
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képviselő Tanács 

Július 14-én tartotta az E. K. Tanács II. negyedévi ülését dr. Kovács 
Lajos püspök és dr. Barabássy László főgondnok elnöklete alatt. E. K. 
Tanács elismeréssel vet te tudomásul dr. Kovács Lajos püspök jelentését 
ápr. 16. és m á j 14. napja in az Egyesült Államok-beli unitárius univerza-
lista egyházközségekben végzett látogatásáról és a Meadvil le Lombard 
Teológiai Intézettől kapot t díszdoktori címmel való ki tüntetéséről . 

E. K. Tanács a márc. 4-i földrengés okozta templom-rongálódások 
helyreál l í tása érdekében segélyt utalt ki a nagyajtai , fogarasi és szent-
ivánlaborfalvi egyházközségeknek. A további segélyezés anyagi alap-
jainak biztosítása érdekében adakozásra hívta fel a földrengés által 
nem érintet t egyházközségeket . Egyben intézkedett, hogy az egyházi 
központ technikai osztálya dí j talanul készítse el valamennyi földrengés 
által megrongált épület javítási dokumentációját . 

E. K. Tanács a továbbiakban tárgyal ta a különböző szakbizottsá-
gok jegyzőkönyveit , folyó egyházi ügyeket s ezekkel kapcsolatban 
intézkedéseket hozott. 

Az E. K. Tanács november 3-án tartotta III. évnegyedi ülését. 
Tárgysorozatának fontosabb adminisztratív kérdései vol tak az elnöki-
leg elintézett ügyekről szóló jelentés, a különböző szakbizottságok 
jegyzőkönyveinek ismertetése, a lelkészképzéssel kapcsolatos ügyek, 
az egyházkörök közgyűléseinek jegyzőkönyvei , az istentiszteletek és 
szertartások egységesítése, az olthévízi egyházközséghez tartozó Kő-
halom—Kőhalom-állomás—Homoródi leányegyházközségeknek önálló 
egyházközösségé való alakulása tá rgyában hozott határozatok. Tudo-
másul ve t te az 1977. júl. 21—24. nap ja in Kolozsvár—Napocán tartott 
IARF teol. konferenciá járól szóló jelentést , örömmel állapítva meg, hogy 
a konferencia minden szempontból eredményes volt, hozzájárul t Egy-
házunk tekintélyének növeléséhez belföldi és külföldi viszonylatban 
egyaránt . 

A fontosabb gazdasági és jogi ügyek között szerepeltek a Kölcsö-
nös Segélyező Pénztár, valamint a temetők szabályzatai, az egyéni ja-
vadalmazási adó eltörlése és az ú j javadalmazási rendszer bevezetése, 
az egyházi központ, a Nyugdí j - és Segélypénztár, az egyházkörök és 
egyházközségek 1977. évi pénzügyi terveinek félévi megvalósításai, 
valamint a belső pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek. 
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Az E. K. Tanács december 2-án tartotta IV. évnegyedi ülését. A 
tárgysorozat jelentősebb pontjai vol tak: az elnökileg elintézett fon-
tosabb adminisztratív és gazdasági ügyekről szóló jelentések, a kü-
lönböző szakbizottságok, a Lelkészképesítő Bizottság és az esperesi vizs-
gálószékek jegyzőkönyveinek ismertetése, a jan. 20—21. napjain t a r 
tandó Egyházi Főtanács előkészítése, az ima és prédikáció í rására 
meghirdetet t pályázat elbírálása. E. K. Tanács elismerését fejezi ki a 
pá lyamunkák szerzőinek, akik prédikációirodalmunk fejlesztése érde-
kében jó munkát végeztek. A pályázat e redményének kihirdetése és 
a díjak kiosztása a Főtanács ülésén tör ténik meg. 

A fontosabb gazdasági, pénzügyi és jogi természetű ügyek tárgya-
lása rend jén E. K. Tanács elfogadta az egyházi központ és a Nyugdí j - és 
Segélvpénztár 1978. évi költségvetéseit , meghatározta az 1978. évre 
vonatkozó egyházfenntartói já ru lékok és a központi jut tatások ösz-
szegeit, a kis-nyugdí jasok és utódaik részére folyósí tandó rendszeres 
segélyeket . 

