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EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képviselő Tanács második évnegyedi gyűlését június 1-én 
tartot ta meg dr. Kovács Lajos püspök és dr. Barabássy László főgond-
nok elnöklete alatt. 

Egyházi Főtanács június 11—12. napjain tartot ta püspökbeiktatással 
egybekötött rendes ülését. 

Lelkész-továbbképzés. A második évnegyedi lelkészi értekezlet 
„Románia hozzájárulása a békés légkör és a népek közötti megértés meg-
valósításához", a „Protestáns teológia a XX. században", a harmadik év-
negyedben a „Hazaszeretet" kérdésével foglalkozott. 

Lelkésznevelés. Az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai 
Intézet június 25-én tartotta évzáró istentiszteletét és ünnepélyét. 

Légáció. A III—IV. éves hallgatóink pünkösd alkalmával 15 egyház-
községben végeztek légátusi szolgálatot. 

Vizsgák. Július 4-én szakvizsgát tettek Fazakas Dénes, Nyitrai Le-
vente és Veszelovszki Iván IV. éves hallgatók. Lelkészképesítő vizsgát 
tet tek július 7-én Dénes György verespataki és Incze Kornél lokódi 
gyakorló segédlelkészek. 

ökumenikus teológiai konferenciát tar tot tak az ország teológiai inté-
zetei Antonie püspök-rektor elnöklete alatt Kolozsvárt május 31-én, az 
Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet rendezésében. 

A konferencia témája: Hazánk ortodox és protestáns egyházainak 
közös ökumenikus munkássága 1961-től napjainkig, ennek eredménye 
és hazai jelentősége. A konferencia előadói voltak: dr. N. Chi^escu, a 
bukaresti Ortodox Teológiai Intézet, dr. Pi t ters Hermann, a Protestáns 
Teológiai Intézet Sibiu-i ágazatának és I. Ica, a Sibiu-i Ortodox Teoló-
giai Intézet tanára. A konferencián részt vettek az ortodox egyház ré-
széről: Teofil kolozsvári, Vasile nagyváradi püspök, Visarion Sibiu-i he-
lyettes püspök, Klein Albert ág. hitv. evangélikus, dr. Nagy Gyula re-
formátus, dr. Argay György evangélikus és dr. Kovács Lajos unitárius 
püspök. 
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Maros-Küküllői Egyházkör évi rendes közgyűlését augusztus 20-án 
tartotta Marosvásárhelyen. A közgyűlés tárgysorozatán szereplő espe-
resi jelentés, a katekizációról, szórványgondozásról és a pásztorális mun-
káról szóló beszámolók mind eleven, eredményes tevékenységről adtak 
számot. 

Az egyházköri tisztújítás során az 1973—1976 évekre esperesnek ú j -
ból Kolcsár Sándor marosvásárhelyi lelkészt, felügyelő gondnoknak dr. 
Fekete József és Patakfalvi Béla afiait, jegyzőnek Csongvay Attila szent-
gericei, közügyigazgatónak Bíró József csókfalvi, pénztárosnak Kecskés 
Lajos szabédi lelkész afiait, jogtanácsosnak pedig Murvay Sámuel afiát 
választották meg. A közgyűlés egyházköri főtanácsi képviselőnek egy-
házi részről Benczédi Ferenc és Csongvay Attila lelkészeket, a világiak 
részéről pedig Zoltán Ferenc és Bába József afiait választotta meg. 

A közgyűlés keretében tartott istentisztelet szószéki szolgálatát Ko-
vács István bözödi gyakorló segédlelkész, az énekvezéri teendőket pedig 
Horváth Györgyné marosvásárhelyi megbízott énekvezér végezte. 

A közgyűlési tagok nagy számban jelentek meg és élénk érdeklő-
dést tanúsítottak a tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban. 

Háromszéki Egyházkör évi rendes közgyűlését szeptember 3-án tar -
totta az ürmösi egyházközségben. A közgyűlésnek külön jelentőséget 
adott a tisztújítás és Lőrinczi László lelkészi szolgálatának 45. és ürmösi 
lelkészségének 25. évfordulója. 

A közgyűlés középpontjában Ürmösy Gyula esperes részletes jelen-
tése állott. Az esperesi jelentés átfogó képet nyúj to t t az egyházközsé-
gek életéről, a lelkész, gondnok és a presbiterek munkájáról . Eredmé-
nyes tevékenységről számoltak be a katekizációs, szórványgondozási és 
pásztorális munkáról szóló jelentések is. 

