
Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Képviselő Tanács 
Május 19-én tartott rendkívüli ülést Kolozsváron. Az ülésen megtárgya-

lásra került: az egyházi földek megművelésére és értékesítésére kidolgozandó 
stratégia, a külföldön tartózkodó akadémiták tanulmányi idejének meghosz-
szabbítási kérése, a teológiai hallgatók nyári gyakorlati szolgálata, pályázathir-
detés egyházi és szertartási beszédek írására. 

Lelkészi értekezletek 
A II. évnegyedi lelkészi értekezleteket május 11-20. között tartották 

meg. A Kolozs-Torda egyházkörben május 20-án Aranyosrákoson, a Maros-
Kükülló egyházkörben május 14-én Segesváron, a Székelykeresztúr egyház-
körben május 11-én Székelykeresztúron, a Székelyudvarhely egyházkörben 
május 13-án Homoródszentpálon, a Háromszék-Felsőfehér egyházkörben má-
jus 12-én Brassóban. Az értekezleteken két előadás hangzott el: dr. Szabó Ár-
pád: Emlékezés Simén Domokos teológiai tanár halála 120 éves évfordulóján, 
és dr. Rezi Elek: A családtervezés fontossága egyházunk és népünk életében. 
Az értekezletek keretében ügyviteli kérdések megtárgyalására is sor került. 
Egyházi központunk részéről dr. Rezi Elek főjegyző, Mikó Lőrinc előadótaná-
csos és Szabó Anikó főkönyvelő vett részt az értekezleteken. 

Személyi változások 
Kovács Sándor magyarzsákodi lelkész június 1-től választás alapján ki-

nevezést nyert rendes lelkészi minőségben a szőkefalva-küküllőszéplaki egy-
házközségbe. 

Bartha Alpár Szentegyházáról, szintén választás alapján, áthelyezést 
nyert, június 1-től, rendes lelkészi minőségben a fiatfalvi egyházközségbe. 

Lelkészbeiktatók 
Józsa Lajos lelkész beiktató ünnepélyét tartotta május 17-én a kökösi 

egyházközség. 
Krizbai Béla lelkész beiktatóját május 24-én tartották meg Homoród-

szentmártonban. 

Mindkét beiktató ünnepélyen részt vett dr. Szabó Árpád püspök afia. 

Lelkésznevelés 
Teológiai hallgatóink a húsvéti és pünkösdi ünnepek alkalmával legáci-

ós szolgálatokat végeztek az egyházközségekben. 
Május 16-án a Protestáns Teológiai Intézetben megtartották az Akadé-

miai Napokat. A rendezvénysorozat keretében két tudományos előadás is el-
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hangzott: dr.Rezi Elek: A keresztény értékrend válasz a jelen kihívásaira és dr. 
Juhász István: Teológia és politika címen. 

A Teológiai Intézetben május 28-án fejeződtek be a II. félévi előadások, 
június 3-27. között tartották a II. félévi vizsgákat. 

Az V. évet végzett teológiai hallgatók kibocsátó istentiszteletét június 
21-én tartották meg a kolozsvári belvárosi templomban. Az istentiszteleten a 
lelkészi szolgálatot dr.Rezi Elek főjegyző végezte. A teológiai hallgatók évzáró 
istentiszteletére június 28-án került sor a Teológiai Intézetben. 

Kéthetes pedagógiai tanfolyamot szerveztek lelkészek részére június 22 
- július 3- között a Babe§-Bolyai Tudományegyetem keretén belül. A tanfolya-
mon: Andorkó Ferenc vargyasi, Fekete Levente nagyajtai, Kelemen Levente 
oklándi, Péterfi Sándor küküllődombói, ifj. Kozma Albert marosszentgyörgyi, 
Kelemen Szabolcs székelykáli, Sándor Szilárd szentháromság-kisadorjáni, Lő-
rinczi Lajos kolozsi lelkészek és Varga István székelyudvarhelyi vallásoktató 
vett részt. 

Dávid Ferenc Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet április 19-én tartott felolvasó ülésén dr. Szabó 

Pál: Az egyház új Alaptörvénye címen tartott előadást, Márkos Albert és Rónai 
Ádám zeneszámokat adott elő, szavalt Vitályos Ildikó színművésznő; a május 
17-én tartott felolvasó ülésen dr. Kisgyörgy Árpád főgondnok: A fájdalom, 
mint az ember legősibb egzisztenciális panasza című előadása után Márkos Al-
bert és Ortenszky Gyula Kodály-műveket adott elő, szavalt Vajda Zsuzsa szín-
művésznő; a június 21-én tartott felolvasó ülésen dr. Bodor András tartott 
előadást: Történetfilozófiák és mai világunk címen, Galanton Péter Haydn mű-
veket adott elő, verset mondott Sigmond Júlia színművésznő. 

