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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

„Küzdelmes harcot kell vívnunk 
azon erők ellen, amelyek nem 
akarják, hogy az életünk teljes 
legyen” – fogalmazott Kató Béla 
református püspök kolozsvári 
újraválasztása után.

 » KRÓNIKA

A z Erdélyi Református Egyház-
kerület (EREK) közgyűlése 
pénteki kolozsvári ülésén új-

raválasztotta tisztségébe Kató Béla 
püspököt. A püspök a 121 leadott 
szavazatból 119-et szerzett meg. 
A közgyűlés újraválasztotta tisztsé-
gébe Kántor Csaba püspökhelyettest 
és Szegedi László generális direktort 
is. Az egyházkerület világi vezetői-
nek számító főgondnoki tisztségek-
be kerültek új emberek. A tisztségét 

megőrző Dézsi Zoltán mellé Ambrus 
Attilát és Tőkés Zsoltot választották 
főgondnokká.

Kató Bélának harmadszor szavaz 
bizalmat a közgyűlés. A 2012-ben 
kezdődő első mandátuma közepén 
ugyanis – a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium újraállamosí-
tásakor – felajánlotta lemondását, 
de a közgyűlés akkor is megerősí-
tette tisztségében. Az MTI emlékez-
tet: a most kezdődő hatéves man-
dátumát nem viheti végig, ugyanis 
öt év elteltével betölti a hetven évet, 
és az egyház statútuma alapján 
nyugdíjba kell vonulnia.

Az újraválasztott püspök felidéz-
te: olyan korszakban kellett vezet-
nie az egyházkerületet, amikor le-
állt az egyház egykor államosított 
vagyonának a visszaszolgáltatása. 
„Küzdelmes harcot kell vívnunk 

azon erők ellen, amelyek nem 
akarják, hogy az életünk teljes le-
gyen” – fogalmazott a háromszéki 
Barátoson született püspök. Azt 
is hozzátette azonban, hogy az 
elmúlt hat évben töretlen volt az 
egyház belső szellemi építkezése. 
Kató Béla kitért arra, hogy Magyar-
ország támogatásával az egyház 
ismét hozzáláthatott az építke-
zéshez, és olyan álmokat szőhet, 
amelyekre korábban nem gondol-
hatott. A következő ciklusra az in-
tézményépítést és az intézmények 
élettel való megtöltését tartotta a 
legfontosabb feladatnak. „Ha egy 
ajtó, egy ablak becsukódik, az úr 
egy egérlyukat ki fog nyitni, amit 
lassan növelve átjutunk rajta a fa-
lon, és eljuthatunk a célig. Ilyen 
munkára hívom most az egyház-
kerület tagjait” – fogalmazott Kató 

ELSÖPRŐ TÖBBSÉGGEL ÚJRAVÁLASZTOTTÁK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKÉT KOLOZSVÁRON

„Egérlyuknövelő” munkára hív Kató Béla

Bizalom. Kató Béla még öt évig állhat az EREK élén

Béla. Az Erdélyi Református Egy-
házkerület 550 anyaegyházközsé-
gében több mint 300 ezer magyar 
református hívet számlál.

 

 » Az egyház 
ismét nekilátha-
tott az építke-
zésnek.

 » ANTAL ERIKA

A 300 éves Református Kollégium 
múltjáról értekeztek többek közt 

a magyar tudomány napja tisztele-
tére szervezett marosvásárhelyi kon-
ferencián, amelynek további témái 
között szerepelt a diákok és tanáraik 
anyagi támogatása, könyvgyűjtés, 
tudományos tevékenység a 17. és 18. 
században. Az előadók közül Simon 
Zsolt, a Román Akadémia marosvá-
sárhelyi munkatársa a marosvásár-
helyi Református Kollégium 17. és 18. 
századi bevételeiről és kiadásairól 
készített dolgozatát ismertette. Fel-
sorolta, hogy milyen adományokkal 
segítette a kollégium működését az 
erdélyi nemesség, valamint a városi 
polgárság. Mire költötték a gabona-
adományokból és más forrásokból 
befolyt összegeket az iskola tanárai 
és diákjai, melyek voltak a nehezebb 
évek, illetve mikor és kik éltek a szo-
kásostól eltérően valamivel jobban. 
Mivel Marosvásárhelyen a víz száza-
dokon át ihatatlan volt, a lakosság 
– amely sok szőlőssel rendelkezett a 
város szélén – bort ivott. Ezt kihasz-
nálva, a kollégium udvarán is műkö-
dött kocsma, amelynek legnagyobb 
haszonélvezői az úgynevezett szeni-
orok, mai szóval végzős diákok vol-
tak. Megtörtént az is, hogy a haszon-
szerzés érdekében egyesek 14 évig is 
koptatták a kollégium padjait, míg-

nem a vezetőség úgy döntött, előre 
meghatározott fi zetést ad a kocsma 
működtetőinek.

Pál-Antal Sándor történész, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia külső 
tagja, aki az 1848. novemberi csá-
szári-királyi megtorló jellegű meg-
szállásról értekezett. Az ülésszak 

végi összegzésében kitért arra is, 
hogy furcsa módon senki nem ün-
nepelte meg méltó módon a maros-
vásárhelyi Református Kollégium 
300. évfordulóját, holott az erdélyi 
művelődési életre erőteljes hatást 
gyakorló intézmény megérdemelte 
volna ezt.

A tudományos ülésszakon a Tele-
ki Téka alapítójának, Teleki Sámu-
el feleségének, gróf iktári Bethlen 
Zsuzsannának a könyvtáráról is szó 
esett. Lázok Klára, a könyvtár ve-
zetője arról beszélt, hogy mikor és 
honnan szerezte be a férjét hivatali 
állomásaira gyakran követő grófnő 
a köteteit, hogyan tágult az érdek-
lődési köre, és mi az, ami megkü-
lönbözteti ezt a könyvtárat a többi 
magyar főúri női könyvtártól, ame-
lyeknél jóval gazdagabb, probléma-
érzékenyebb, sokkal tágabb világ-
látást tükröz. Egyik érdekes darabja 
Bethlen Zsuzsanna könyvtárának 
az a kéziratos szakácskönyv, amely-
ről László Lóránt, a Borsos Tamás 
Egyesület elnöke beszélt. A tisztán, 
foltmentesen megőrzött szakács-
könyv nagy valószínűség szerint 
másolat, amelyet soha nem hasz-
náltak. Ez egy tisztázati példány 
lehet, amelybe a korabeli szakács-
könyvekből gyűjtötte össze a recep-
teket a tulajdonosa. A tartalma – a 
leírt ételreceptek tanúsága szerint – 
inkább a polgári konyha felé mutat, 
mint egy főúri felé. Teleki Sámuelék 
rangjuk szerint főurak voltak, ám a 
szakácskönyv mégis puritán eré-
nyekkel bír, az alapanyagok meny-
nyisége és változékonysága sem a 
nagyon gazdagok életmódját, étke-
zési szokásait tükrözi – mutatott rá 
a történész. 

Amikor még kocsma működött a Református Kollégium udvarán
 » Furcsa mó-

don senki nem 
ünnepelte meg 
méltó módon a 
marosvásárhe-
lyi Református 
Kollégium 300. 
évfordulóját.

Három évszázada, 1718-ban emelték kollégiumi rangra a marosvásárhelyi schola particulát

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

FO
TÓ

: 
KI

SS
 G

ÁB
O

R




