
valasztási programja volt, egyben felvázolta a következő időszak meg-
valósítandó terveit hazánk előrehaladása érdekében, a békés és boldog 
jövő felé. 

Március 17-én az urnák elé járultak az állampolgárok, hogy demok-
ratikus jogukkal élve országunk sorsát biztos kezekbe helyezzék. Ez al-
kalommal a Nagy Nemzetgyűlés és a községi, városi, municípiumi és me-
uyei néptanácsok képviselőit választották meg a Szocialista Demokrácia 
é-> Egység Fron t ja javaslata alapján. A jelöltek között helyet kaptak az 
egyházak és vallásfelekezetek képviselői is. A választások a Szocialista 
1 emokrácia és Egység Fron t j a jelöltjeinek teljes sikerével zárultak le. 

Nicolae Ceausescu államelnök a választásokkal kapcsolatban megál-
lapította, hogy ,,A Szocialista Demokrácia és Egység Front jának válasz-
tási győzelme ú j a b b és lelkes megnyilatkozása forradalmi munkásdemok-
ráciánk erejének, szocialista társadalmunk szilárdságának, az egész nép 
egységének, népünknek, amely dicsőséges kommunista pártunk vezeté-
sivel tudatosan alakítja szabad és jólétben fogant jövőjét." 

NICOLAE CEAUSESCUT A NAGY NEMZETGYŰLÉS 
ÚJRAVÁLASZTOTTA 

ROMÁNIA SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
MAGAS ELNÖKI TISZTSÉGÉBE 

Március 29-én összeült a Nagy Nemzetgyűlés IX. törvényhozási cik-
lusának első ülése. A tárgysorozat legjelentősebb pontja az államelnök 
megválasztása volt. 

A Nagy Nemzetgyűlés népünk egyöntetű akaratát kifejezve Nicolae 
'eausescut újraválasztotta Románia Szocialista Köztársaság magas elnö-

ki tisztségébe. Országunk törvényhozó testülete ismételten kinyilvánítot-
ta a nép határozott állásfoglalását, hogy országunk sorsát továbbra is az 
;iz államférfi irányítsa, akinek életeszménye az állampolgárok boldog-
sága, a haza függetlensége, szuverénitása és a béke ügye. 

A választás után az államelnök letette az elnöki esküt: 
,,Esküszöm, hogy hűségesen szolgálom a hazát, szilárdan védelme-

zem az ország függetlenségét, szuverenitását és területi épségét, munkál-
kodom az egész nép jólétén és boldogságán, a szocializmus és a kom-
munizmus felépítésén Románia Szocialista Köztársaságban! 

Esküszöm, hogy tiszteletben tartom és védelmezem az ország Al-
kotmányát és törvényeit, mindent megteszek a szocialista demokrácia 
elveinek következetes alkalmazásáért, a szocialista etika és méltányos-
ság szabályainak érvényesítéséért a társadalom életében! 

Esküszöm, hogy rendíthetetlenül érvényesítem az összes szocialista 
országokkal való barátság és szövetség, a társadalmi rendszerre való te-
kintet nélkül a világ összes nemzeteivel való együttműködés külpoliti-
káját, a teljes jogegyenlőség alapján, érvényesítem az összes forradalmi, 
haladó erőkkel való szolidaritást, a népek közötti béke és barátság kül -
politikáját! 

Esküszöm, hogy mindig becsülettel és odaadással teljesítem köteles-
ségemet szocialista nemzetünk, Románia Szocialista Köztársaság felvi-
rágzásáért és nagyszerűségéért!" 
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Nicolae Ceau§escu újraválasztása a köztársasági elnök magas és fe-
lelősségteljes tisztségébe egyúttal elismerése és nagyraértékelése annak 
a munkának, amelyet a Román Kommunista P á r t emlékezetes IX. 
kongresszusa óta végzett a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom 
építésében. 