Az Unitár is Világszövetség — IARF — kolozsvár-napocai 
teológiai konferenciája 

A IARF 1975-ben tar tot t montreali kongresszusa a következő, Ox-
fordban 1978-ban ta r tandó kongresszus főtémáját A türelem korlátai 
ma címen állapította meg. Egyben felhívta a szervezet négy tanulmá-
nyi bizottságát, hogv ezt a tárgyat a tagegyházakkal regionális konfe-
renciák keretében készí tsék elő. Így került sor Egyházunk székhelyén 
a júl. 21—24. napjain tar tot t teológiai konferenciára, amely folytatása 
volt az előző évben Japánban és a ^elen évben az Egyesült Ál lamokban 
és Németország Szövetségi Köztársaságban megrendezet t hasonló kon-
ferenciáknak. 

A konferencia t émájá t — A türelem korlátai ma — az 1. sz. teoló-
giai bizottság dolqozta ki és ter jeszte t te elő. A konferencia részvevői 
elsősorban a szocialista országokban működő unitárius és szabadegy-
házak képviselői voltak, de meghívást kaptak az IARF nvugati tag-
egyházainak azon tagja i is, akik az 1. sz. teológiai bizottságban működ-
nek, illetve annak m u n k á j a iránt érdeklődnek. A résztvevők országon-
ként a következők vol tak: Csehszlovákiai Szocialista Szövetségi Köz-
társaságból: dr. Dusán J . Kafka, a Csehszlovákiai Unitárius Egyház 
vezetője, Milos Mikota lelkész, dr. J a n Greso lelkész, Nadezda Kucero-
va lelkésznő, Vladimir Strejcek teológiai hallgató; Magyar Népköz-
társaságból: dr. Ferencz József uni tár ius püspök, Bartók Béla főgond-
nok, Bajor János, Huszti János és Szász János lelkészek; Német De-
mokratikus Köztársaságból: Günter Knecht lelkész, Gottfried Haas lel-
kész, Günter Bublitz, Thomas Friebel teológiai hallgatók; Németország 
Szövetségi Köztársaságból: Diether Gehrmann, az IARF főti tkára, 
dr. Andreas Rössler lelkész, az 1. sz. bizottság elnöke, Diether Schmitten 
lelkész, Renate Albrecht, az 1. sz. bizottság volt tagja, Alice Kiesewalter 
szabadelvű vallásos csoport elnöke; Hollandiából: Reinoud Oort lel-
kész, az 1. sz. bizottság tagja ; Angliából: Arthur J. Long, a manchester i 
Unitárius Teológiai Intézet rektora; Franciaországból: André Gounelle 
teológiai tanár, Ginette Gounelle tanárnő; Svájcból: Frieda Henzi, az 
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IARF svájci tagcsoportjának képviselője; Egyesült Államokból: dr. Ho-
ward Hunter egyetemi tanár és lelkész, dr. Doris Leenhoust Hunter ta-
nár-lelkésznö; országunkból: dr. Kovács Lajos püspök, az IARF elnöke, 
dr. Erdő János főjegyző-teol. tanár, az 1. sz. bizottság tagja, dr. Izsák 
Vilmos teol. tanár, Fazakas Ferenc1 lelkész-óraadó tanár, Andrási György 
és Sebe Ferenc előadó-tanácsosok, Benedek Sándor, Kolcsár Sándor, 
Báró József és KőkÖsi Kármán esperesek és Nagy Ferenc lelkész. 

A konferenciát júl. 21-én de. 9 órakor dr. Kovács Lajos püspök-
elnök nyitotta meg angol, magyar, német és francia nyelven mondott 
beszédével. Ezt követően mindennap de. és du. egy-egy előadásra ke-
rült sor, amelyet a résztvevők ké t vitacsoportban tárgyaltak meg. Az 
üléseket reggelenként áhítat vezet te be, melyet felváltva a magyar, 
cseh és amerikai csoportok tartottak. A konferencíá hivatalos nyelve 
angol volt, a vitacsoportoké angol és német. A rendezőség minden eset-
ben biztosította a magyar, német és francia nyelvre való fordítást. 

A konferencián az alábbi referátumokat terjesztették elő: Diether 
Gehrmann: Az IARF múltja, jelene és jövő perspektívái; André Gou-
nelle: A türelem természete és korlátai evangéliumi megvilágításban; 
dr. Erdő János: Dávid Ferenc és a vallási türelem problémája; dr. And-
reas Rössler: A türelem és türelmetlenség teológiai perspektívája; 
dr. Dusán J. Kafka: A türelem és türelmetlenség erkölcsi perspektívája; 
dr. Ferencz József: A konferencia következtetései. 