•Egyházköri megbeszélést tartottak április 1-2-án Budapesten az egyhá-
zak szerepvállalásáról. Egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök és Székely János 
árkosi lelkész képviselték. 

•Unitárius Emléknapokat tartottak április 18-án a magyarországi Lakite-
leken a Népfőiskolai Alapítvány rendezésében. Az emléknapot Bencze Márton 
püspök áhítata nyitotta meg. Lezsák Sándor, a Kuratórium elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, ezt követően a következő előadások hangzottak el: dr. Szabó Ár-
pád püspök: Az Unitárius Egyház a 20. században, dr. Rezi Elek főjegyző: Fe-
rencz József püspök és az erdélyi egyház újjászervezése Trianon után, dr. 
Sztankóczy Zoltán, a Teológiai Intézet felügyelőgondnoka: Józan Miklós buda-
pesti helynök és a hazai egyház újjászervezése Trianon után, Andrási György 
előadótanácsos: Balázs Ferenc a mészkői prédikátor, Molnár B. Lehel levéltáros: 
Kelemen Lajos történész munkássága, Mikó István főgondnok-helyettes: Mikó 
Imre az író és dr. Murvay Sámuel főgondnok: Zárszó, az egyház helyzete ma. 

•A magyar professzorok I. Világtalálkozóját április 21-23. napjain tartot-
ták Budapesten, melyet a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Tanárok Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Tudományos testülete szervezett. A rendezvényen az Uni-
tárius Fakultást dr. Rezi Elek dékán képviselte. 
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•A kolozsvári és székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumok X.osztályos 
tanulóinak hagyományos találkozóját május 8-10. napjain tartották Székelyke-
resztúron. A találkozó alkalmával közös kiránduláson vettek részt a diákok 
Székelyudvarhely-, Farkaslaka-, Korond-, Parajd-, Szováta útvonalon, majd a 
kolozsvári diákok előadást tartotta. Vasárnap de. városnézés volt, majd részt 
vettek az istentiszteleten, amelyen a lelkészi szolgálatot Szombatfalvi József es-
peres-lelkész végezte. 

•A vallásérettségit a kolozsvári gimnáziumban május 18-án, Székelyke-
resztúron május 21-én tartották. A vallásérettségin dr. Rezi Elek főjegyző és Ko-
vács István teológiai tanár vett részt. 

•A XII. osztályos diákjaink Kolozsváron június 13-án, Székelykeresztú-
ron május 29-én ballagtak. Ez utóbbin részt vett Püspök afia is, és köszöntötte 
a végzős diákokat. 

•Az évzáró ünnepélyt június 12-én tartották iskoláink. 
•Az érettségi vizsgákra június 22 - július 1. között került sor. 
• Dr. Szabó Árpád püspök és a főtisztelendő asszony június 10-30. kö-

zött látogatást tett az Amerikai Unitárius Univerzalista egyházban. 
•Az unitárius egyházközség fennállásának 5. évfordulóját ünnepelték 

május 23-án Szentegyházán. Az ünnepélyen dr. Szabó Árpád püspök végezte 
a szószéki szolgálatot. 

•A hagyományos Brassai Hét megszervezésére május 25-30-án került 
sor. A megnyitó ünnepélyen beszédet mondott dr. Szabó Árpád püspök és Ko-
vács Nemere aligazgató. Az ünnepi hét végén, május 30-án a Brassai Sámuel 
és az Unitárius Gimnázium diákjai Torockószentgyörgyön megkoszorúzták a 
Brassai szülőházán elhelyezett emléktáblát, majd istentiszteleten vettek részt, a 
lelkészi szolgálatot Kopándi Botond gyakorló segédlelkész végezte. 

•A Brit Unitáriusok egy csoportja David Dawson zenei igazgató vezeté-
sével magyarországi és erdélyi körúton vett részt. Erdélyben a következő egy-
házközségekben tartottak koncertet: április 7-én Kolozsváron, április 9-én 
Brassóban és április 11-én Székelyudvarhelyen. 

• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet anyanyelvi szórványtábort 
szervezett június 29 - július 5. között Homoródalmáson és Oklándon. 

Halottaink 
Kiss Zoltán ny. lelkész 83 éves korában március 30-án Tordán elhunyt. 

