
EGYHÁZI ÉLET 

Az Egyházi Képviselő Tanács első évnegyedi gyűlését f. év február 
26-án tartotta, amikor Dr. Kiss Elek püspök és Dr. Barabássy László 
főgondnok elnöklete alatt különböző egyházközségi, egyházköri és egye-
temes egyházi ügyekkel, valamint a f. évi Egyházi Főtanács előkészí-
tésével foglalkozott. 

E. K. Tanács az egyházközségek jelentéseiből megelégedéssel vette 
tudomásul, hogy 1970-ben műemlék-jellegű templomaikon és a nem-
műemlék jellegű egyházi épületeken nagy értékű javítási munkát vé-
geztettek. 

A lelkésznevelés érdekében 24 ' teológiai hallgatónak, az 1970/71 
tanév második félévére, E.K. Tanács több ezer lei összegű ösztöndíjat és 
tanulmányi segélyt jut tatot t . 

Az Egyházi Főtanács 1971. március 21-én tartotta évi rendes gyűlé-
sét Dr. Kiss Elek püspök és Dr. Barabássy László főgondnok elnöklete 
alatt. Tárgysorozatán püspök, E. K. Tanács és Nyugdíjpénztár évi jelen-
tései, számadások, költségvetés és választások szerepeltek. 

E. Főtanács az előterjesztett jelentéseket, a tárgyalás folyamán el-
hangzott hozzászólások és javaslatok figyelembevételével, elismeréssel 
elfogadta, kiemelve a lelkész továbbképzés és az énekvezérképzés szük-
ségét. A Nyugdíjpénztár jelentésével kapcsolatban a Főtanács újólag 
kimondotta, hogy amennyiben az 1971. évre előirányzott fenntartói járu-
lék az év folyamán nem bizonyulna elegendőnek, az 1970. évi főtanácsi 
határozat értelmében, a nyugdíjintézetet egyházi központi juttatásban 
részesíti. 

Főtanácsi Bizottság elismeréssel emlékezett meg Dr. Kiss Elek püs-
pök, Dr. Barabássy László és Székely János főgondnokok egyházépítői 
munkásságáról. 

A főtanácsi istentiszteleten Máthé Sándor székelykereszturi lelkész 
prédikált J n 13, 34—35. alapján; az énekvezéri szolgálatot Utő Gyula 
torockói énekvezér végezte. 
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Lelkészi tájékoztató értekezlet 

A lelkészek továbbképzését szolgáló első és második negyedévi 
értekezletek tárgyát: „Románia nemzetgazdasági fejlődésének távlatai az 
új ötéves terv tükrében; lelkész szerepe a nemzetgazdaság megszilárdí- * 
tásában", „Románia erőteljes jelentkezése a nemzetközi életben {politi-
kai, gazdasági és kulturális szempontból; nemzetközi súlyunk előfelté-
telei; a lelkész feladatai)" c. közérdekű, valamint „A konfirmációi előké-
szítés anyaga és módszere", és „Jézus felfogása Istenről" c, teológiai elő-
adások képezték. 

Lelkésznevelés 
Az 1970—71. tanév első félévének végén, f. év február 8—9. nap-

jain, Dr. Kiss Elek püspök a „csendes napok" keretében teológiai hall-
gatóinknak négy lelkésznevelői előadást tartott. Az előadásokat áhítattal 
egybekötött bibliamagyarázat vezette be Dr. Kovács Lajos és Dr. Erdő 
János részéről. Az előadás és bibliamagyarázat központi gondolata „az 
unitárius lelkész hivatása" volt. 

Az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet f. év június 
26. és 27. napján tartotta az évzáró ünnepélyt és istentiszteletet. 

Az intézet I—IV. évfolyamát az 1970—71 tanévben 26 unitárius 
hallgató végezte el: IV. évf.: Fazakas Dénes, Finta József, Incze Kornél, 
Kovács István, Veszelovszky Iván; III. évf.: Biró Gyula, Danes Lajos, 
Farkas László, Ferencz Gábor, Nyitrad Levente, Pál Ádám, Pálffy Tamás, 
II. évf.: Adorján Levente, Fekete Attila, Fodor György, Forró Tamás, 
Kiss Mihály, Vass Mózes; I. évf.: Balázsi László, Bartha Sándor, Gyer-
gyay Árpád, Kedei Mózes, Kotecz József, Kovács Sándor, Nyitrai Cson-
gor, Száva Péter. 

A hallgatók közül általános. jeles tanulmányi eredményt ér tek el: 
Nyitrai Levente 10, Finta József 9,81, Balázsi László 9,78, Fodor György 
9,56, és Kovács Sándor 9,28. Az intézet legjobb előmenetelű hallgatója 
általános 10-es eredménnyel Nyitrai Levente III. éves hallgató volt. 