Egyházunk júl. 23-án — miután aznap du. 2 órakor a konferen-
cia munkálatai befejeződtek — este 8 órai kezdettel a püspöki házban 
hivatalos fogadást adott, amelyben a konferencia tagjain kívül jelen 
volt a Vallásügyi Hivatal képviselője, Aurél Vasilescu, a Megyei Nép-
tanács titkára, Teofil Herineanu ortodox érsek, D. Nagy Gyula reformá-
tus és Szedressy Pál evangélikus püspök. A fogadáson dr. Kovács Laíos 
köszöntötte a vendégeket. Üdvözlő beszédet mondtak még Teofil Heri-
neanu érsek és D. Nagy Gyula püspök. 

A konferencia záró istentiszteletén, júl. 24-én Arthur J. Long rek-
tor mondott egyházi beszédet Kol 1,10 alapján, melyet dr. Erdő János 
fordított magyar nyelvre. Istentisztelet végén egyházunk nevében 
dr. Barabássy László fŐgondnok mondott üdvözlő beszédet. 

A konferencia tagjai júl. 22-én megtekintették a kolozsvár-napo-
cai unitárius templomot és klenódiumait; dr. Erdő János ismertetését 
nagy érdeklődéssel hallgatták végig. Ugyanaz nap látogatást tettek a 
Protestáns Teológiai Intézetben is, ahol dr. Rapp Károly rektor fogadta 
őket és ismertette velük az intézet történetét és működését. Megte-
kintették az intézet könyvtárát is. Mindezekkel szemben nagy elisme-
rést tanúsítottak, őszintén értékelve az intézetben uralkodó ökumenikus 
szellemet. Júl. 23-án városnézésre indultak, amelynek során történeti 
emlékeket, ezek között az unitárius múlt emlékeit, valamint a jelen-
kori megvalósításokat tekintették meg. 

Júl ius 24-én, vasárnap délutántól kezdve a konferencia külföldi 
tagiai közül 25-en dr. Kovács Lajos püspök, dr. Erdő János főjegyző, 
Sebe Ferenc előadó és Tana Ferenc főszámvevő kíséretében négyna-
pos kiránduláson vet tek részt, amelynek során meglátogattak mintegy 
15 tordakörnyéki, Sepsiszentgyörgy- és maros-küküllőköri egyházköz-
séget, 8 észak-moldovai ortodox műemlékkolostort, valamint több le-
nyűgöző szépségű természeti, történeti-turisztikai objektumot és a je^ 
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lenkori építészet remekműveit . Mind az unitárius egyházközségek, mind 
a kolostorok látogatásánál a vendégeknek a legmelegebb fogadtatásban 
volt részük. 

Július 29-én a konferencia küldöt tsége látogatást tett a Vallásügyi 
Hivatalban. A küldöttségben részt vet tek: dr. Kovács Lajos püspök, az 
IARF elnöke, dr. Ferencz József magyarországi unitárius püspök, dr. Ba-
rabássy László főgondnok, dr. Erdő János főjegyző, dr. Howard Hunter 
egyetemi tanár-lelkész és dr. Dusán J. Kafka, a csehszlovákiai Uni-
tár ius Egyház vezetője. 

A konferencia a programnak megfelelően magas színvonalon folyt 
le. Az előadások értékesek és útmutatók voltak. A vi tacsoportok a türe-
lemmel kapcsolatban kihangsúlyozták a vallás megélését és a nyíl tsá-
got. A vallás megélése a fundamentum, a vallások közötti párbeszéd-
ben a nyí l tság és az őszinteség a kiindulási pont. Napja inkban mind-
ket tőre szükségünk van. A val lás megélése során nyi lvánvalóvá válik, 
hogy ahol szeretet van, ott Isten lelke működik — az a lélek, amely 
legjobban Jézusban mutatkozott meg. A keresztény nyíl tság elismeri, 
hogy a jézusi evangélium ha tékony lehet valamennyi keresztény fele-
kezet taní tásában és gyakorlatában, sőt a nem-keresztény hagyomá-
nyokban is. A türelem kor lá ta i kérdésével kapcsolatban megállapítást 
nyert , hogy az élet, az ember, a béke és a népek közötti megértés nagy 
ügyének az ellenzői iránt türelmesek nem lehetünk. A konferencia 
fenti következtetései t dr. Ferencz József püspök foglalta össze. 

