
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• Október 9-én került sor az Egyházi Képviselő Tanács (EKT) harmadik évne-
gyedi ülésére Kolozsváron. Az ülést megelőző napon a különböző állandó bi-
zottságok tagjai gyűltek össze. A Képviselő Tanács a jelentések között hosszabb 
vitát követően elfogadta a PTIUK keretében szervezett unitárius magiszteri kép-
zés egyházi gyakorlatáról készített összefoglalót. Az Erdélyi Unitárius Egyház 
Egyetemi Bentlakásának Működési Szabályzatát az EKT fenntartásokkal fogad-
ta, és megbízta az előkészítőket, hogy a januári ülésre dolgozzanak ki egy részle-
tesebb változatot. A Starr King ösztöndíj elnyerésekor az eddigiekben a lelkészt a 
családja is elkísérhette a tanulmányi évre. Ezt a lehetőséget a továbbiakban nem 
tudják biztosítani, ezért az EKT elhatározta, hogy a továbbiakban ennek tudatá-
ban hirdeti meg a pályázatot, illetve a házastárs kiutazására közösen próbálnak 
megoldást keresni az adott egyházközség testvérgyülekezetével. 
H Az EKT meghallgatta az egyházi közelmúlt-kutatás és átvilágítás tárgyában ké-
szített jelentést, és a négy részes határozatcsomagot egyenként tárgyalva elutasí-
totta azt, amelyben a bizottság lehetőséget kínál a kiigazításra a korábban hamis 
nyilatkozatot tevőknek. 
• December 4-én került sor az Egyházi Képviselő Tanács (EKT) negyedik évne-
gyedi ülésére Kolozsváron. Az ülést megelőző napon a különböző állandó bizott-
ságok tagjai gyűléseztek. A Képviselő Tanács az előterjesztett jogügyi bizottsági 
véleményezés után fegyelmi eljárás indítását határozta el Tódor Csaba homoród-
szentpáli lelkész ellen. Az egész napos gyűlés keretében a Képviselő Tanács tagjai 
körvonalazták a 2010. évi egyházi rendezvénynaptárat és ülésrendet. Az egyhá-
zi közelmúltkutatás és átvilágítás kapcsán az EKT létrehozta a történész-kuta-
tócsoportot, illetve az egyházi átvilágítási bizottságot, amelyek a továbbiakban 
együttműködésben végzik munkájukat. Az EKT elfogadta e bizottság működési 
szabályzatát, az igényelt és többséget nyert módosításokkal. 
• Az EKT úgy döntött, hogy ünnepi nyilatkozatban üdvözli a Magyarországi 
Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa által hozott határozatot a két egyház újra-
egyesítése érdekében. Az EKT ezen ülésén elfogadta az egyház 2010. évi közpon-
ti költségvetését is. 
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Lelkészképzés, énekvezér-képzés 
• O k t ó b e r l-jétől a negyedévet végzett teológiai hallgatók gyakorló teológiai 
hallgatói minőségükben megkezdték a magiszteri képzést. A Püspöki Hivataltól 
érkezett kirendelés értelmében másfél éves időtartamra a következő területeken 
kezdték el gyakorlati munkájukat: Bodor Lídia-Emese a János Zsigmond Uni-
tárius Kollégium vallástanáraként, Csécs Márton a marosvásárhelyi l-es számú 
egyházközségben, Fülöp Júlia ifjúsági lelkészként az ODFIE keretében, Márkos 
Hunor-Elemér az észak-erdélyi szórványgyülekezetek és a Gondviselés Segély-
szervezet munkatársaként, Tófalvi Tamás pedig a székelyudvarhelyi l-es számú 
egyházközségben. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Szeptember 14-én istentisztelet keretében nyitották meg az új tanévet Kolozs-
váron és Székelykeresztúron a két felekezeti iskolánkban. 
• Szeptember 19-20-án Székelykeresztúron került sor az alapjaiban felújított kö-
zösségi ház avatójára. Az egyházközség kiemelkedő eseményén részt vett az Er-
délyi Unitárius Egyház elnöksége. Ünnepi szószéki szolgálatra Bálint Benczédi 
Ferenc püspököt kérték fel. 
• Október 11-én Buzogány István lelkész és a hívek meghívására az őszi hála-
adás jegyében a temesvári leányegyházközségben úrvacsorát osztott Bálint Ben-
czédi Ferenc püspök. 
• Október 12-19. között került sor a harmadik évnegyedi lelkészi értekezletekre, 
a következők szerint: október 12-én, hétfőn a kolozsvár-íriszi egyházközségben, 
október 13-án Firtosmartonosban, október 14-én Sepsiszentkirályban, 15-én 
Városfalván, 16-án Székelykálon és október 19-án, hétfőn Ádámoson. 
• Október 22-25. között Németországban, Mannheim-ban került sor a Vallás-
szabadság Nemzetközi Társulata (International Association for Religious Free-
dom - IARF) szervezésében az európai és közel-keleti régió konferenciájára. Ez-
zel párhuzamosan a szervezet ifjúsági hálózatának soros ülését is megtartották. 
Az Erdélyi Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet képvi-
seletében 15 személy vett részt az említett rendezvényen. 
• November 7-én Déván került sor az immár hagyományossá vált Dávid Ferenc 
emlékzarándoklatra, ahová idén is több százan mentek el emlékezni és gyertyát 
gyújtani egyházalapító püspökünk tiszteletére. 
• November 11-én Marosvásárhelyen egyetemes lelkészi értekezletre került sor, 
melynek legfontosabb témája az egyházi közelmúlt-kutatás és átvilágítás kérdés-
köre volt. Az értekezlet keretében a megbízott Szabó László lelkész és Kovács 
Sándor teológiai tanár beszámoltak a bukaresti kutatások eddigi eredményeiről. 
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• November 11-14. között Kollégiumi Napokat szerveztek a János Zsigmond 
Unitárius Kollégiumban. 
• November 14-én dr. Kovács Lajos püspök születésének 100. évfordulójára em-
lékezett Kissolymosban a helyi unitárius egyházközség. Az eseményen részt vett 
Bálint Benczédi Ferenc püspök, valamint a néhai püspök családtagjai, leszárma-
zottai. Az alkalmi szószéki szolgálatot Szabó Előd lelkész, unoka végezte. 
• N o v e m b e r 19-én bemutatták a Kénosi Tőzsér János (1708-1772) és Uzoni 
Fosztó István (1729-1778) által írt Az Erdélyi Unitárus Egyház története című 
mű második kötetét. Az egyházunk kiadásában megjelent jelentős művet Már-
kos Albert fordította magyar nyelvié. Sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Hoff-
mann Gizella, Kovács Sándor és Molnár B. Lehel. A térképeket Elekes Tibor ké-
szítette, a technikai szerkesztő ifj. Szombatfalvi József volt. 
A kötetet Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár Különgyűjteményének 
igazgatója mutatta be, majd Balázs Mihály és Hoffmann Gizella beszéltek a szer-
kesztés és sajtó alá rendezés folyamatáról. 'December 8-án az Országos Széchényi 
Könyvtár és az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának közös szerve-
zésében, Budapesten Jankovics József, az MTA Irodalomtudományi Intézetének 
igazgatóhelyettese mutatta be Az Erdélyi Unitárius Egyház történetének második 
kötetét. 
• A János Zsigmond Unitárius Kollégium a Kolozsvári Belvárosi Unitárius Egy-
házközség és az Egyházi Képviselő Tanács támogatásával 2009. november 21-én, 
szombaton a belvárosi unitárius templomban szervezték meg a VI. Unitárius 
Kórustalálkozót. A találkozón tizenhárom énekkar vett részt, a következő tele-
pülésekről: Küküllődombó, Marosszentgyörgy, Nagyajta, Siménfalva, Vargyas, 
Szabéd, Olthévíz, Székelyudvarhely, Árkos, Homoródalmás, Székelykeresztúr, 
Alsófelsőszentmihály, Kolozsvár. 
• Halálának 20. évfordulóján, november 29-én ünnepi istentisztelet keretében 
Bözödi Györgyre emlékezett a Bözödi Unitárius Egyházközség és a Sütő. András 
Baráti Egyesület. 
• December 5-én az Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsváron emlékkonferenciát 
szervezett az 1989. évi népfelkelés 20. évfordulójára. A konferencián történé-
szek, volt politikai foglyok, valamint a temesvári népfelkelés kulcsszereplői tar-
tottak előadást. A konferencián-ismertették a közelmúltkutatás és az átvilágítás 
ügyében tett eddigi eredményeket is. A rendezvényt irodalmi-kulturális műsor 
zárta. 
• Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke december 7-én a Sándor-palo-
tában találkozott az anyaországi és határon túli magyar egyházi méltóságokkal, 
köztük Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspökkel is. 
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A megbeszéléseken az advent és a közelgő karácsonyi ünnep jegyében aktuális 
kérdésekről tárgyaltak, egyebek mellett a határon túli magyarok és az egyházi 
fenntartású intézmények helyzetéről. 

