a háromszék-felsőfehéri egyházkör Brassóban, szintén 
október 8-án a kolozs-tordai egyházkör Kolozsváron, a székelyudvarhelyi egy-
házkör október 9-én Oklándon és a maros-küküllői egyházkör október 10-én 
Marosvásárhelyen. Az értekezleteken elhangzottak dr. Szabó Árpád: Enyedi 
György élete és munkássága és Scott Prinster: Felhívás a vallás és a tudomány 
együttműködésére című előadások. 

A IV. évnegyedi lelkészi értekezleteket november 11-18. között tartották. A 
székelykeresztúri egyházkör november 11-én Székelykeresztúron, a székelyudvar-
helyi egyházkör és a háromszék-felsőfehéri egyházkör november 12-én Székelyud-
varhelyen, illetve Brassóban, a maros-küküllői egyházkör november 13-án 
Marosvásárhelyen, és kolozs-tordai egyházkör november 18-án Alsófelsőszentmi-
hályon tartotta lelkészi értekezletét. AIV. évnegyedi értekezleteken Kovács István: 
A gyülekezeti bibliaóra fogalma és gyakorlata és dr. Rezi Elek: Aranyosrákosi Szé-
kely Sándor élete és munkássága című előadások hangzottak el. 

Köri közgyűlések 
Az évi rendes köri közgyűléseket július 19. és augusztus 10. között ren-

dezték meg. Július 19-én a háromszék-felsőfehéri egyházkör Fogarason (pré-
dikált Czire Szabolcs sepsikőröspataki gy. s. lelkész), július 25-26-án a 
maros-küküllői egyházkör Bethlenszentmiklóson (prédikált Balázs Sándor 
szentgericei és Kelemen Szabolcs székelykáli lelkész), július 27-én a szé-
kelyudvarhelyi egyházkör Homoródjánosfalván (prédikált Zsigmond Kinga 
homoródszentpéteri gy. s. lelkész), július 27-én a székelykeresztúri egyház-
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kör Újszékelyen (prédikált Dimény József firtosmartonosi gy. s lelkész) és au-
gusztus 10-én a kolozs-tordai egyházkör Magyarszováton (prédikált Sándor 
Bálint torockószentgyörgyi lelkész) tartották. 

Dávid Ferenc Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet október 19-én, november l6-án és december 14-

én tartotta felolvasó üléseit, amelyeken dr. Szabó Árpád püspök Enyedi 
György élete és munkássága, dr. Rezi Elek főjegyző Aranyosrákosi Székely 
Sándor püspök életéről és munkásságáról, Kovács Sándor lelkész Unitárius 
Arcképcsarnok címen tartott előadást. A felolvasó üléseket ének- és zeneszá-
mok, szavalatok tették tartalmasabbá. 

Lelkésznevelés 
A Teológiai Intézetben szeptember 10-17. között tartották meg a felvé-

teli vizsgát. Az 1997-1998. tanévre sikeresen felvételizett: Csiki Levente, Cserei 
Katalin, Demeter Sándor, Fülöp Dezső Alpár, Jakabházi Béla Botond és Pálffy 
Tamás Szabolcs. 

A teológiai alapvizsgát szeptember 8-10. között tartották a Teológiai In-
tézetben. Alapvizsgát tett: Cseh Dénes, Fazakas Lajos Levente, Jenei László 
Csaba, Pávelka Attila, Pitó Attila és Szilágyi Annamária. 

A teológiai szakvizsgát szeptember 12-17. között tartották. Szakvizsgát 
tett: Gyerő Dávid, Kocs Júlia, Kopándi Botond, Lőrinczi Lajos, Tordai Ernő és -

Szeredai Noémi. 
Szeptember 18-19- között sikeres lelkészképesítő vizsgát tettek: Jakab 

Zsolt újszékelyi, Józsa István Lajos kökösi, Kriza János besztercei, Krizbai Béla 
homoródszentmártoni, Lázár Levente szentháromsági, Pop Mária szentivánla-
borfalvi, Zsigmond Kinga homoródszentpéteri és Ilkei Árpád homoródújfalvi 
gyakorló segédlelkészek. 