Egyházunk köszönetét jut ta t ta k i fe jezésre a Vallásügyi Hivatalon 
keresztül a kormánynak, amely a konferencia megrendezését lehetővé 
te t te és azt minden tekinte tben támogatta. A konferencia utáni fogadás, 
valamint a négynapos k i rándulás a résztvevők előtt nyi lvánvalóvá 
tette, hogy hazánkban val lásszabadság és az egyházak közötti valódi 
ökumenikus együt tműködés van. Meggyőződésünk, hogy a kolozsvár-
napocai IARF konferencia az 1978. évi oxfordi kongresszus előkészíté-
séhez eredményesen járult hozzá. 

Egyházkori közgyűlések 

1. A Kolozs—Tordai Egyházkör szept. 10—11. napja in tartot ta évi 
rendes közgyűlését Magyarszováton. A közgyűlés tárgysorozatán es-
peres évi jelentése, a különböző bizottságok jelentései és az E. K. Ta-
nács által vé leményezésre leadott ügyek szerepeltek. Szombaton este 
tartott istentiszteleten N a g y Endre bágyoni , vasárnap Nyitrai Levente 
Mózes komjátszegi lelkészek végezték a szószéki szolgálatot. A kán-
tori teendőket Kolumbán Melinda kolozsvár-napocai énekvezér lát ta el. 

2. A Maros—Küküllői Egyházkör szept. 3-án a dicsőszentmártoni 
egyházközségben tartotta évi közgyűlését , melyen dr. Kovács Lajos 
püspök is részt vett. A tárgysorozat főbb pontjai itt is az esperes évi 
jelentése, a bizottságok jelentései , a vé leményezésre kiadot t ügyek vol-
tak. A közgyűlési istentiszteleten Máthé Ödön nyomát i lelkész prédi-
kált, az énekvezéri teendőket Andrási Dénes ravaí kántor végezte. 

3. A Székelykeresztúr—Udvarhelyi Egyházkör aug. 28-án Székely-
udvarhe lyen tartotta közgyűlését . A közgyűlés az esperesi je lentés és 
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a napi renden szereplő kérdések letárgyalása után megválasztotta a kör 
jegyzőjét a ciklus hátra levő idejére Keresztes Sándor homoródszent-
páli lelkész személyében. Az istentiszteleten Rázmány Csaba alsóbol-
dogfalvi lelkész végezte a szószéki szolgálatot, az énekvezéri teendő-
ket Pál Ákos székelyderzsi kántor végezte. 

4. A Sepsiszentgyörgyi Egyházkör szept. 11-én tartotta közgyű-
lését a szentivánlaborfalvi egyházközségben. A közgyűlés letárgyal ta 
az esperes évi jelentését , a bizottságok előterjesztései t és a vé leménye-
zésre kiadot t ügyeket . A közgyűlés jóváhagyta és pártolólag ter jesz-
tette a Főtanács elé a Kőhalom-város, Kőhalom-állomás és a homo-
rodi leányegyházközségek önállósítására vonatkozó előterjesztést . A 
közgyűlési istentiszteleten Fazakas Károly ürmösi lelkész prédikált, az 
énekvezéri szolgálatot- Nagy István bölöni kántor végezte. 

Lelkészi értekezletek 

A III. évnegyedi ér tekezletek szept. 8—15. közötti időben folytak 
le. A közérdekű ér tekezleteken ,,Hazánk poli t ikája egy új nemzetközi 
rend kialakí tása érdekében" c. téma szerepelt. A teológiai értekezlet 
az IARF teológiai konferenciá ján elhangzott Diether Gehrmann ,,Az 
IARF múlt ja , jelene és jövő perspektívái" és André Gounelle ,,A türe-
lem természete és korlátai evangéliumi megvilágításban" előadásokkal 
foglalkozott. 

A IV. évnegyedi lelkészi ér tekezleteket nov. 8—9. napjain tartot-
ták meg. A közérdekű értekezlet tárgyát ,,A Köztársaság kikiál tásának 
30. évfordulója" c. előadás képezte. A teológiai értekezleten a követ-
kező előadások szerepeltek: dr. Andreas Rössler: „A türelem és tü-
relmetlenség teológiai perspekt ívája" és dr. Dusán J . Kafka: ,,A türe-
lem és türelmetlenség erkölcsi perspekt ívája" . 

