
ÚTMUTATÓ ÉVFORDULÓ 

Hazánk történetében ú j korszakot nyitó napra, szabadságunk XXXVI. 
születésnapjára emlékezünk, mely tegnapot, mát és holnapot ötvöz egybe 
oly módon, hogy bizakodást, optimizmust sugároz munkánkba, és erőt 
ad építő tevékenységünkhöz. Győzelmes útra tekintünk vissza, és ú jabb 
diadalokat tartogató jövőbe tekintünk ezen az ünnepen. 

1944. augusztus 23. az elindulást jelző korszakhatár. Népünk ekkor 
tet te meg a sorsa alakulásában elhatározó jelentőségű történelmi lépést 
a mélyreható társadalmi forradalom felé. Dolgozó népünk, a párt bölcs 
irányításával és áldozatteljes harcával, ' diadalra vitte a társadalmi és 
nemzeti felszabadulásért vívott évszázados küzdelmet, tömörítette az 
összes haladó erőket, és győzelemre juttatta a felszabadító forradalmat, 
megvalósította a népi demokratikus forradalmat, majd következetesen 
vezette dolgozó népünket a szocialista forradalom és építés ú j tán . 

Köztársaságunk elnöke, Nicolae Ceau§escu méltán hangsúlyozta, 
hogy: „A három és fél évtizeddel ezelőtti győzelem egész társadalmun-
kat megújí tó mélyreható forradalmi átalakulások kezdetét jelentette. A 
társadalmi és nemzeti felszabadító forradalom óta eltelt több mint három 
és fél évtized során óriási forradalmi változások mentek végbe társadal-
munkban, gazdasági és szociális téren egyaránt. Ezek gyökeresen átala-
kították az ország arculatát; egész népünk életmódját. Románia ebben az 
időszakban több történelmi szakaszt hagyott maga mögött; végrehajtotta 
a demokratikus és szocialista forradalmat, lerakta a szocializmus alap-
jai t és megszilárdította az ú j társadalmi rendet, hozzálátott a sokoldalúan 
fej let t szocialista társadalom felépítéséről és a kommunizmus felé hala-
dásról szóló nagyszerű pártprogram teljesítéséhez." 

DECEMBER 30. 

Ünnepi mérlegünkben ezúttal is megelégedettséggel számolhatunk 
be, hogy a párt vezetésével a munkásosztály, parasztság, az értelmiség, 
hazánk összes dolgozói — románok, magyarok, németek és más nemze-
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tiségűek — lelkes, áldozatteljes munká ja nyomán történelmileg rövid 
idő alatt felszámoltuk a múlt árnyékot vető gazdasági-társadalmi örök-
ségét, biztosítottuk a termelő erők gyors ütemű fejlesztését, a tervszerű 
és korszerű gazdaság kiépítését, a termelési viszonyok tökéletesítését, a 
tudomány és a kul túra felvirágoztatását, dolgozó népünk anyagi és szel-
lemi színvonalának következetes emelését. 

Ugyancsak ebben az időszakban mélyreható forradalmi változások 
mentek végbe az ország egész társadalmi szerkezetében. Erőteljesen fe j -
lődött és állandóan gyarapodott a munkásosztály, s magasfokú felelősség-
gel tölti be a vezető osztály szerepét, az egész társadalom lendítő ereje-
ként, erőteljes befolyást gyakorol a többi társadalmi osztályra és kate-
góriára. Megszilárdult a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség 
szövetsége, egész társadalmunk pártkörüli összeforrottsága. A szocia-
lista Románia ma teljes jogegyenlőségben élő és azonos jogokkal, köte-
lezettségekkel s lehetőségekkel rendelkező honpolgárok országa, mely- ~ 
ben románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek egy akarattal 
építik közös hazájukat. 

Ezen az évfordulón ismét jóleső érzéssel ál lapíthatjuk meg, hogy a 
szocializmus humanista elvei szellemében megoldottuk a nemzeti kér-
dést, biztosítottuk nemzetiségi különbség nélkül az összes honpolgárok 
teljes jogegyenlőségét, az ország minden fia számára az egyenlő érvé-
nyesülési lehetőségeket a politikai, társadalmi és kulturális élet minden 
területén. Valósággá vált az alkotmányban biztosított lelkiismereti sza-
badság. Valamennyi állampolgár szabadon vallhat, vagy sem, valamely 
vallásos hitet. A vallás szabad gyakorlata szavatolva van. A vallásfele-
kezetek szabadon szervezkednek és működnek. Mindezen megvalósítások 
eredményeként szüntelenül erősödött és erősödik a román, magyar, né-
met és más nemzetiségű dolgozók egysége és testvérisége a szocialista 
haza szüntelen haladásáért és felvirágoztatásáért. 

Mai feladatainkra mozgósít hazánk felszabadulásának évfordulója. 
„Az ünnep lényege a hétköznapokban van. Csak hétköznapjaimmal tu-
dok ünnepelni — így szól az ország —, hétköznapokból állnak össze ün-
nepeim, s ezek az igazi ünnepek" (Szilágyi Domokos: Ünnep). A mi év-
fordulós emlékezésünk lényege az a fogalom, hogy eddigi sikereinkhez 
méltóan fejezzük be az ötéves tervet és látunk hozzá az ú j minőség kö-
vetkező ötéves tervperiódusa feladatainak teljesítéséhez. 