A tisztújítás során az 1973—1976 évekre egyhangúlag megválasztot-
ták esperesnek Ürmösy Gyula sepsiszentgyörgyi lelkészt, felügyelő gond-
noknak Végh Imre és i f j . Jánossy Károly afiait, jegyzőnek Kökösi Kál-
mán árkosi, közügyigazgatónak Nemes Dénes káinoki lelkészt és jog-
tanácsosnak dr. Fazakas Miklós afiát. A közgyűlés egyházköri főtanácsi 
képviselőknek választotta egyházi részről Fülöp Árpád és Dimény And-
rás lelkészeket, világi részről Incze János és Tóth Péter gondnok afiait. 

A közgyűlés sajnálat tal vette tudomásul dr. Kiss Dezső felügyelő 
gondnok lemondását, aki 24 éven át töltötte be tisztségét nagy odaadás-
sal és egyházszeretettel. Közgyűlés midőn megköszönte eddigi hűséges 
szolgálatát, javasolta a Főtanácsnak, hogy dr. Kiss Dezső afiának ado-
mányozza a tb. felügyelő gondnoki címet. A közgyűlés javaslatot tett 
a Főtanácsnak több sepsiszentgyörgyi, nagyajtai, brassói és vargyasi 
egyházközség tisztségviselő tagjának tb. presbiter, illetve gondnoki cím 
adományozására. 

A közgyűlés keretében ünnepelték meg Lőrinczi László lelkészi szol-
gálatának 45. évfordulóját is. Az egyházkör nevében Ürmösy Gyula es-
peres köszöntötte Lőrinczi László lelkészt és élettársát. Lelkész afia, ka-
dácsi lelkész, vallástanár hivatástudattal szolgálta embertársait és Isten-
országát. Az ürmösi egyházközségben végzett szószéki szolgálata, pász-
torális munkája, katekizációja, az egyházi énekkultúra érdekében végzett 
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tevékenysége híveinek és felettes egyházi hatóságainak teljes elismeré-
sét vívta ki. A közérdekű munka és az állampolgári kötelességek tel je-
sítése terén példamutatóan dolgozott mind egyházközségében, mind az 
egyházkörben. Egyházközségi szolgálata mellett Lőrinczi László tevé-
kenyen" részt vesz az egyházi központ munkájában is. 

Az ürmösi egyházközség hívei Lőrinczi László lelkészi szolgálatá-
nak 45. és ürmösi lelkészségének 25. évfordulójára, valamint az egyház-
köri közgyűlés tiszteletére, nagy áldozatkészséggel, az egyházi épületeket 
mind kijavították. 

A közgyűlési istentisztelet szószéki szolgálatát Kökösi Kálmán árkosi 
lelkész és az énekvezéri teendőket Gál Jenőné nagyajtai énekvezér vé-
gezte. Az istentisztelet keretében egyházi énekeket adott elő az árkosi 
férf ikar Kökösi Kálmánné és a felsőrákosi vegyeskar Fitori Miklós ének-
vezér vezetésével. Az ürmösi vegyeskar Lőrinczi László veztésével Pé-
t e r f fy Gyula ,,Dávid Ferenc emléke" c. énekművét adta elő. 

A közgyűlés szeretetvendégséggel ér t véget. 

Dr. Robert N. West, az amerikai unitárius univerzalista egyház 
elnökének látogatása 

Dr. Robert N. West nejével először látogatta meg egyházunkat ápri-
lis 12—17. napjain. Hivatalos látogatásának célja az volt, hogy megis-
mer j en közelebbről minket és tovább erősítse az évszázados kapcsolatot 
egyházaink között. 

Bukarestbe való érkezésekor elnök afiát dr. Kovács Lajos püspök 
és dr. Barabássy László főgondnok fogadták és kalauzolták látogatásá-
nak egész ideje alatt. 