Az ér tekezleteken jelen volt az egyházi központ képviselője. 

Dr. Kovács Lajos külföldi látogatásai 

Szeptember 14—28. napjain, meghívásra, a Főtisztelendő Asszony-
nyal együt t a magyarországi unitárius egyházat látogatta meg. 

Szept. 17—18. napja in részt vet t az egyház zsinati ünnepségein. 
Ez alkalommal titkos szavazattal, te l jes egyhangúsággal hat eszten-
dőre új raválasztot ták dr. Ferencz József püspököt és Bartók Béla fő-
gondnokot. A zsinaton megjelent Straub István, az Egyházi Hivatal 
e lnökhelyet tese is, aki a megválasztot takat üdvözölte, kihangsúlyozva, 
hogy az állam nagyra értékeli az unitárius egyház vezetőinek, lelké-
szeinek és híveinek állampolgári tevékenységét . Az üdvözlések során 
a romániai unitárius egyház és az IARF nevében köszöntötte a zsina-
tot és az új raválasztot t vezetőket. 

Szept. 27-én az egyházi központ hivatalos fogadást rendezett . Je-
len vol tak: Miklós Imre, az Egyházügyi Hivatal elnöke, Straub István 
elnökhelyettes, dr. Bartha Tibor és Bakos András református, dr. Káldy 
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Zoltán evangélikus, Katziba József katol ikus püspökök, a teológiai fő-
iskolák dékánja i és az egyházi élet számos magasrangú személyisége. 

November 16.—december 3. közti időszakban mint az IARF elnöke 
Belgiumban és NSZK-ban végzett hivatalos látogatást . 

Részt ve t t az Argenteuil-ben nov. 18—20. napjain tartott IARF fran-
kofon tagegyházainak regionális konferenciáján, amelyen Belgiumból, 
Franciaországból, Svájcból, Angliából, az NSZK-ból mintegy ötven kép-
viselő volt jelen. A konferencia tárgya a jövő évi oxfordi IARF kong-
resszus t émája volt: ,,A türelem korlátai ma." Az első előadást „Az IARF 
múlt ja és je lene" címen Diether Gehrmann főti tkár tartotta. Ezt kö-
vette dr. Kovács Lajos püspök előadása: ,,A türelem és türelmetlenség 
problémája történelmi megvilágításban." Ezután dr. Bemard Reymond, 
lausanne-i lelkész és a Le Protestant folyóirat szerkesztője tartott elő-
adást az Ökumenikus mozgalom történetéről, jelenlegi tevékenységé-
ről és a különböző keresz tény egyházak együt tműködésének a lehe-
tőségeiről. Sajnálatá t fe jezte ki, hogy az Egyházak Ökumenikus Vi-
lágtanácsa dogmatikai okokból nem veszi fel tagjai sorába a dogmákon 
felülálló szabadelvű protestáns egyházi szervezeteket . 

Az előadásokat élénk vi ta és megbeszélés követ te . A végkövetkez-
tetés az volt, hogy az evangéliumi a lapon álló türelmesség, egymás 
iránti tisztelet, megbecsülés és bizalom kell hogy jellemezze továbbra 
is az IARF minden ténykedését . Ennek a pozitív szellemnek kell é rvé-
nyesülnie a jövő évi oxfordi vi lágkongresszuson is. A konferencia vé-
gül Franz Thomas előadása alapján foglalkozott a vendégmunkások 
problémájával és dr. W. Neusy orvos referá tumával kapcsolatban a 
pszichiátria időszerű kérdéseivel . A konferenciai istentiszteleten 
dr. André Gounelle montpellier-i teol. tanár prédikált . 

Nov. 20-án dr. Kovács Lajos püspök a brüsszeli amerikai uni tár ius 
univerzalista gyülekezetben előadást tar tot t a „Romániai unitárius egy-
ház múlt járól és jelenlegi életéről". 