Mezei Csaba ádámosi lelkész sikeres versenyvizsga alapján 1 évre tanul-
mányútra ment az Amerikai Egyesült Államokba a Starr King Főiskolára, Ber-
kely, Kalifornia. 

Zsigmond Kinga homoródszentpéteri lelkész és Kocs Júlia 5. évet vég-
zett teológus 1 évig a testvéregyházközségi program keretében az Amerikai 
Egyesült Államokban folytathatja tanulmányait. 

Október 5-én a kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartották a 
teológiai évnyitó istentiszteletet, melyen a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád 
püspök végezte. 

Dávid Ferenc egyházalapító első püspökünk halála évfordulójának tisz-
teletére november 15-én a teológiai ifjúság Tódor Csaba teológiai hallgató Rá-
csok című színművét mutatta be. 

December 9-én Molnár Lehel gyakorló segédlelkész, egyházi levéltáros 
sikeres lelkészképesítő vizsgát tett. 

Énekvezér-képesítő vizsga 
December 9-én sikeresen tették le az énekvezér-képesítő vizsgát Bá-

lint Imréné, Domokos Mária és Máté Zoltánné, Benedek Ilona énekvezérje-
löltek. 
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Iskoláink eseményei 
A kolozsvári és székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumokban az érettsé-

gi vizsgákat június 27 - július 1. között tartották. A felvételit vallásból július 5-
6-án, a többi tantárgyból július 8-10-én, a pótfelvételit augusztus 27-29. napjain 
tartották. 

November 14-én az Unitárius Egyház dísztermében Kolozsváron az Uni-
tárius Kollégium diákjai Dávid Ferenc-emlékünnepélyt tartottak. 

November 20-án különös élményben volt részük a kolozsvári Unitárius 
Kollégium diákjainak. Kalocsai Frigyes tanár úr meghívására balassagyarmati 
népdalversenyen vehettek részt, ahonnan két második díjjal tértek haza. 

A kolozsvári Unitárius Kollégium diákjai és tanárai Dávid Ferenc-emlék-
túrán látogatták meg a dévai és vajdahunyadi várat, a gyulafehérvári székes-
egyházat. A dévai várban két diák a várról és Dávid Ferencről tartott előadást, 
szavalatok hangzottak el, és a kórus énekelt. Vajdahunyad gyönyörű várának 
is megismerhették a történetét és meglátogatták a várat. Gyulafehérváron az 
ősi székesegyházat s benne a Hunyadi család és János Zsigmond szarkofágjait 
tekintették meg. 

Személyi változások 
Nagy Ferenc segesvári lelkész 59 évi lelkészi szolgálat után szeptember 

30-tól nyugalomba vonult. 1916. június 30-án született Segesváron. Középisko-
lai tanulmányait 1934-ben fejezte be a segesvári Román Líceumban. Teológiai 
tanulmányait 1934-1938 között a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián vé-
gezte, 1938-1945 között Kolozsváron segédlelkész, 1945-1953 között recsenyé-
di lelkész, 1953-tól nyugdíjba meneteléig Segesváron lelkész. Hosszú lelkészi 
szolgálatát hűséggel, kitartással, lelkesedéssel és lendülettel végezte. 

Sándor Bálint to rockos zentgyörgyi lelkész 46 évi szolgálat után szep-
tember 30-tól nyugalomba vonult. 1926. január 27-én született Szalárd-Tele-
pen, középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban 
végezte 1947-ben, teológiai tanulmányait 1947-1951 között végezte a kolozs-
vári Unitárius Teológiai Akadémián, majd a Protestáns Teológiai Intézetben. 
1951-1952-ben Magyarszentbenedeken, 1952-1963-ban Homoródjánosfalván, 
1963-tól nyugdíjba meneteléig To rockos zentgyörgyön teljesített lelkiismeretes, 
evangéliumhirdető lelkészi szolgálatot. 