Személyi változások 
• Farkas Dénes kolozsi lelkész, a Kolozs-Tordai Egyházkör volt esperese 2009. 
május l-jétől nyugdíjba vonult. 1942. március 20-án született Székelyszentmik-
lóson. Iskoláit a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban kezdte és a szat-
márnémeti Kölcsey Ferenc Középiskolában fejezte be, ahol 1959-ben érettségi 
vizsgát tett. Teológiai tanulmányait 1959-1963 között végezte az Egységes Pro-
testáns Teológiai Intézetben. 1964-ben kötött házasságot Lőrinczy Boglárkával, a 
házasságból három leány, a korán meghalt Boglárka (I.), Boglárka (II.) és Emese, 
illetve egy fiú, Emőd született. 
Lelkészi szolgálatát a gyepesi egyházközségben kezdte 1963-1968 között. 1968-
1983 között világi pályára lépett, és a Cooperativa Arta Decorativa tisztvise-
lője lett. 1983-ban visszatért egyházi szolgálatába. 1983-1987 között központi 
pénzügyi ellenőr volt, 1987-1993 között központi főszámvevő, 1993-1996 kö-
zött központi levéltáros, 1996-1999 között pedig újra központi pénzügyi ellen-
őr. 1999-2009 között a kolozsi Egyházközség lelkészeként működött , eközben 
2004-2008 között a Kolozs-tordai Egyházkör esperese volt. Egyházi szolgálatá-
nak különös és eredményes formája volt az egyesült államokbeli testvéregyház-
községek erdélyi utazásainak megszervezése és kivitelezése, amely szolgálatot az 
1990-es és 2000-es években folyamatosan végezte. 
• Solymosi Alpár firtosváraljai lelkész november l-jétől pályázás útján kineve-
zést nyert a Csíkszeredai Egyházközség lelkészi állásába. 