Nov. 26—30. között folyt le Frankfur tban dr. Kovács Lajos elnök-
lete alatt az IARF Tanácsának évi gyűlése. Az ülésen dr. Kovács La-
jos beszámolt az elnöki minőségében a különböző tagegyházaknál vég-
zett látogatásairól és a Kolozsvár-Napocán tartott IARF regionális teo-
lógiai konferenciáról . Az elnök munká jáé r t a Tanács elismerését nyil-
vánította. Diether Gehrmann főtitkár az IARF évi működéséről számolt 
be, ismertetve azokat a regionális konferenciákat , amelyeket az IARF 
tagcsoport jai Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában tartottak, és 
amelyek azt bizonyít ják, hogy a Világszövetség tevékenysége akt ív 
és egyre szélesebb kö rűvé válik. Az IARF női és i f júsági szerevezetei 
is e redményes munkáról ter jesztet tek elő jelentést. 

A Tanács foglalkozott az 1978. évi oxfordi kongresszus előkészí-
tésével. Felülvizsgálta a közgyűlésen szavazati joggal bíró tagcsopor-
tok képviselőinek számát. Egyházunkat vál tozat lanul hat szavazati jog-
gal bíró közgyűlési tagság illeti meg. Végül elkészítette a jelölést az 
IARF különböző tisztségeire az 1978—81. évi ciklusra. 

Dr. Kovács Lajos püspök külföldi látogatásáról dec. 3-án érkezet t 
haza. 
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Felekezetközi teológiai konferencia 

A kolozsvár-napocai Protestáns Teológiai Intézet rendezésében 
nov. 10-én kerül t sor a f. év második felekezeti teológiai konferencia 
megtartására, melyen a hazai egyházak nagyszámú képviselője jelent 
meg, köztük dr. Kovács Lajos püspök, valamint az ország négy teoló-
giai intézetének rektora, prorektorai, tanárai és az ortodox teológiai 
szemináriumok igazgatói. A Vallásügyi Hivata l részéről je len vol tak 
Fugen Munteanu és Julian Sorin igazgatók. 

A konferencia Antonie Ploie§teanul bukares t i püspök-pátriárkai vi-
kár ius elnöklete alatt a következő előadásokat tárgyalta meg: 

Dr. Juhász István kolozsvár-napocai teol. tanár: Etnicitás és öku-
menicitás. 

Sebastian $ebu szebeni teol. e lőadótanár: A romániai keresztény 
egyházak mint a román nép eszményeinek támogatói. 

loan Rámureanu bukaresti teol. tanár: A keresztény egyházak és 
az ú j gazdasági és politikai nemzetközi rend. 

Az előadásokat részletes megbeszélés követ te . Dr. Kovács Lajos 
püspök hozzászólásában a következőket mondta: 

,,Az Unitárius Egyház, az összes többi egyházakkal , nagyokkal és 
kicsikkel, egyenlő jogokat élvez szocialista köztársaságunkban. Ennek 
bizonyítéka többek között az, hogy nem csupán belföldi viszonylatban 
élvezzük a tes tvéregyházak, mindenekelőtt az ország lakosságának nagy 
többségét tömörí tő román ortodox egyház te l jes megbecsülését és evan-
géliumi szellemű támogatását, hanem külföldi hi t testvéreinkkel is ben-
sőséges kapcsolatot tartunk fenn . . . Egyházunk több mint négy évszá-
zados történelme folyamán mindig a haladás, a fejlődés, a nemes érte-
lemben vett humanizmus és az aktív, pozitív, dinamikus türelem elvé-
nek hirdetője és cselekvője volt. A gyűlés ennek a szellemnek a 
j egyében folyt. Ugyanakkor azonban ki fe jezésre jut tat ta azt is, hogy a 
türelemnek kor lá ta i is vannak azokkal szemben, akik felfogásukkal és 
cselekedeteikkel a közösségnek kár t okoznak, a közrendet, népek és 
felekezetek békés együttélését veszélyeztetik. 

Nagy megelégedéssel tölt el, hogy a vallásos felekezetek közti 
türelem, megér tés és evangéliumi lelkület hazánkban valóság lett. Hálá-
val és elismeréssel vesszük tudomásul, hogy a testvéri légkör kiala-
kulásában országunk vezető erőinek is döntő, irányító szerepe van. 

Mi, az Unitárius Egyház vezetői és hívei minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy a béke, haladás, szellemi és anyagi fe j lődés érdekében 
fo lyó következetes közösségi munkából mi is a magunk területén és 
lehetőségeink szerint az eddiginél még nagyobb mértékben kivegyük 
részünket." 