Báró József székelykeresztúri lelkész október 1-től, 46 évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. 1928. május 13-án született Városfalván, 1947-ben érettsé-
gizett a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban. A Protestáns Teológiai In-
tézet elvégzése után, 1951-52 között Kolozsváron, 1952-56 között 
Homoródalmáson, 1956-63 között Homoródszentpálon és 1963-tól nyugdíjba 
vonulásáig Székelykeresztúron végezte lelkészi szolgálatát. Két alkalommal is 
esperessé választották: 1963-64, 1973-96 között látta el ezen teendőket. Egyhá-
za iránti töretlen hűséggel és szeretettel végezte mindvégig szolgálatát. 

Nyugalomba vonult lelkészeinknek kívánunk erőt, egészséget, hogy él-
vezhessék a megérdemelt pihenés éveit Isten áldásával. 

A Főtisztelendő püspök úr szakvizsgát tett teológiai hallgatóinkat októ-
ber 1-től a következők szerint nevezte ki: Gyerő Dávidot gy. segédlelkésznek 
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Sepsiszentgyörgyre, Torclai Ernőt gy. segédlelkésznek Brassóba, Kopándi Bo-
tondot gy. segédlelkésznek Torockószentgyörgyre, Lőrinczi Lajost vallásoktató 
lelkésznek Kolozsvárra és gy. segédlelkésznek Kolozsra, Szeredai Noémit val-
lástanárnak és gy. segédlelkésznek Marosvásárhelyre. 

Péterfi Sándor kissolymosi lelkész október 1-től választás alapján áthe-
lyezést nyert a küküllődombói egyházközségbe. Nagy László szőkefalva-kü-' 
küllőszéplaki esperes-lelkész a marosvásárhelyi egyházközségbe. 

December 1-től a brassói unitárius templomban ismét Pálffi Domokos 
nyert énekvezéri alkalmazást. 

Benedek Jakab december 1-től választás útján a segesvári egyház-
községbe nyert kinevezést. 

December 15-től a gyülekezet meghívása alapján Lázár Levente a csok-
falvi egyházközség új lelkésze. 

• Július 3-án az Amerikai Egyesült Államok nemzeti ünnepén adott fo-
gadáson dr. Szabó Árpád püspök képviselte egyházunkat. Püspöki megbeszé-
lést tartottak július 7-én, amelyen egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök 
vett részt. 

• Július 14-20. között az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet a követ-
kező egyházközségekben tartotta immár hagyományossá váló szórványtábora-
it: Homoródszentpéter, Városfalva, Oklánd, Olthévíz. 

• Július 18-án Budapesten gyűltek össze a magyarországi, illetve a ro-
mániai unitárius egyházak képviselői, hogy előkészítsék az 1997. szeptember 
2-6. között megrendezésre kerülő Enyedi György, illetve az 1997. november 
6-7. napjain megtartandó teológiai konferenciákat. Egyházunkat dr. Szabó Ár-
pád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző és Andrási György előadótanácsos képvi-
selte. 

• Július 23-án a kolozsvári Magyar Konzulátus megnyitásának tisztele-
tére rendezett fogadáson egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök és Ba-
logh Ferenc főgondnok volt jelen. 

• A medgyesi egyházközség július 27-én tartotta toronyszentelési ün-
nepségét, az ünnepélyen dr. Szabó Árpád püspök vett részt. 

• Augusztus 1-3. között tartották az IARF konferenciáját a hollandiai Hil-
versumban. Egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző, And-
rási György előadótanácsos, Kovács Sándor kolozsvári 3- sz. egyházközség 
lelkésze és Székely Mózes esperes képviselték. A konferencia témája: Lelket Eu-
rópának, Az Ifjúsági Egylet részéről Czire Szabolcs sepsikőröspataki gyakorló 
segédlelkész, Ferenczi Enikő sepsiszentgyörgyi vallásoktató-lelkész, Gyerő Dá-
vid teológiai hallgató, Kecskés Csaba marosvásárhelyi gyakorló segédlelkész, 
Zsigmond Kinga homoródszentpéteri gyakorló segédlelkész, Kopándi Botond, 
Szabó László teológiai hallgató, Kiss Réka és Koronka Csilla vett részt. 