Köztársaságunk kikiáltásának évfordulóját ünnepeljük minden de-
cember 30-án. Nem ajándékként kaptuk. Megalakítása annak a harcnak 
a betetőzése volt, melyet évszázadok során a román nép, e nép haladó 
erői vívtak a nemzeti és társadalmi felszabadulásért, a függetlenségért, 
á haladásért és jobb életért. 

„A köztársaság kikiáltása 1947. december 30-án — mondotta Nicolae 
Ceausescu, köztársaságunk elnöke — sorsdöntő mozzanat volt hazánk 
történetében, az ország előrehaladásában a fejlődés és a civilizáció, a 
szabadság és a függetlenség ú t j án . Mindaz, amit Romániában azóta meg-
valósítottunk, nagyszerű munkásosztályunk, szorgalmas parasztságunk és 
alkotó értelmiségünk, nemzetiségi különbség nélkül az összes dolgozók, 
egész népünk fáradhatat lan, odaadó és áldozatteljes munkájának a gyü-
mölcse." 

A növekedés természetes gyümölcse, hogy évek múltával az évfor-
dulók egyre bensőségesebbek lesznek. Ahogy nőtt, erősödött a fiatal köz-
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társaság, úgy lettünk egyre nyugodtabbak, hiszen éreztük: ez már vég-
képpen a mienk, nekünk és általunk erősödik, a mi évszázados álmaink-
ból, vágyainkból és harcainkból született meg végre — értünk, az em-
berért, nekünk, a dolgozó, hétköznapok küzdelmeit vívó embernek. 

Ezen az évfordulón nemcsak emlékezünk, hanem további felada-
tainkra is összpontosítjuk figyelmünket. Ez pedig azt jelenti, hogy szo-
cialista köztársaságunkat az anyagi és szellemi civilizáció ú jabb csú-
csaira emeljük, dolgozó népünk jólétének virágzó közös hazájává tesz-
szük. Olyan állammá, amely eredményeivel, tevékeny békepolitikájával, 
akárcsak eddig, a jövőben is egyre nagyobb tekintélynek és megbecsü-
lésnek örvend szerte a világon. 



TANULMÁNYOK 

KOVÁCS ISTVÁN 
WILLIAM ELLERY CHANNING 

1. Gyermekkor és pályakezdés (1780—1815) 

Képzeljünk el egy rendkívül fogékony, elmélkedésre hajlamos és 
érzékeny gyermeket, akit apja a közeli protestáns templomba visz, ahol 
egy híres lelkész prédikál. 

A szónok — prédikációjában — élénk színekkel ecseteli az ember 
bűnös, jóra képtelen voltát, amelyen csak az isteni kegyelem segíthet. 
Miután felsorolta a pogány világ azon millióit is, akik az istentisztelet 
ideje alatt halnak meg —• az egyedül üdvözítő keresztény tan hivése 
nélkül —, arra kéri hallgatóit, hogy gondolatban figyeljenek azok ordí-
tására, amint „alászállnak a poklokra" . . . 

A gyermek lelkét szorongás tölti be: fél. Egyre csak azt kérdezgeti 
magában, hogy vajon igaz-e, amit hallott; de midőn hazaérkezve apja 
átöltözött s csendesen olvasni kezdett, csakhamar azt gondolta magá-
ban: „Amit a pap mondott, apám nem hiszi, senki sem hiszi, bizonyo-
san nem igaz!"1 

A gyermek — aki később maga beszéli el élményét — kétszáz évvel 
ezelőtt, 1780. április 7-én született az Egyesült Államok keleti partvi-
dékén elterülő Rhode Island állam Newport városában. A keresztségben 
a William (Ellery Channing)2 nevet kapta. 

A gyermekkori élmény nemcsak a korabeli vallásos életre vet fényt, 
de mintegy előrejelzi az amerikai unitárizmus leendő „apostolának"* 
— már igen fiatalon is megnyilvánuló — nemes szívét és természetes 
haj lamát az — egészséges gondolkodásra.3 

A családi hagyományok és neveltetése, másrészt lelki alkata és ér-
deklődése — a lelkészi hivatás választására indít ják. Tanulmányait a 
Harvard egyetemen végzi. Egyéniségére jellemző, hogy már ebben az 
időben élénk figyelemmel kíséri korának eseményeit. Nemcsak érdek-
lődést tanúsít i rántuk: határozott állásfoglalásra is kész. Az 1789-es f ran-
cia forradalom emberi jogokat sértő túlkapásain felháborodva például 
emlékiratot ír — ma úgy mondanánk: tiltakozó jegyzéket —, amelyet 
tanulótársaival együtt John Adams elnökhöz intéz.4 

A lelkészi oklevelet 1802-ben, huszonkét éves korában szerzi meg. 
Hivatalát egy évvel később foglalja el a korabeli Üj-Anglia „szellemi 
fővárosá"-nak és az „amerikai Athén"-nek nevezett — Bostonban. Egész-
ségügyi okokból tett európai utazását, néhány Egyesült Államokbeli elő-
adói körút já t leszámítva, életrajzíróinak egyöntetű véleménye szerint: 
itt, a Federal Street-i egyházközségben folyt le a hivatásának élő lelKesz 
egész élete.5 
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