
43. Az MNSZ Központi Vezetõségének körlevele a református egyházban tartandó vá-

lasztások ügyében. Bukarest, 1950. március 11.

TESTVÉREK!

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a Román Népköztársaságunk református egyházainak
zsinata úgy a kolozsvári, mint a nagyváradi egyházkerület területén elrendelte a Nagy Nem-
zetgyûlés Elnöksége által jóváhagyott egyházi statútum alapján az egyházi választásokat,
éspedig:

1.) Mindenik egyházközség összes fõgondnokait, gondnokait 2 évre, és presbitériumait
(egyházi tanácsit) 4 évre választják az egyházközségek választó közgyûlésein, melyek
március 25-én kezdõdnek, és folytatódnak április 2-án mindaddig, amíg mindenütt be nem
fejezõdnek (nevezett gyûlések idejét két megelõzõ vasárnap a templomi szószékrõl ki
fogják hirdetni).

2.) A megejtett választások utáni harmadik vasárnap az újonnan választott egyházi veze-
tõség leteszi a hivatali esküt, és egyidejûleg megválasztják ez egyház megyei (esperességi)
közgyûlési képviselõket 4 évre, számszerint annyi világi személyt, ahány református pap van
az illetõ községben, vagy városban.

3.) Az egyházmegyei közgyûlési képviselõk megválasztása után 4 héten belül, április-má-
jus folyamán mindenik egyházmegye (esperesség) közgyûlést tart és megválasztja:

a) az egyházmegyei tanácsot 4 évre, fele világi, fele papi személyek közül, amely egyik
közgyûléstõl a másikig intézi az egyházmegye ügyeit.

b) Az egyházmegyei tisztviselõket 4 évre, és pedig a jogtanácsost, számvevõt, missziói
elõadót, pénztárost, vallásos nevelési elõadót, mûszaki elõadót és levéltárost.

c) Az egyházkerületi, lelkészi és világi képviselõket 4 évre, akik a legfõbb egyházkormány-
zati szerv, a területi közgyûlés tagjai.

d) Az új esperest és fõgondnokot, ha azok megbízatása lejár, vagy ha az illetõk
lemondanak.

Mindezen választással kapcsolatban utasítunk, hogy legyetek éberek, hogy a múlt
rendszer levitézlett vezetõi, kizsákmányolók, és ellenséges elemek ne kerülhessenek be az
egyházi vezetõségbe; ellenben falun közép- és szegényparasztok, városon a népi demok-
ratikus rendszerünkhöz hu kisemberek és haladó értelmiségiek vegyék kezükbe a vezetést;
úgyszintén egyházmegyei és kerületi képviselõket, espereseket és fõgondnokokat is csak
a dolgozó népünk soraiból (dolgozó földmûvesség – városi kisemberek – haladó értelmi-
ség), valamint demokratikus gondolkozású, dolgozó népünkhöz hû papokat válasszanak
meg.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy az egyházi statútum szerint csak 30 évet betöltött és az
egyházi választói névjegyzékben szereplõ egyének választhatók meg (vagyis akik 1950. január
1-ig bármilyen önkéntes adománnyal hozzájárultak az egyház fenntartásához).

Egyidejûleg értesítjük, [sic!] hogy a Román Népköztársaságunk unitárius egyháza is
egyházkerületi (esperességi) közgyûléseket tart a fõtanácsi tagok (országos vezetõség) meg-
választása tárgyában, éspedig: Kolozsváron március 15-én 1 tagot, Székelykeresztúron 4 tagot,
Marosvásárhelyen március 23-án 6 tagot, Tordán március 25-én 3 tagot, és Martonoson
(Udvarhely megye) március 30-án 2 tagot választ.

Minden választásokat illetõleg fenti utasításaink szerint járjatok el, azonban nehogy az
egyes egyházak belügyeibe közvetlenül beleavatkozzatok.
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A körlevélben foglalt munkák elvégzéséért a végrehajtó bizottság teljes egészében felelõs,
az irányítást illetõleg pedig azon testvérünk felelõs, aki Országos Központunknál 1950. január
13-án tartott értekezletünkön részt vett.

Éljen a Román Népköztársaság!

Szûcs József s.k. Révy Ilona s.k.

káderfelelõs elnök h.

Magángyûjteménybõl származó gépirat. ( Másolata a szerkesztõ tulajdonában.) Közli: Vincze,

1999/a, 317-318. o.
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