Április 13-án dr. Robert N. West tisztelgő látogatást tett a Vallás-
ügyi Hivatal elnökénél, Dumit ru Dogaru professzornál. A látogatás szí-
vélyes légkörben folyt le. Út jának következő állomása Kolozsvár volt. 
Április 14-én megtekintette a város unitárius vonatkozású műemlékeit 
és az egyetemet. Ezután tisztelgő látogatást tett Teofil ortodox, dr. Nagy 
Gyula református és dr. Argay György evangélikus püspöknél. Meglá-
togatta a Protestáns Teológiai Intézetet is, ahol a tanárok és hallgatók 
előtt előadást tartott az észak-amerikai protestáns egyházak helyzetéről. 
Az előadást követő hozzászólásokkal kapcsolatban kifej tet te állásfogla-
lását az időszerű teológia kérdéseiről. Ezt követően hivatalos megbeszé-
lést folytatott egyházunk vezetőségével, melyen esperes afiai és meg-
hívott E. K. Tanácsi tagok vettek részt. A megbeszélés során elnök afia 
ismertette az észak-amerikai unitárius univerzalista egyház helyzetét és 
munkáját , melyet a haladás, az igazságosság és a béke érdekében végez. 
A beszámoló után dr. Kovács Lajos püspök tájékoztatta dr. Robert N. 
West elnököt egyházunk helyzetéről és időszerű kérdéseiről. 

Április 15-én dr. Robert N. West és felesége meglátogattak több 
maros-küküllői és kolozs-tordai egyházközséget. Április 16-án a kolozs-
vári templomban nagyszámú gyülekezet előtt prédikált; beszédét dr. Ko-
vács Lajos püspök tolmácsolta. Vasárnap délután a torockói és torockó-
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szentgyörgyi egyházközségeket látogatta meg, ez utóbbi gyülekezet előtt 
esti istentisztelet keretében prédikált is. 

Dr. Robert N. West április 17-én fejezte be látogatását és távozott el 
országunkból. A látottak és tapasztaltak mély benyomást gyakoroltak 
vendégeinkre. 

I.A.R.F. heidelbergi kongresszusa 

Az I.A.R.F. — az unitárius egyházak és szabadelvű vallásos szer-
vezetek világszövetsége — augusztus 18—25. napjain Heidelbergben tar -
tot ta rendes kongresszusát. Az I.A.R.F. tagcsoportjai, húsz országból, 
mintegy 480 kiküldöttel képviseltették magukat. A kongresszus „Az em-
ber, szabadsága és jövője" címen főleg etikai kérdésekkel foglalkozott. 
A tárgysorozaton szereplő téma nem a hagyományos előadások formá-
jában került a kongresszus elé, hanem az I.A.R.F. négy tanulmányi 
bizottságának feldolgozása és előterjesztése alapján. A bizottságok elő-
terjesztéseinek részletes megvitatása után fogalmazta meg a kongresz-
szus az I.A.R.F. állásfoglalását „az ember, szabadsága és jövőjé"-vel 
kapcsolatban. 

A kongresszussal párhuzamosan tartotta ülését az I.A.R.F. közgyű-
lése is, mely foglalkozott a végrehaj tó bizottság és titkárság 1969—1972. 
évekre szó^ munka jelentésével, a szervezeti szabályzat egyes szakaszai-
nak módosításával, ú j tagcsoportok felvételével, költségvetés megállapí-
tásával és a tisztújítással. A közgyűlés az I.A.R.F. elnökének a következő 
három évre dr. John Kielty angol unitárius lelkészt választotta meg. 
Kiel ty személyében egyházunk régi barát ja kerül t az I.A.R.F. élére, aki 
1968-ban mint az angol unitárius egyház küldöttségének vezetője láto-
gatott meg és ve t t részt az Egyház megalakulásának 400. évfordulója 
alkalmából tar tot t zsinaton. Az I.A.R.F. alelnökének dr. Heinz Schlöter-
mann német unitárius lelkészt választották meg. Diether Gehrmann 
amerikai unitárius lelkész s z e m é t é b e n a közgyűlés főti tkárt is válasz-
tott, akinek feladata a hágai t i tkárság vezetése, az I.A.R.F. munkájának 
irányítása a kongresszusi határozatok szellemében, dialógus kezdemé-
nyezése különböző vallási és egyházi szervezetekkel f és a tagcsoportok 
közötti kapcsolat további mélyítése. Az ú jonnan választott végrehajtó 
bizottságban az I.A.R.F. minden tagcsoportja képviselethez jutott. Egy-
házunkat továbbra is dr. Kovács Lajos püspök képviseli, aki egyben az 
1. sz. tanulmányi bizottság tagja is; a 4. sz. bizottságban dr. Erdő János 
vesz részt. 