A konferencia munkálata inak megállapításait Antonie Ploie§tea-
nul foglalta össze. A bibliakutatás eredményei az előadások szerint ar-
ra engednek következtetni , hogy: a) A népeknek, Isten akaratából és 
nem a bűn köve tkezménye miatt, meghatározott sorsuk van. b) A né-
pek Isten és a történelem előtt egyenlők, semmi néven nevezendő meg-
különbözte tésnek nincs lét jogosultsága, c) Etnicitás és ökumenicitás, 
nép és világ koncentr ikus szükségformák, melyek egymásnak ellent 
nem mondanak és egymást nem zár ják ki, ellenkezőleg, egységet ké-
peznek a különbözőségben, d) A népeknek egymással szeretetben és 
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együt tműködésben kell élniök, az egyetemesség konstrukt ív részei kell 
hogy legyenek, e) Isten akarja , hogy a népek összhangban él jenek, 
f) A különbözőségben való egység megvalósí tása és a világ kincstárá-
nak minden n é p / s a j á t o s ér tékeivel való gazdagítása érdekében szük-
ségünk van egy ú j gazdasági és politikai vi lágrendre, g) Ebben a te-
kintetben a mi népünk külpoli t ikai elvei i rányadók lehetnek bármely 
nép számára, h) Ezeket az elveket a hazai egyházak is magukénak vall-
ják s a világban va ló megvalósí tásukhoz hozzájárulhatnak. 

Lelkésznevelés 

Lelkészképesítő vizsgát te t tek: júl. 7-én Bálint Ferenc, Fülöp Dezső, 
Máthé Sándor és N a g y Endre; nov . 4-én M á t h é Dénes gyak. segédlel-
készek. 

Felvételi vizsgát tet tek júl. 12—18 napja in és a Protestáns Teoló-
giai Intézet I. évfolyamára beiratkozhatnak: Balázs Tamás, Buzogány 
Sándor és Rüsz Domokos. 

Szakvizsgát tet t okt. 7-én és gyakorló segédlelkészi képesítést szer-
zett Simon Miklós IV. é. hallgató. 

Énekvezérképesítő vizsgát te t tek júl. 7—8. napjain Fodor Dénesn§ 
Fazakas Piroska korondi és Székely Istvánné Kovács Rozália magyar-
szováti egyháztagok. 

Személyi változások 

Nyugalomba vonult júl. 1-től Fülöp Árpád olthévízi lelkész. Neve-
zett afia 1907. dec. 26-án Énlakán született. Teológiai tanulmányai t az 
Unitárius Teológiai Akadémián végezte az 1928—1931. években. Helyet-
tes lelkészi minőségben szolgált Olthévízen 1931-ben, segédlelkészi 
minőségben 1932—1933-ban Fogarason, rendes lelkészként működött 
Alsórákoson az 1933—1936. években. 1936. dec. 9-től pedig az olthévízi 
egyházközségben szolgált megszakítás nélkül. 46 évi hűséges szolgá-
latával hívei és az egyház elismerését érdemel te ki. Isten áldása le-
gyen további életén. 

Kiss Tihamér székelyderzsi lelkész, aki 1909. jún. 28-án született 
Székelyderzsen. Tanulmányai t 1931—1934-ben végezte az Unitárius 
Teológiai Akadémián. Lelkészi szolgálatát Brassóban kezdte 1934-ben 
segédlelkészi minőségben, 1935-ben Székelykeresztúron szolgált szin-
tén segédlelkészként. 1935-től 1942-ig mint rendes lelkész Ádámoson, 
1942—1946 között Káinokon, 1946—1969-ig Székelymuzsnán és 1969-től 
Székelyderzsen működöt t . 43 év re ter jedő szolgálatát az egyházszere-
tet jellemezte. Isten áldása k í sé r j e a pihenés éveiben. 

Kinevezések 

Júl. 1-től András i György oklándi lelkész egyházi érdekből át-
helyezést nyert az Egyházi Központnál levő gazdasági előadói állásba. 
Aug. 1-től Székely László ú jszékely i lelkész hasonlóképpen áthelyezést 
nyer t a Nyugdí j - és Segélypénztárhoz tisztviselői minőségben. 
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Jul. 1-től Simén Domokos ádámosi lelkész a csíkszeredai, szept. 
1-től Nyitrai Csongor csokfalvi lelkész az ádámosi és Bálint Ferenc s. 
lelkész a désfalvi, okt. 1-től Kedei Mózes s. lelkész az újszékelyi és 
Kotecz József s. lelkész a székelykáli, dec. 1-től Fazakas Dénes firtos-
martonosi lelkész az oklándi egyházközségbe neveztet tek ki rendes lel-
készi minőségben. 

