
Egyházi élet — hírek 

Püspöki fogadás 
Január 1-én dr. Szabó Árpád püspök megtartotta hagyományos fogadá-

sát a püspöki lakáson. A fogadáson az egyházi központ tisztviselői, teológiai 
tanárok, a kolozsvári egyházközségek lelkészei és hívei vettek részt. A fogadás 
alkalmával püspök üdvözölte a vendégeket, köszöntötte az új évet, vázolva 
egyházunk elmúlt évi eredményeit és az új évi teendőket. 

Lelkészi értekezletek 
Az 1. évnegyedi lelkészi értekezleteket március 9-17. között tartották a 

következők szerint: a kolozs-tordai egyházkörben március 17-én Kolozsváron, 
a maros-küküllői egyházkörben március 12-én Küküllődombón, a székelyud-
varhelyi egyházkörben március 11-én Székelyudvarhelyen, a székelykeresztúri 
egyházkörben március 9-én Székelykeresztúron, a háromszék-felsőfehéri egy-
házkörben március 10-én Kökösben. Az értekezleteken dr. Szabó Árpád püs-
pök Hogyan lehet a lelkész hatékonyabb vezető és Farkas László korondi 
lelkész Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc 150. éves évfor-
dulója címen tartott élőadást. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Egyházi Képviselő Tanács március 17-én tartotta I. évnegyedi rendes 

ülését. Január 22-én esperesi megbeszélést tartottak, amelyen megtárgyalták az 
1998 évi munkaprogramot. 

Gondnok-presbiteri konferencia 
A Gondnok-presbiteri konferenciákat február 21-28. között tartották: 

február 21-én Nyárádszentmártonban a maros-küküllői egyházkör, február 23-
án Kövenden a kolozs-tordai egyházkör, február 24-én székelykeresztúron a 
székely keresztúri egyházkör, február 25-én Székelyudvarhelyen a Székelyud-
varhelyi egyházkör és február 28-án Brassóban a háromszék-felsőfehéri egy-
házkör. A konferenciákon dr. Szabó Árpád püspök, Balogh Ferenc és dr. 
Kisgyörgy Árpád főgondnokok vettek részt. 

Személyi változások 
Szombatfalvi József csehétfalvi lelkész-esperes január 1-től választás út-

ján áthelyezést nyert a székelykeresztúri egyházközségbe 
Sándor Szilárd február 1-től áthelyezést nyert a pipe-szásznádasi egy-

házközségből a szentháromság-kisadorjáni egyházközségbe 
Fazakas Károly csekefalvi lelkész február 1-től nyugalomba ment. 1933. 

július 25-én született Fiatfalván, középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi 
líceumban végezte 1952-ben, a Protestáns Teológiai Intézetben 1957-ben lel-
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készi képesítést szerzett. 1957-1958-ban Szőkefalván, 1958-1975-ben Magyar-
zsákodon, 1975-1993-ban Ürmösön, 1993-tól Csekefalván volt lelkész. 

Botha Dénes fiatfalvi lelkész 1998. január 31-én 51 évi lelkészi szolgálat 
után nyugalomba ment. 1922. január 10-én született Szabédon. Középiskolai 
tanulmányait a marosvásárhelyi Gazdasági Tanintézetben végezte 1946-ban, 
1942-1943-ban állategészségügyi ellenőrként dolgozott Marosvásárhelyen és 
Sepsiszentgyörgyön, teológiai tanulmányait 1949-ben végezte a kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetben, 1949-1950-ben gyakorló segédlelkész, 1950-
1957 között rendes lelkész Bözödön, 1957-1998 között Fiatfalván volt lelkész. 

Báró Gabriella énekvezér 1998 január 31-én ment nyugalomba. 1934. 
május 20-án született Székelykeresztúron, középiskolai tanulmányait a székely-
keresztúri gimnáziumban végezte 1952-ben. 1953-1956 között Recsenyéden,"* 
1956-1974 között Homoródszentpálon, 1974-1998 között Székelykeresztúron 
volt énekvezér. 