Ebben az időszakában a román nép nagyszerű eredményeket ért el, 
évről-évre ú jabb értékekkel gyarapította a nemzeti vagyont, modern, di-
namikus gazdaságot teremtett , amely biztosítja valamennyi fejlesztési 
célkitűzésünk elérését, megkülönböztetett figyelmet fordít munkásde-
mokráciánk mind erőteljesebb fejlesztésére, amely révén minden állam-
polgár részt vehet a szocialista építés nagy problémáinak megoldásában. 

Az újraválasztás után Nicolae Ceausescu államelnök beszédében ki-
nyilvánította : 

„Most, a Nagy Nemzetgyűlés ú j tevékenységi időszakának kezdetén 
biztosítani kívánom egész népünket, hogy mindent megteszünk a XIII. 
pártkongresszusi határozatok, a hazánk fejlesztésére, az egész nemzet 
anyagi és szellemi gyarapítására szóló program töretlen teljesítéséért." 

Az emlékezetes februári és márciusi események mérföldkövek je-
lenünk és jövőnk alakításában. Az Unitárius Egyház vezetői, a hívek 
és lelkészek tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntik Nicolae Ceausescu 
államelnököt magas és felelősségteljes tisztségében. Egyben vállalják, 
hogy ezután is teljes odaadással, önfeláldozóan munkálkodnak népünk és 
országunk fejlesztése és a béke védelme érdekében. 
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TANULMÁNY 

SZABÓ SÁMUEL 

TÖRTÉNELMI SOROK 

a brassói százesztendős uni tár ius egyházközségről 

A brassói unitárius egyházközség, Egyházunk legnépesebb gyüleke-
zeteinek egyike, az idén ünnepl i fennállásának századik évfordulóját. A 
templom bejáratánál az alábbi szövegű díszes márványtábla tudósít az 
egyházközség történetének néhány nevezetesebb eseményéről: 

,,1568 febr. 12. Prédikált Dávid Ferenc e városban 
1777. Első írott emlék a Hosszú utcai imaházról 
1885 ápr. 6. Megalakult i t t a leány egyházközség 
1925 május A Rózsatér-i épület megvásárlása 
1936 má jus 17. Felavatták a jelenlegi templomot".1 

1. Első egyházi emlékünk 
A mai köztudat 1885-től számítja a brassói uni tár ius egyházközség 

életét. Pedig ha jól utána kutatunk, sok feljegyzés tanúskodik régebbi 
unitárius múltról. 

Az első unitárius istentisztelet Brassóban 1568-ban volt, amikor Já-
nos Zsigmond fejedelem meglátogatta a várost. Kíséretében volt udvari 
prédikátora, Dávid Ferenc is. A fejedelem látogatásával kapcsolatban 
Christian Massa, barcarozsnyói szász evangélikus pap feljegyezte: 

„Február 12-én Dávid Ferenc prédikációt tartott a brassói kolostor-
ban levő magyar templomban, ahová a Fejedelem a kancellár [Csáki Mi-
hály] úrral és az előkelő udvar i emberekkel felvonult".2 

A reformátor számára nem volt ismeretlen a Cenk alatti város, mer t 
1545-ben itt tanult. A Honterus János alapította iskola anyakönyvében 
található „Franciscus Colosvarinus" nevű diák ugyanis azonos Dávid 
Ferenccel.3. 

Az erdélyi unitárius egyház megalakulása óta megszakításokkal, a 
Székelyföldről ide betelepülő unitáriusok sokszor egymásra találtak és 
különböző módon próbálkoztak gyülekezeti életet kialakítani, vallásuk 
gyakorlása végett. Jelenlétükről tanúskodnak a magyar evangélikus és 
református egyházközségek anyakönyvei, melyekben évről-évre unitá-
rius keresztelések, esketések és temetések fordulnak elő a 16. és 17. 
század folyamán. 

2. Brassói unitárius gyülekezet a 18. században 
írott emlékeink szerint, lelkes unitáriusok jóvoltából a 18. században 

többször is felbukkan a brassói uni tár ius gyülekezet neve. A városi le-
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