1915. május 17-én született Kövenden. Az Unitárius Teológiai Akadémiát 1938-
ban végezte el, Dicsőszentmártonban segédlelkész, majd ezt követően Abásfal-
ván és Ravában volt lelkész, 1949-1985 között pedig Kövenden. 
Nyugdíjbamenetele után Nyárádgálfalván élt. Április 1-én temették a kövendi 
templomból. A temetésen a lelkészi szolgálatot Székely Miklós esperes-lelkész 
végezte, az egyetemes egyház nevében dr. Rezi Elek főjegyző, az egyházkör lel-
készeinek nevében Benedek Sándor kolozsvár- írisztelepi lelkész búcsúztatta. 

Gál Jenő nyugalmazott lelkész 72 éves korában, április 12-én Homo-
ródszentmártonban elhunyt. 1926. február 23-án született Magyarzsákodon. Az 
Unitárius Teológiai Akadémiát 1946-1950-ben végezte el. 1950-1953 között 
püspöki titkár és szórványlelkész, majd lelkész Csokfalván és Nagyajtán 
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(1959-1994). A temetésen a lelkészi szolgálatot Krizbai Béla homoródszent-
mártoni lelkész végezte, az egyetemes egyház nevében dr. Szabó Árpád püs-
pök, a szülőfalu nevében Kedei Mózes székelyudvarhelyi esperes-lelkész, az 
egyházkör nevében Máthé Sándor esperes, az évfolyamtársak nevében Simén 
Domokos csíkszeredai lelkész búcsúztatta. A sírnál Fekete Levente nagyajtai, 
Benczédi Ferenc nyugalmazott lelkész és Jakab Dénes szentábrahámi lelkész 
mondtak beszédet. A temetésen a nagyajtai énekkar énekelt. 

Dr. Gyarmathy Árpád egyházunk volt főgondnoka április 2-án életé-
nek 98. évében Budapesten elhunyt, május 16-án temették a Házsongárdi te-
metőben. A temetésen a lelkészi szolgálatot Bálint B. Ferenc belvárosi lelkész 
végezte, egyetemes egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök, a lelkészek 
nevében Benczédi Ferenc nyugalmazott lelkész búcsúztatta. 

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. 
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Könyvszemle 

Popper Péter: Peloni, avagy Pilátus testamentuma, Türelem Háza 
Kiadó, Budapest, 1997 

„-Ismered a nevét? 
-Mi nem ejtjük ki a nevét, amíg nincs arról bizonyosságunk, hogy ő az 
igazi. 
-Hát hogyan nevezitek, ha beszéltek róla? 
-Peloni. 
-Ez mit jelent? 
-Azt jelenti, hogy »Az a bizonyos...» 
A beszélgetés döntő ponthoz érkezett. Nagyot lélegeztem. 
-Miért mondod el mindezt nekem, a hitetlen rómainak? 
-Mert hatalom van a kezedben. És mert valóban hitetlen vagy, tehát 
nem félsz tőle. így hát te vagy az egyetlen, aki elpusztíthatja, ha a leg-
rosszabb bekövetkezik. 
-A Messijacht? Te őrült! 
-Pelonit." 

Jézus életműve mellett egyetlen hiteles gondolkodó, szellemi tanító 
sem mehet el szó nélkül. A számtalan Jézus-életrajz olyan nagymértékben eltér 
egymástól, hogy gyakran az egyetlen minőségjelzőnek a szerző személye lát-
szik. A Peloni esetében nemcsak a szerző korábban megjelent nagysikerű, bel-
ső átalakulást segítő könyvei jelentenek garanciát (A belső utak könyve, Az 
önmagába térő ösvény, Hogyan öljük meg magunkat, A pokol színei, Az Isten-
nel sakkozás kockázata stb.), hanem a szerző pszichológus professzor volta, 
többszöri indiai tartózkodása - amely hozzásegítette őt a keleti gondolkodás és 
vallási hagyományok tapasztalati úton való megismeréséhez -, és nem utolsó-
sorban zsidó családból való származása. Nagyapja, nagybátyja és számos roko-
na rabbi volt, akik nagy hatást gyakoroltak rá ifjú éveiben. Zsidó szemmel 
nézve pedig Jézus valahogy „ismerősebb". A keresztény teológia, de különö-
sen a Jézus-kutatás amióta mérsékelni próbálja az évszázados antijudaista jel-
legét, azóta sokkal közelebb került Jézus megismeréséhez. A közelség persze 
még nagy távolságokat rejthet. 

Ezek után inkább azt kérdezhetnénk, hogy miért váratott ilyen sokáig 
magára e könyv? 

Jézusról újszerűt, de különösen olyat mondani, ami mélyen eléri az ol-
vasót, már nagyon nehéz. A Professzor úrnak mégis sikerült. Tulajdonképpen 
regényt írt, amely arról szól, hogy egy művelt római úr miként élhette meg a 
golgotai történéseket, egyrészt idegenkedve szemlélve a latin műveltség néző-
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