• Augusztus 14-17. között került sor az Országos Dávid Ferenc Egylet 
rendes évi Konferenciájára Ürmösön. 

• Dr. Szabó Árpád püspök, Andrási György előadótanácsos a Határon 
Túli Magyarok Hivatala meghívása alapján augusztus 19-20-án Budapesten 
részt vett a Szent István-napi rendezvényeken. 
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• A Magyar Tudományos Akadémia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Egyházunk és a magyarországi Unitárius Egyház Enyedi György Konferenciát 
szerveztek Kolozsváron szeptember 2-6. között a Protestáns Teológiai Intézet-
ben. A konferencia napján Dévára zarándokoltak a résztvevők, és megkoszo-
rúzták a Dávid Ferenc-emléktáblát. 

A konferencia keretében szeptember 5-én díszdoktorrá avatták G. H. 
Williams amerikai professzort. 

• A Lelkészek Szövetségének meghívására Gary Smith, az Észak-ameri-
kai Unitárius Univerzalista Egyház Lelkészei Szövetségének elnöke augusztus 
20-22. napjain látogatást tett egyházunkban. Ez alkalommal előadást tartott 
Székelykeresztúron és Homoródszentmártonban. 

• Szeptember 23-án került sor Erdélyi Unitárius Lelkészek Szövetségé-
nek konferenciájára. A konferencián a lelkészek megválasztották az új vezető-
séget, elnök Jakab Dénes szentábrahámi, titkár Kovács István sepsiszentkirályi, 
pénztáros Vass Mózes kőhalmi lelkész. 

• Szintén szeptember 23-án került sor a kolozsvári belvárosi egyház-
község tanácstermében a már hagyományossá vált papnétalálkozóra. 

• Október 20-24. között dr. Rezi Elek főjegyző részt vett az Unitárius 
Univerzalista Nemzetközi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésén Bostonban. 

• November 6-7. napjain , a Korunk Unitarizmusa konferencia soroza-
tának keretében, teológiai konferenciára került sor Budapesten, a Magyaror-
szági Unitárius Egyház rendezésében, Jézus élete és tanításai" témakörben. 
Egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző, Andrási György 
előadótanácsos, Székely Miklós esperes-közügyigazgató, Szász Ferenc, Kiss 
Károly, Léta Sándor, Czire Szabolcs lelkészek képviselték. 

• A Kelemen Lajos Társaság, december 3-án Kelemen Lajos-emlékünne-
pélyt rendezett. A megnyitóbeszédet egyházunk főgondnoka Balogh Ferenc 
tartotta. Egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök tartott előadást. 

• A MURE szervezésében december 4-5. napjain, Nagyváradon médiakon-
ferenciát rendeztek „Erdélyi egyházi sajtónk időszerű kérdései" címmel. A jelenle-
vők e munkálatok után Zárónyilatkozatot fogadtak el. Egyházunkat dr. Rezi Elek 
főjegyző, az Unitárius Közlöny főszerkesztője képviselte és tartott előadást. 

• December 10-én az Unitárius Egyház dísztermében a szerkesztők Kál-
dos János és Balázs Mihály mutatták be Enyedi György válogatott művei című 
könyvet. 

December 12-13- napjain Budapesten tartotta évi rendes Főtanácsi ülé-
sét a MUE, amelyen egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök és Andrási György 
előadótanácsos képviselte. 

A Protestáns Teológia Intézet tanárai december 12-13. napjain a Gyula-
fehérvári Hittudományi Főiskolán látogatást tettek. A találkozás alkalmával kö-
zös előadásokra és megbeszélésekre került sor. Az Unitárius Fakultás részéről 
jelen voltak: dr. Rezi Elek, Kovács István és Kovács Sándor. 

Halottaink 
Kotecz Józsefné Kádár Anna Kotecz József felsőrákosi lelkész neje 

életének 41. évében július 30-án váratlanul elhunyt. Augusztus 1-én temettük 
a felsőrákosi templomból az alsórákosi unitárius temetőbe. A temetésen a lel-
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készi szolgálatot Máthé Sándor esperes végezte, a sírnál az egyházi központ 
nevében Szabó Zoltán egyházi titkár, az évfolyamtársak nevében Szombatfalvi 
József esperes mondott búcsúbeszédet. A szertartást a felső- és alsórákosi 
énekkar és fúvószenekar közreműködése tette méltóságteljesebbé. 