Az I.A.R.F. heidelbergi kongresszusán egyházunkat dr. Kovács La-
jos püspök vezetésével dr. Barabássy László és Székely János főgond-
nokok, dr. Erdő János teol. tanár, Sebe Ferenc tanácsos, dr. Szász Dénes 
esperes-lelkész, Nagy Ferenc és Májay Endre lelkészek, valamint dr. 
Mikó Imre és felesége képviselték. 
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A heidelbergi kongresszus, az I.A.R.F. 21. kongresszusa, eredmé-
nyes munkát végzett, széleskörű érdeklődést váltott ki és jó szolgálatot 
tet t az unitárius kereszténység és a szabadelvű vallások ügyének. (A 
kongresszus részletes ismertetésére a következő számban kerü l sor.) 

Személyi változások 

Nyugalomba vonult dr. Szathmáry János, az egyházi központ gazda-
sági tanácsosa, 39 évi szolgálat után. 

Lelkészi kinevezések 
í i 

Kovács István gyakorló segédlelkész augusztus 1-gyel Iszlóról áthe-
lyezést nyert a bözödi egyházközségbe. 

Szeptember 1-i hatállyal a szakvizsgát t e t t hallgatók: Fazakas Dénes 
a firtosmartonosi, Nyitrai Levente a kom játszegi és Veszelovszki Iván a 
marosvásárhelyi egyházközségbe küldettek k i gyakorló segédlelkészi 
szolgálatra. 

Bíró Barna aranyosrákosi lelkészt Püspök afia áthelyezte október 
1-i hatállyal a homoródszentpéteri egyházközségbe. 

Az egyházi központnál megüresedett gazdasági tanácsosi állásba 
szeptember 1-i hatállyal dr. Urmösi Károly, a Nyugdíjpénztár főköny-
velője, nyert kinevezést. 



HÍREK 

A szentábrahámi egyházközség május 7-én iktatta be hivatalába 
Török Áron lelkészt. A beiktatást dr. Kovács Lajos püspök és dr. Szász 
Dénes esperes végezték. A lelkészi kinevezést i f j . Báró József közügy-
igazgató olvasta fel, ezután Török Áron, az egyházközség ú j lelkésze 
tar to t ta meg beköszöntő prédikációját. A beiktató beszédet dr. Kovács 
Lajos püspök mondotta, melynek keretében a hívek és a lelkész köteles-
ségeivel foglalkozott. 

A beiktató beszéd után Püspök afiát és a Főtisztelendő asszonyt az 
egyházkör nevében dr. Szász Dénes esperes, a szentábrahámi gyülekezet 
képviseletében Gagyi Lajosné, és a helyi református leányegyházközség 
részéről Vajda Domokos lelkész üdvözölték. 

Az ú j lelkészt az egyházközség részéről Lőrinczi István, Táncos Dé-
nesné, Fekete Jolán, Mátéfi Domokos és Lőrinczi Marika, az egyházköri 
lelkészek nevében Botha Dénes fiatfalvi és Lukácsi Mózes csekefalvi 
lelkészek, valamint Vajda Domokos református lelkész üdvözölték. A 
beiktató ünnepély szeretetvendégséggel fejeződött be. 

A Lupény-vulkáni egyházközség május 14-én tartotta Léta Áron 
ú jonnan kinevezett lelkész beiktatását. Esperes képviseletében a beikta-
tást Fazakas Endre petrozsényi lelkész végezte. A kinevezési irat fel-
olvasása után az ú j lelkész Péld. 23, 26 verse alapján tar tot ta meg be-
köszöntő prédikációját, melyet Fazakas Endre beiktató beszéde követett. 

Léta Áron lelkészt az egyházközség részéről Széli István gondnok 
és i f j . Kuti Ferenc, a Tiszteletes asszonyt pedig Széli Istvánné üdvö-
zölték; a helybeli református gyülekezet nevében Pongrác Gábor lelkész 
köszöntötte. Végül Kelemen Imre ny. lelkész fejezte ki jókívánságait 
u tódjának. A beiktató ünnepély közebéddel ért véget. 

A Csehszlovákiai Unitárius Egyház április 9-én ünnepelte megala-
kulásának 50. évfordulóját. Az ünnepség keretében megemlékeztek a 
márt í rhalál t halt alapítóról, Norbert F. Capek lelkészről, valamint az 
azóta szintén elhalt, sak érdemet szerzett dr. K. J . Haspl lelkészről. 
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