Az évzáró ünnepélyen a fenti hallgatókon kívül még jutalomban 
részesültek: Balázsi László mint a héber nyelvi verseny győztese, aki 
görög nyelvből 2. díjat is kapott; Fodor György a görög nyelvi verseny 
győztese, valamint Kovács István, aki az egyházi beszéd pályázaton szor-
galmi dí ja t , és mint a legjobb hamiletikai dolgozat készítője jutalmat 
nyert. A román nyelvben tanúsított előmeneteléért Nyitrai Levente és 
Fodor György jutalomban részesült. 

Vizsgák: 

Teológiai szakvizsgát tett f. év június 28—29. napjain Finta József 
„jó" (8,00) és Incze Kornél „elégséges" (6,66) általános eredménnyel. 

Lelkészképesítő vizsgát tett í. év június 30-án Zsigmond Csaba Attila 
kobátfalvi gyakorló segédlelkész általános „jó" (9,00) eredménnyel. 
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A Teológiai intézetek ökumenikus munkaközössége ez év március 
18-án Kolozsváron, június 3-án Szebenben tartott gyűlést. A kolozsvári 
gyűlés főreferátumát „Közösen felelősek vagyunk egy jobb világért" 
címen Dr. Ion Bria bukaresti intézeti tanár tartotta. „A keresztény egy-
házak és Európa biztonságának kérdése" címen Dr. Christoph Klein sze-
beni asszisztens, valamint „A szolgáló teológia (Isten szolgái az emberek 
szolgái is)" címen loan Ica szebeni asszisztens tartottak előadást. 

A június 3-án Szebenben tartott gyűlésen a főreferátumot Dr. Dávid 
Gyula kolozsvári intézeti rektor tartotta ,,A szolidaritás etikája és egy-
más megsegítése" címen. „Etikai szabadság és felelősség napjainkban" 
címen Dr. Corneliu Sirbu szebeni intézeti professzor, „Keresztény eku-
mené és a világ egysége" címen Stefan Alexe bukaresti asszisztens tar-
tottak felolvasást. 

Mindkét gyűlésen résztvettek a testvéregyiházak vezetői, az ortodox 
és protestáns teológiai intézetek tanárai, az ortodox teológiai szeminá-
riumok igazgatói, valamint Dr. Nemecsek József, a gyulafehérvári r. 
kath. Teológiai Intézet rektora. A következő gyűlés színhelye a buka-
resti Ortodox Teológiai Intézet lesz. 

A magas színvonalú előadások és értékes hozzászólások az egyházak 
ökumenikus szellemben való együttműködése és megértése gondolatát 
jelentős mér tékben erősítették. 

Brian L. Gotland, lelkész, az angol unitárius egyház ú j főtitkára, 
meglátogatta Egyházunkat f. év március 9—16 napjain. Hivatalában Dr. 
John Kielty-t követte, akinek 1968. évi látogatása és zsinati szereplése 
elevenen él emlékezetünkben. Röviddel hivatalba lépése után utóda, 
Brian L. Golland, is kötelességének érezte, hogy közelebbről megismerje 
egyházunkat. 

Március 10-ién érkezett Kolozsvárra. Miután tisztelgő látogatást tett 
Dr. Kiss Elek püspöknél, meglátogatta egyházi központunkat. Ezt köve-
tően a kolozsvári unitárius vonatkozású műemlékéket tekintette meg. 

Március 11-én Dr. Kiss Elek püspök és Dr. Barabássy László fő-
gondnok elnöklete alatt tar tot t értekezleten Brian L. Golland ismertette 
az angol unitárius egyház és intézményei helyzetét, valamint rövid hely-
zetképet nyúj to t t az Egyesült Államok, Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália 
és Űjzéland unitárius egyházairól. Ezt követően Dr. Kovács Lajos egy-
házi főjegyző ismertette Egyiházunk életét különös tekintettel a lelkész-
nevelésre. A beszámolók értékes eszmecserét váltottak ki. Az értekez-
let végén Brian L. Golland meglátogatta hivatalában Dr. Dávid Gyula 
teológiái intézeti rektort és találkozott az unitárius teológiai hallga-
tókkal is. 

Márcus 12-én, Dr. Erdő János és Sebe Ferenc kíséretében, Simén 
Domokos ádámosi lelkész autójával, Dévára utazott, ahol megtekintette 
a várban elhelyezett Dávid Ferenc emlékművet. TJtközben meglátogatta 
Tordán a főtéri katolikus templomot, ahol 1568-'ban kihirdették a val-
lásszabadság törvényét, az unitárius templomot és a városi múzeumot; 
majd a nagyenyedi unitárius templomot, a szászsebesi evangélikus temp-
lomot, valamint a gyulafehérvári katolikus és ortodox katedrálist. 
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Március 13-án, Dr. Kovács Lajos egyházi főjegyző kíséretében, ifj . 
Vegh Mihály alsórákosi lelkész af ia autóján, Brian L. Golland Brassóba 
átázott, útközben megtekintve a dícsőszentmártoni, medgyesi, segesvári 
és olthévizi uni tár ius templomokat. Brassóban meglátogatta az egyház-
Községet, és mint vendég részt vet t egy házassági megáldási szertartáson. 
Brassóból március 14-én Nagyaj tá ra ment, a!hol a vasárnapi istentisz-
telet kere tében angol nyelven prédikál t Dr. Kovács Lajos egyházi fő-
jegyző tolmácsolása mellett. Vasárnap délután megtekintet te a bölöni, 
sepsiszentgyörgyi, árkosi és köröspataki egyházközségek templomait . 

