
A HARMINCÖT ÉV DICSÉRETE 

Jó emlékeznünk 1944. augusztus 23-nak harmincötödik évfordulójára. 
Csak ama döntő fontosságú esemény felidézésével és a 35 év alatt bekö-
vetkezett fejlődés számbavételével ér t jük meg mai életünket és alkot-
hatunk képet jövőnkről. Hogy történelemformáló szerepe volt az első 
„Augusztus 23"-nak, hogy olyan történelmi jelentőségű te t t ment végbe, 
amelynél nagyobb hatást megelőzőleg talán egyetlen egy sem idézett elő, 
az ma már nemcsak előttünk, de a világ előtt is közismert. 

A harmincöt év mozgató ereje és eszmei irányítója a Román Kom-
munista Párt volt, amelynek tevékenysége és irányítása révén gyökeresen 
megváltozott és változik azóta is az ország képe. Ma már közhelynek 
tűnik az általunk és idegenek által tett megállapítás, hogy az egész ország 
egyetlen építőtelep, de ez fejezi ki legszemléltetőbben a valóságot. Ennek 
következménye az is, hogy Romániában ma nincs éhező, rongyos ruhá jú 
ember. Aki egészséges és dolgozni akar, annak mindene megvan. 

Az emlékezés keretében meg kell említenünk, hogy a fejlődés folya-
matában, amely minden állampolgárt lelkesít és mindannyiunkat az építő 
munkába való bekapcsolódásra serkent, olyan nemzetiségi politika való-
sult meg, ami a legnagyobb örömünkre szolgál. Az egyházak élete, a 
szabad vallásgyakorlat, az egyházi irodalom fejlődése, mind azt igazol'ák, 
hogy a 35 év teológiánk, hit- és életfelfogásunk fejlődése szempontjából 
is párhuzamosan követi az építés általános arányait és jelentőségét. Az 
egyház szolgálata azonossá vált az Isten és ember szolgálatával. 

Egyházi életünkhöz tartozik, hogy híveink is el tüntették a háborús 
nyomokat és a templomok és más egyházi épületek rendbetevésével, a 
vallásos élet anyagi alapjainak megteremtésével egyházunk állandó fej-
lődését szolgálták. 1968-ban, egyházunk megalakulása 400. és közelebbről 
a jelen évben, Dávid Ferenc halála 400. évfordulójának megünneplése 
alkalmával nem kellett szégyenkeznünk templomaink rossz állapota miatt, 
Megtanultuk, hogy hittel, összefogással nemcsak megtar that juk a múlt 
értékeit, hanem azokat tovább is fejleszthetjük. 

Egyházunk a belső erőforrások felhasználásával 35 éven át tevőlege-
sen részt vett országunk új, szocialista arculatának alakításában, nevelte 
a vallásos embert, formálta a humanista szellemet. A lelkészek megta-
nulták, hogy mindig ott kell lenniök, ahol a nép küzd és építi jövőjét. 

Az elért eredmények, a kibontakozó napfényes jövendő, a haladás és 
civilizáció újabb és újabb fokaira való felemelkedés közben ez az évfor-
duló arra kötelez, hogy visszatekintésünkben kegyelettel emlékezzünk 
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meg mindazokról, akik életüket áldozták 35 évvel ezelőtt a fasiszta dik-
tatúra megdöntéséért, és hősi áldozatukkal megnyitották a demokratikus 
és szocialista fejlődés, a függetlenség és érvényesülés ú t j á t mindannyiunk 
számára. Katonáink harcának értéke azon nagy nemzetek áldozatának 
jelentőségéhez csatlakozik, amelyek a legnagyobb mértékben járultak 
hozzá a háborús tűzfészkek megsemmisítéséhez. Jólesik tudni, hogy az 
augusztus 23-i fegyveres felkelésben unitárius híveink közül is számosan 
dicséretes módon vettek részt. 

A múlt emlékei s az elért eredmények arra buzdítanak, hogy az 
emlékezés mellett előrenézzünk, fokozott munkakedv töltsön el mind-
annyiunkat és becsülettel vegyük ki részünket ezután is az országépítés 
munkájából. Államelnökünk szavait megfogadva, nekünk is az a hatá-
rozott célunk, hogy hozzájáruljunk egy sokoldalúan fej let t szocialista 
társadalom felépítéséhez itt, Romániában. Legyen minden az emberért és 
a békéért. Hazánk egyházaival együttműködve, támogassuk azokat a 
törekvéseket, amelyeknek célja hazánk fejlődése, a világ békéjének biz-
tosítása, valamennyi nép gyümölcsöző együttműködése. 

196 



A KÖZTÁRSASÁG NAPJA 

Egy ú j világ hajnala derengett fel 32 esztendővel ezelőtt, 1947. de-
cember 30-án. Románia ezen a napon hátat fordított a szolgaságnak és 
elnyomatásnak, és a nép akaratát érvényesítve kikiáltotta a „nép köz-
társaságát", amelynek eszményét századokon át szívükben hordozták 
legjobb fiai. Korszakjelző történelmi tett volt, mely kifejezte a román nép 
elhatározását, hogy maga vegye kezébe sorsának irányítását a teljes 
állami függetlenség és nemzeti szuverenitás kivívása érdekében. 

A köztársaság kikiáltásával Románia fejlődésének ú j szakaszába lé-
pett. A királyság eltörlése, a teljes politikai hatalom meghódítása, a népi 
demokratikus rendszer létrehozása, az ipar, a bankok, a szállítás és a 
kereskedelem államosítása által a munkásosztály, a Román Kommunista 
Pár t vezetésével, megteremtette a feltételeket a szocialista társadalom 
létrehozásához. 

1947. december 30-a — állapította meg Nicolae Ceausescu köztársa-
sági elnök —, „egy új, magasabbrendű szakaszra való áttérést jelzett 
annak a harcnak a nagyszabású és bonyolult folyamatában, amelyet a 
munkásosztály, a dolgozók a párt vezetésével kivívtak a burzsoá-földesúri 
rendszer megdöntéséért, a politikai s gazdasági hatalom kivívásáért, a 
román társadalom forradalmi átalakulásáért". 

A köztársaság kikiáltása óta eltelt 32 esztendő történelmi szempont-
ból a munka, a haladásért vívott harc megannyi lépcsőfoka, benne össz-
pontosult elődeink hősiessége, a nép alkotó hazafiassága és odaadása a 
szocialista haza építésében. Az évforduló számvetésekor megelégedéssel 
állapíthatjuk meg, hogy országunk társadalmi és politikai rendje, amely-
ben az egész politikai és gazdasági hatalom a dolgozóké, ebből a szem-
pontból a legfejlettebbek közé tartozik a világon, az ország ipari fejlő-
désének üteme pedig az egyik legdinamikusabb a mai világban. A mű-
szaki, anyagi alap fejlődése, a modern és erős ipar, a mezőgazdaság kifej-
lesztése, a termelőerők gyors ütemű bővítése és a nemzeti jövedelem 
növekedése hazánkat a gazdaságilag közepesen fejlet t országok szintjéhez 
közelíti. 

Köztudott, hogy mindaz, amit építünk, amit teremtünk, az embert, 
az ő jólétét szolgálja. Az egész gazdasági és társadalmi tevékenység 
egyetlen célt szolgál: az ország haladását, a nép egyre bőségesebb életét, 
hogy minden állampolgár, legyen román, magyar, német vagy más nem-
zetiségű, növekvő mértékben részesüljön munká ja jótéteményeiből, a 
szocialista társadalom gyümölcseiből. Az egész társadalmi élet tökélete-
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