Gyakorló segédlelkész! kinevezést nyer tek szept. 1-től: Barabás 
Áron Marosvásárhelyre, Biró Mihály Székelyderzsbe, Székely János 
Kolozsvár-Napocára és nov. 1-től Simon Miklós Iklandra. 

PÁLYÁZATHIRDETÉS 

Egyházi Képviselő Tanács 1821/1977. sz. alatt pályázatot hirdet 
szabadon választott textus alapján: rendes vasárnapi és ünnepi (kará-
csony, húsvét, pünkösd, őszi hálaadás) istentiszteleten elmondandó pré-
dikáció, szertartási beszéd {keresztelés, esketés, temetés és úrvacsora), 
valamint bármely alkalomra szolgáló ima írásra. 

A pályamunka, jel igével ellátva, 1978. szept 30-ig küldendő be az 
E. K. Tanács címére. A pályadí jakat az E. K. Tanács ál lapít ja meg; a 
pályázat e redményének kihirdetése és a dí jak kiosztása a legközelebbi 
Főtanácson történik. 



HÍREK 

Lelkész-kibúcsúzó ünnepélyek 

Simén Domokos ádámosi lelkész júl. 3-án búcsúzott ki egyház-
községünkből. Az egyházkör nevében Inczeffi Károly felügyelő gond-
nok és Benczédi Ferenc dombói lelkész köszöntötték, valamint a test-
vér fe lekezetek lelkészei. 

Kiss Tihamér székelyderzsi lelkész júl. 3-án tartotta kibúcsúzó 
istentiszteletét. Az egyházkör részéről Bencző Dénes, Nagy Ferenc, 
Máthé Dénes lelkészek és Báró József esperes méltat ták lelkiismeretes 
szolgálatát. 

Székely László ú jszékelyi lelkész aug. 21-én tartott istentisztelet 
keretében búcsúzott el egyházközségétől . Az egyházkör nevében Ráz-
mány Csaba alsóboldogfalvi lelkész és Báró József esperes fe jez ték ki 
el ismerésüket gyülekezetépítő munká jáé r t . 

Andrási György oklándi lelkész nov. 6-án, 16 évi lelkészi szolgá-
lat után köszönt el egyházközsége híveitől. Kibúcsúzó prédikációját 
Gal 6,2 a lapján tar tot ta meg. Báró József esperes, miután felolvasta 
dr. Kovács Lajos püspöknek erre az alkalomra küldött iratát, méltat ta 
Andrási György szolgálatát és egyházkör i jegyzői tevékenységét . A 
gyülekezet nevében Szolga Domokos, Fűzi Mózesné és Golicza Irén 
búcsúztatták. Az egyházkör részéről Bencző Dénes és Lakatos Gyula 
köszöntötték. A kibúcsúzó istentiszteletet szeretetvendégség követ te . 

Fazakas Dénes f ir tosmartonosi lelkész nov. 27-én búcsúzott ki egy-
házközségéből. Kibúcsúzó prédikációját 2Kor 13,11 alapján tar tot ta . A 
gyülekezet nevében gondnok, az egyházkör részéről Danes Lajos én-
laki lelkész búcsúztatta. 

Beiktató ünnepélyek 
A csíkszeredai egyházközség aug. 7-én tar tot ta első rendes lelké-

szének, Simén Domokosnak beikta tó ünnepélyét , amelyen az egyházi 
központ részéről dr. Kovács Lajos püspök és élettársa, dr. Barabássy 
László főgondnok, dr. Erdő János fő jegyző és Andrási György előadó 
vettek részt. Főtisztelendő Püspök afiát az egyházkör nevében Báró 
József esperes, az egyházközség részéről pedig Kozma Miklós jegyző 
üdvözölte. A kinevezési okiratot András i György olvasta fel; ezután az 
ú j lelkész Mk 12,30—31 alapján megtar tot ta beköszöntő prédikációját . 
Ezt köve tően Püspök afia prédikált, és a lelkészre, valamint a h ívekre 
háruló nehéz, de szép gyülekezetépí tő feladatot vázolta. A beiktatási 
szolgálatot Báró József esperes végezte . 
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