Március 16-án, Dr. Kovács Lajos egyházi főjegyző kíséretében ki-
hallgatáson jelent m e g Gheorghe Nenciu, a Vallásügyi Hivatal alelnö-
kénél. A kihallgatás szívélyes légkörben folyt le. 

Br ian L. Golland március 16-án fejezte be látogatását és té r t vissza 
aazájába. Személyében képzett teológust és kiváló egyházszervező lel-
készt ismertünk meg. Látogatása egyházaink között fennálló 150 éves 
kapcsolat további erősödését szolgálta. 

Nyugalomba vonult lelkészek 

Bíró Izsák — Szentgerice —• és Máthé Sándor — Űjszékely — 48, 
illetve 45 évi szolgálat után 1971. I. 1-én, Pál Dénes — Alsóboldogfaiva 
— 46 évi szolgálat u t á n f. év V. 2-án nyugalomba vonultak. 

Személyi változások a lelkészek sorában 

Meghívás a lapján kinevezést nyer tek : Csongvay Attila gagyi lelkész 
Szentgericére 1971. II. 8-án, Halmágyi Csaba lókodi lelkész Gagyba, 
f. év III. 31-én és Keresztes Sándor segédlelkész Csehétfalvára f. év 
V. 12-én. 

Pályázathirdetés prédikáció írására 

E. K. Tanács 498/1971. sz. a la t t pályázatot h i rdete t t egyházi beszéd 
írására: vasárnapi istentiszteletre 1 J n 4,20 és szabadon választott textus, 
valamint ünnepi istentiszteletre, (karácsony, húsvét és pünkösd) szaba-
don választott t ex tus alapján. A d í jnyer tes beszédek egyenként 200 lej 
ju ta lomban részesülnek. 

A jeligével e l lá tot t pá lyamunkák 1971. november l - ig küldendők 
be az E. K. Tanács címére. A pályázat e redményének kihirdetése és a 
díjak ünnepélyes kiosztása az 1972. évi Egyházi Főtanácson tör ténik. 
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HlREK 
) 

Az I.A.R.F. (Unitárius Egyházak és Szabadelvű Vallásos Szerve-
zetek Nemzetközi Társulata) — Végrehajtó Bizottsága f. év április 25—27. 
napjain Wassenaarban (Hollandia) gyűlést tartott. A végrehajtó bizott-
ság Dr. Dana McLean Greeley elnöklete alatt a Világszövetség 1972. évi 
heidelbergi kongresszusának előkészítésével és más folyó ügyekkel fog-
lalkozott. A gyűlésen Egyházunkat Dr. Kovács Lajos egyházi főjegyző-
teol. tanár képviselte. 

Az Európai Egyházak Konferenciája 6. nagygyűlését Nyborgban 
(Dánia) tartotta f. év április 28—május 3. napjain. Főtémája: „Isten szol-
gái — emberek szolgái". A szeretet kettős parancsának megvalósításá-
val hat szekcióban foglalkoztak: 1. A szolgálat teológiája és a teológia 
szolgálata a jelen helyzetben, 2. Mit jelent ma az istentisztelet?, 3. Egy-
házak és keresztények szolgálják a társadalmat — küzdelem a szociális 
és gazdasági igazságért, 4. Az egyházak és keresztények békeszolgálata 
és kibékítőszolgálata Európa politikai feszültségei közepette és a világ-
ban, 5. Az egyház jövőbeli feladatai — az európai egyházi, társadalmi, 
kulturáliSj politikai és gazdasági helyzet, mint kihívás a jövő keresz-
tényei számára. 

A nyborgi gyűlés a „szolgálat teológiája" mellett foglalt állást, mely 
egyre inkább vezető gondolattá válik Keleten és Nyugaton egyaránt 

Az Angol Unitárius Egyház Főtanácsa évi rendes gyűlését f. év 
április 16—20 napjain tartotta Birminghamben. 

Főtanács az egyház ú j elnökének Herbert John McLachlan, cambrid-
gei lelkészt választotta. H. J. McLaöhlan teológiai tanulmányait a man-
chesteri egyetemen és a Unitarian College intézetben végezte 1926—32. 
években. Egyháztörténeti tanulmányokat végzett a heidelbergi egyete-
men és az oxfordi Manchester Collegeban. 1944—1951. években mint az 
oxfordi Manchester College teológiai intézet tanára és rektora, 1952-től 
min t lelkész a belfasti, 1967-től pedig a cambridgei egyházközségben 
végzett értékes egyházépítő munkát. Lelkészi szolgálata mellett a teoló-
giának is kiváló művelője. H. J. McLachlan 1968-ban részt vett a 400 
éves zsinati ünnepségünkön. 
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