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dr. Kovács Lajos, Románia Szocialista Köztársaságban levő Unitárius 
Egyház püspöki tisztségének elismeréséről 

Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa 

elrendeli: 

Egyedüli szakasz. — Dr. Kovács Lajost a Románia Szocialista Köztár-
saságban levő Unitárius Egyház püspöki tisztségében, melyre őt az Uni-
tárius Egyház Főtanácsa 1972. március 19-én megválasztotta — elismeri. 

NICOLAE CEAU$ESCU 
Bucuresti, 1972. április 13. az Államtanács elnöke 
Sz: 119. 

Kivonat az 1972. április 15-én megjelent Bulet inul Oficial al Republicii Socia-
liste Románia VIII . évf. 36. számának (I. rész) 252. oldaláról. 
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A SZÉKELYUDVARHELYI ZSINAT 

A lelkészszenteléssel egybekötött püspökválasztó zsinat 1972. március 
19-én Székelyudvarhelyen tartotta meg ülését. A zsinat nagy érdeklődést 
váltott ki egyházunkban. A világi és egyházi tanácsosok közül 81-en je-
lentek meg; lelkészek és egyházközségi tagok is nagy számmal voltak 
jelen, zsúfolásig megtöltötték a székelyudvarhelyi templomot, ahol a zsi-
nat ülésezett. 

A zsinat március 19-én, vasárnap reggel 10 órakor, egyházi ének és 
Ürmösi Gyula közügyigazgató imája után kezdte meg munkálatait . A 
Zsinati Főtanács megalakulásakor az egyházi elnöki tisztet dr. Kovács 
Lajos püspökhelyettes^főjegyző, a világi elnöki tisztet dr . Barabássy 
László főgondnok, a főjegyző-helyettesi tisztet Ürmösi Gyula esperes, a 
közügyigazgatóhelyettesi tisztet Nagy Béla esperes, az előadói tisztet 
Sebe Ferenc tanácsos töltötte be. Az elnöki asztalnál foglaltak helyet a 
Vallásügyi Hivatal képviseletében Eugen Duldner Brassó megyei területi 
főfelügyelő és Székely János főgondnok is. 

A zsinatot dr. Barabássy László alábbi beszédével nyitotta meg: 
„Főtisztelendő Zsinati Főtanács, Kedves Atyámfiai! 
Egyházi törvényeink és hagyományaink szem előtt tartásával gyűltünk 

össze, hogy kifejezésre juttassuk szabadon gyakorolt akaratunkat , hogy 
törvényeink és szabad lelkiismeretünk által garantált autonómiánkat gya-
korolva, megválasszuk főpásztorunkat, akire bizalommal és megnyugvás-
sal bízzuk egyházunk kormányzását. 

Az egyházunk alapítása óta eltelt több mint 400 esztendő megtanított 
arra, hogy csak erős hiten, szilárd meggyőződésen és egyházszereteten 
alapuló összetartás és egység, tökéletes együttmunkálkodás biztosíthatja 
egyházi közösségünk létét, fennmaradását, boldogulását és fejlődését. 

Hálával gondolunk gondviselő Istenünkre, hogy 400 éves múltunkban 
minden időben adott egyházunknak olyan vezetőket, akik ki tudták vívni 
azt, hogy e sok szenvedést látott egyház ma virágzó, megbecsült közös-
sége országunknak és az emberiségnek. 

Hálával gondolunk gondviselő Atyánkra, aki a második világháború 
annyi szenvedéssel járó vihara után, olyan vezetőt adott egyházunknak, 
mint amilyen a boldog emlékű, 1971. december 7-én elhunyt főpászto-
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