Halottaink 
Léta Áron nyugalmazott lelkész életének 79. évében 2009. július 15-én 

Havadtőn elhunyt. 1931. január 26-án született Bölönben, érettségi vizsgát a 
sepsiszentgyörgyi Magyar Fiúlíceumban tett. Teológiai tanulmányait a Pro-
testáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végezte 1954-1958 között. 1958-
ban teológiai szakvizsgát, 1964-ben lelkészképesítő vizsgát tett. 1968-ban 
szentelték unitárius lelkésszé a Kolozsváron tartott zsinati ülésen. 1965-ben 
kötött házasságot Szász Rozáliával, négy gyermekük született: Áron András, 
Sándor, Zsuzsánna és Zsolt. 

Gyakorló segédlelkészi szolgálatát az Alsófelsőszentmihályi Egyházköz-
ségben kezdte 1958 novemberében, azonban 1959 elején az 1956-os esemé-
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nyek erdélyi visszhangjának megtorlását célzó intézkedések során meghur-
colták, majd börtönbe vetették. Szabadulása után 1964-1968 között az iszlói, 
1968-1970 között a firtosmartonosi, 1970-1972 között a homoródjánosfalvi 
lelkészi állást töltötte be. 1972-től a Lupény-Vulkáni Egyházközség lelkésze 
lett. Lelkészi pályája végén, 1993-1995 között a Pipe-Szásznádasi Egyházköz-
ségben végzett szolgálatot, 1995. augusztus l-jétől nyugdíjba vonult. 

Temetése július 17-én volt a havadtői családi háztól a bölöni temetőbe, a 
szertartást Demeter Erika erdőszentgyörgyi lelkész végezte. Egyetemes egy-
házunk nevében Bálint Benczédi Ferenc püspök mondott búcsúbeszédet, 
Demeter Zoltán református lelkész a helyi közösségtől búcsúztatta. A bölöni 
temetőben a szolgálatot if). Kozma Albert helyi lelkész végezte. 