Lelkésznevelés 
Teológiai hallgatóink a karácsonyi ünnepek alkalmával legációs szolgá-

latokat végeztek egyházközségeinkben. 
A Protestáns Teológiai Intézetben december 19-én fejeződtek be az első 

félévi előadások, a vizsgaszesszió január 6 - február 5. között volt. 
Teológiai hallgatóink február 9-10. napjain csendesnapi előadásokon 

vettek részt. A csendesnapokon Fekete János, a székelykeresztúri Unitárius 
Gimnázium igazgatója, felügyelő gondnok, Pap Mária szentivánlaborfalvi és 
Kelemen Levente oklándi lelkész tartott előadást. Az intézetben a II. félévi elő-
adások február 11-én kezdődtek. 

Dávid Ferenc Egylet 
Dávid Ferenc Egylet január 25-én tartotta első felolvasó ülését, amelyen 

dr. Gaal György tartott előadást Az unitáriusok és a kolozsvári egyetem címen. 
A második felolvasó ülésre február 15-én került sor, előadást tartott Scott Gerard 
Prinster Felhívás a tudomány és vallás új együttműködésére címen, a harmadik 
felolvasó ülésen - március 22-én - Balogh Ferenc főgondnok Műemléktemplo-
maink címen tartott előadást. Az üléseket minden alkalommal zeneszám és sza-
valat egészítette ki. 

• A segesvári egyházközség március 1-én tartotta Benedek Jakab lel-
kész beiktató ünnepélyét. Az ünnepélyen dr. Szabó Árpád püspök vett részt és 
mondott beiktató beszédet. 

• A székelykeresztúri egyházközségbe március 22-én iktatták be Szom-
batfalvi József lelkész-esperest. Beiktató beszédet dr. Szabó Árpád püspök 
mondott. 

• A március 15-i ünnepségek keretében a kolozsvári Unitárius Kollégi-
um diákjai március 13-án az egyház dísztermében , március 15-én a kövendi 
templomban tartottak műsoros megemlékezést, amelyen szavalatok hangzot-
tak el, valamint az énekkar lépett fel. Az énekkar március 14-én is fellépett a 
kolozsvári Állami Magyar Operában tartott gálaműsoron. 

• A teológiai hallgatók március 15-én a templomban tartottak ünnepélyt. 
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• A romániai magyar történelmi egyházak püspökei január 14-én tartot-
tak megbeszélést Kolozsváron, amelyen egyházunk részéről dr. Szabó Árpád 
püspök vett részt. 

• Dr. Szabó Árpád püspök és Andrási György előadótanácsos február 
15-17. napjain Budapesten a Művelődési Minisztériumban tanácskozáson vet-
tek részt, melynek tárgyát a pályázatok elbírálásával kapcsolatos szempontok 
képezték. 

• Az LARF március 27-29. napjain tartotta vezetőtanácsi ülését Oxford-
ban'. Az ülésen dr. Szabó Árpád püspök képviselte egyházunkat, az ülésen je-
len volt Gyerő Dávid az IRF ifjúsági elnöke, a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
titkára is. 

Halottaink 
Benczédi Sándor, az erdélyi kisplasztika nagymestere, évtizedeken ke-

resztül Egyházi Főtanácsunk tagja január 1-én Kolozsváron, életének 86. évében 
hirtelen elhunyt. 1912. szeptember 1-én született Tarcsafalván, tanulmányait a 
székelykeresztúri gimnáziumban végezte, ezt követően Korondon volt énekve-
zér, majd a budapesti képzőművészeti egyetem elvégzése után Kolozsváron te-
lepedett le. Alkotásai révén az erdélyi művészet kiemelkedő egyéniségévé vált. 
Január 7-én temették a Farkas utcai Egyetemiek Házából. A temetésen a lelkészi 
szolgálatot Benedek Sándor íriszi lelkész végezte, egyházunk nevében dr. Sza-
bó Árpád püspök búcsúztatta, a Barabás Miklós Céh nevében Jakobovits Miklós 
festőművész, a Romániai Képzőművészek Országos Tanácsának nevében loan 
Horváth Bugnariu mondott beszédet. • 

Benczédi Sándorné született Végh Ilona életének 77. évében, február 
15-én Kolozsváron elhunyt, február 17-én temették a Házsongárdi temetőben. 
A temetésen a lelkészi szolgálatot Benedek Sándor írisztelepi lelkész végezte. 