Ürmösi Gyuláné Fazakas Piroska tiszteletesasszony, Ürmösi Gyula 
ny. lelkész tiszteletbeli esperes felesége 88 éves korában július 31-én elhunyt. 
Augusztus 12-én temették Ráckeresztúron. 

Emlékük legyen áldott! 
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Könyvszemle 

NEMCSAK A MAGAM NEVÉBEN 

A Keresztény Magvető 1997. 1. számában megjelent a Könyvszemle ro-
vatban a Vallomás Magunkról című könyv ismertetője. Azon nem csodálkoz-
tam, hogy ( Kis) tollából, de azon felette igen, hogy a Keresztény Magvetőben. 
Mert folyóiratunk eddig megpróbált a legmesszebbmenően tárgyilagos lenni 
úgy a személyekkel, mint az írásokkal szemben. 

A nyilvánosságot nyert írások alatt a szerzők vállalni szokták nevüket. 
Gondolkoztam azon, hogy ki lehet ez a (Kis), - Kiss Károly medgyesi lelkész 
semmiképpen sem, mert a püspök úr után ő volt a második, aki üdvözölt a 
könyv megjelenése alkalmából. Még vannak egyházunkban Kiss-ek, de ők két 
s-sel írják a nevüket,- így hát állhatna akár ( Nagy) is az írás alatt. A kimondott 
vagy leírt szó felelősségvállalást tételez fel attól, aki azt kimondja vagy leírja,-
az aláíró ráteszi a felelősség pecsétjét aláírásával. (Kis) nem tette rá, hanem 
megbújt egy gyáva zárójelben. 

A „vegyes érzésekkel" bevezető szavak már sejtetik a lesújtó kritika kö-
zelségét, mint ahogy júliusban a gomolygó sötét fellegek jelzik a jégeső érke-
zését. 

(Kis) taglalja az ötlet születését, újra idézi az egyszer-kétszer-háromszor 
már megjelent szöveget, mellyel a gyűjtőíveket elküldtem. Rá kell jönnöm, 
hogy ő jobban tudja, hogy hogyan születtek az ötletek, mint én. Még meg is 
dicséri a „jó ötletet és kezdeményezést". De hamar következik a mutatóujj fel-
tartása, utána pedig a számonkérés ...miért ennek a 8 lelkésznek az írása jelent 
meg? Ugyanbiza?! 

1989 előtt volt Kiscenzor, Nagycenzor és Főcenzor. Ők voltak a könyv-
kiadás cerberusai, akik kiszúrták a „gyenge" pontokat és visszadobták az írá-
sokat. Hála Istennek ennek vége!, gondoltam 89-ben, de (Kis) azt mondja, 
hogy nem egészen így áll a dolog. Kideríti, hogy 16 kérdőívet küldtem el elő-
ször, - majdnem eltalálta. Nem küldtem akkor minden lelkésznek, így igaz. 
"Nem is csak egy-egy lelkész! adott hangot -csodálkozásának-: semmit sem tu-
dott, még csak nem is hallott a készülő kötet tervéről,,. Már akkor világos volt 
előttem, hogy az I. kötet keretébe nem fog beleférni egyházunk minden lelké-
szének vallomása, ezért terveztem kétkötetesre. 

(Kis) valótlanságot írt: „...rosszul esett nekik a mellőzöttség! Őket senki 
sem kérdezte meg. Pedig ők szívesen vallottak volna..". Ha az egyetemes egy-
ház körlevelet bocsát ki könyvkiadás tárgyában és a felkérésből kimaradnak 
lelkészek, akkor ez az érvelés jogos volna, - de nem áll ez teljesen személyes 
kezdeményezésre. A II. kötetre a gyűjtőíveket közvetlenül az I. kötet megjele-
nése után küldtem el egyházunk minden lelkészének. 
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