Gyarmathy György, egyházunk nagylelkű támogatója, a lókodi öregott-
hon létrehozója 77. életévében október 24-én Kenyában elhunyt. November 
6-án Bálint Benczédi Ferenc püspök, valamint a lókodi öregotthon vezetői 
részt vettek a zürichi Grossmünsterben tartott gyász-istentiszteleten. 
1933-ban született Budapesten, Erdélyből a háború után kitelepített csa-
ládban. Gépészmérnöki szakot végzett a Műegyetemen. Itt érte az 1956-os 
forradalom, megalapítója volt a Munkás és Katona Tanácsoknak. A harcok 
megszűnését követően előbb Ausztriába, majd Svájcba menekült. Űrkutató 
laboratóriumban dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, majd egyete-
mi tan szék-vezető volt éveken át Svájcban. A kommunizmus bukása után Ló-
kodban felkarolták az immár 48 férőhelyes ökumenikus öregotthon építését. 

Kelemen Miklós nyugalmazott lelkész november 24-én, hosszú szenve-
dés után szerettei körében elhunyt. Szegeden született 1925. február 16-án, 
az Unitárius Teológiai Akadémiát Kolozsváron végezte, és 1947-ben szerzett 
Unitárius Lelkészképesítő Oklevelet. Előbb Erdélyben volt lelkész több gyü-
lekezetben is, majd 1956-tól Magyarországon végezte a lelkészi szolgálatot, 
többek között Füzesgyarmaton, Hódmezővásárhelyen, Szegeden (és a dél-al-
földi térségben), ahonnan 1985-ben nyugdíjba vonult. Haláláig a Duna-Ti-
sza közi szórvány lelkésze volt. 
Hódmezővásárhelyen kezdett egyháztörténeti kutatásokkal foglalkozni. El-
sősorban az unitárius püspökök, teológiai tanárok életét, unitárius írók, köl-
tők munkásságát kutatta. Kiemelkedő munkája az Unitárius Kislexikon. 
Gyász-istentisztelettel egybekötött búcsúztatását december 11-én tartották 
Budapesten, a Bartók Béla egyházközség templomában. 



SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A Keresztény Magvető szerkesztősége tisztelettel kéri Szerzőit a kéziratok publi-
kálásra való előkészítése során az alábbiak tekintetbe vételére: 

2009-től kezdődően a tanulmányokhoz rövid, 10-20 sornyi idegen nyelvű 
kivonatokat (absztraktokat) is kérünk a szerzőktől. Ajánlott nyelvek: angol, fran-
cia, német. Jó néven vesszük, ha a szerzőről is közzétehetünk 5 sornál nem ter-
jedelmesebb, magyar nyelvű szakmai összefoglalót (szak, tudományos fokozat, 
kutatási terület, jelentősebb publikációk stb.) 

Elvárások a folyóiratunkhoz beküldendő tanulmány-kéziratok 
megformálásával kapcsolatban 

- Szerkesztőségünk kizárólag digitális (számítógépbe bevitt) kéziratokat fo-
gad el. A magyar nyelvű kéziratokat csak megfelelő magyar ékezetes formában 
fogadjuk. (Figyelem! A beküldendő kéziratok állományneve [fájlneve] ne tartal-
mazzon magyar ékezetes betűket!) 

- A kéziratok ajánlott betűmérete 14 pont, betűtípusa: Times New Roman. 
Sortávolság: szimpla. Szükségtelen a címet, alcímet vagy szövegközi alcímeket 
nagyobb betűmérettel kiemelni. Szükségtelen tabulátorral vagy egyszerű szókö-
zökkel jelölni a bekezdéseket. 

- Kérjük, a bekezdések előtt és után ne alkalmazzanak bekezdés-attribú-
tumként megadott térközöket. Az alcímek előtti (és utáni) térközöket mindig 
egy-egy üres sor jelölje. 

- Amennyiben a kézirat a magyar ábécétől eltérő karaktereket is tartalmaz 
(görögöt, hébert, cirillt, románt stb.), a szerkesztő számára nagy segítség, ha a 
szerző a tanulmány elején erre figyelmeztető mondatot ír a szerkesztő számára. 

(szerző, fordító, cím, alcím) 
- A Keresztény Magvető tanulmányainak szerzőjét/szerzőit a címfelületben, 

a főcím fölött nevezzük meg, a fordító, összeállító, közzétevő nevét a tanulmány 
végén tüntetjük fel. 

- Ajánljuk szerzőinknek a rövid főcím-adást. Inkább legyen a tanulmány-
szövegnek hosszabb, pontosító alcíme! 