Fülöp Dezső mészkői lelkész február 28-án, 47 éves korában Mészkőn 
elhunyt. 1951. február 23-án született Várfalván, középiskolai tanulmányait 
1970-ben a kolozsvári 11-es líceumban, teológiai tanulmányait 1976-ban a Pro-
testáns Teológiai Intézetben végezte. 1976-1987 között Tarcsafalván, 1987-
1998 között Mészkőn volt lelkész. Március 4-én temették az aranyosrákosi 
templomból az ottani temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Lőrinczi Ká-
roly aranyosrákosi lelkész végezte, az Egyetemes Egyház nevében Székely 
Miklós közügyigazgató-esperes, az évfolyamtársak nevében Máthé Sándor 
brassói esperes-lelkész búcsúztatta. 

Emlékük legyen áldott! 
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Könyvszemle 

Brossai Sámuel emlékezete. Tanulmányok a száz éve elhunyt 
sokoldalú erdélyi tudós munkásságáról. Összeállította : Gazda 
István. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. Budapest, 1997. 187 1. 

Brassai Sámuel halálának százados, születésének feltételezhetően két-
százados évfordulója olyan eseményszámba ment, hogy 1997-et akár Brassai 
évnek nyilváníthattuk volna. Brassai az egész XIX. századi tudományosságot 
átfogta sokoldalú érdeklődésének és hosszú életének köszönhetően. A több 
évszázados erdélyi kollégiumi tudományművelést kötötte össze a kibontakozó 
egyetemi tudományos szakosodással. A kolozsvári évfordulós megemlékezé-
sek 1997 márciusától május végéig tartottak. Az ekkori Brassai-hét során mind 
a nagy tudós - ma nevét viselő - egykori iskolája, mind az Unitárius Egyház, 
mind pedig az egyetem bölcsészeti kara a Magyar Tudományos Akadémiával 
karöltve tudományos előadásokkal, ünnepélyes koszorúzásokkal emlékezett 
meg a nagy polihisztorról. Hiányzott azonban egy, az évfordulóhoz méltó ki-
advány, emlékkönyv. Ennek anyagi kockázatát egyetlen intézmény vagy kiadó 
sem vállalta magára, pedig a Brassairól szóló tanulmányok, kötetek ma már 
csak könyvtárakban érhetők el, legfeljebb Mikó Imre 1971-es kötete ( A z utolsó 
erdélyi polihisztor) bukkan fel magángyűjteményekben. 

Éppen ezért örvendetes, hogy a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület és a 
Magyar Tudománytörténeti Intézet 1997. november 12-én Budapesten megren-
dezett Brassai-emlékülésre mégis csak készült egy Brassai-emlékkönyv. Kár, 
hogy nem nagyobb példányszámban: Kolozsvárt is sokan megvásárolták volna. 

A kötet nem egy új Brassai-monográfia. Fitz József és Boros György ter-
jedelmes, átfogó kötetei, Mikó Imre anekdotagyűjteménye után már csak 
hosszas előkészületekkel lehetne újat, átfogó jellegűt írni Brassairól. Ha ez 
még egyáltalán lehetséges. Mert Brassai tudományossága ma szakembereket 
kíván, legfeljebb az ő véleményüket lehet összegezni. 

A most megjelent emlékkönyv - igen helyesen - válogatást nyújt a Bras-
sairól megjelent írásokból, visszaemlékezésekből. így a hangulatos, fordulatos 
cikkek keverednek a rangos, elemző tanulmányokkal, a szenvedélyes vita-
iratokkal. De aki végigolvassa őket, megismeri Brassai sokoldalúságát, egyéni-
ségét. A 23 összeválogatott szöveget öt főcím alá csoportosítja a szerkesztő. 

Brassai életműve fejezetben Lambrecht Kálmán 1937-ben született igen 
szellemes, fordulatos pályaképe helyezi el Brassait korában és a magyar tudo-
mánytörténetben. Ehhez Ferencz Józsefnek a „hívő Brassai"-ról (1890) és Boros 
Györgynek az Erdélyi Múzeum-igazgatóról írott dolgozata (1938) hoz néhány 
fontos kiegészítést. A II. és III. rész hat, illetve öt írása közül néhány egészen új 
megvilágításba helyezi Brassai természettudományos, illetve nyelvészeti néze-
teit. A természettudósról Ferenczi Sándor, László Tihamér, Oláhné Erdélyi Má-

102 




