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AUGUSZTUS 23. KÖSZÖNTÉSE 

Augusztus 23., Románia történelme legnagyobb jelentőségű forduló-
pontjának megünneplése minden évben sajátos feladatot teljesít: alkalmat 
nyúj t a megtett történelmi út felmérésére, általános érvényű tanulsá-
gokat kristályosít ki, szervezi és mozgósítja a továbbfejlődést biztosító 
erőket. 

Az 1944 augusztusi társadalmi és nemzeti, antifasiszta és antiimpe-
rialista forradalom új fejezetet nyitott Románia függetlenségéért, nem-
zeti szuverenitásáért és egységért vívott harcában. Amint Nicolae 
Ceau§escu államelnök értékelte: „ . . .megnyi to t t a Románia imperialista 
uralom alóli végérvényes felszabadulásának, a román nép azon óhaja 
valóra válásának az útját, hogy kincseinek, munkájának és sorsának sza-
bad ura legyen." S ha -az évforduló fényében felmérjük a megtett törté-
nelmi utat, megnyugvással vehetjük számba, hogy országunk népe rövid 
idő alatt új, virágzó országot teremtett. Ipari össztermelésünk olyan 
szintre emelkedett, amilyenről elődeink nem is álmodhattak, mezőgaz-
daságunk e föld legnagyobb termését adja, kultúránk és a nép anyagi 
és szellemi jólétének színvonala egyre magasabbra emelkedik. Az ország 
lakossága — nemzetiségi különbség nélkül — barátságban és egységben, 
teljes lelkiismereti szabadságban él és dolgozik egy békés, boldog 
holnapért. 

Az 1944 augusztusi forradalomtól mélyreható gazdasági-társadalmi 
változásokon át közvetlen út vezet a jelenlegi megvalósításokhoz, és to-
vább az elérendő nagy célokig. A szocialista fejlődés út jának korszak 
érvényű szakasza az utolsó tizenhat esztendő, amelyben a fejlődés irá-
nyát és dimenzióit Nicolae Ceau^escu államelnök elgondolásai és eszméi 
jelölték ki. 

Az ünneplés történelmi szemléletéből következik az egyidejű jövőbe 
tekintés is. Hiszen elég csak felsorolni, mit jelent az ország fejlődésében 
az idén kezdődött hetedik ötéves terv. Üj szakasz a sokoldalúan fejlett 
szocialista társadalom felépítésében, felzárkózás a gazdaságilag közepesen 
fejlett országok sorába, az iparban áttérés az intenzív fejlődésre s a 
mezőgazdaságban az ú j agrárforradalomra, az új gazdasági mechanizmus 
és az önigazgatás kibontakoztatása, az egész gazdasági-társadalmi tevé-
kenység minőségi megújulása, a nyersanyag- és energiabázis nagyarányú 
szélesítése, a teljes nemzeti önellátás megvalósítása céljából. 

Az előttünk álló feladatok minőségileg ú j vonatkozásait volt hivatva 
érzékeltetni a Román Tudomány és Technika Hetének megrendezése az 
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ünnep előtt. A rendezvények alkalmat teremtettek a műszaki alkotó 
tevékenység eredményeinek felmutatására. Indokoltan hangsúlyozta or-
szágunk vezetője utóbbi beszédeiben a mindennapi munkatettekben s 
nem utolsósorban az előrehaladást akadályozó nehézségek leküzdésében 
megnyilvánuló hazaszeretet fontosságát. Valóban ezeké a munkatetteké 
ma a döntő szó, és ezekben rejlik a jövendő kiteljesedésének ígérete is. 
„Tegyünk meg mindent a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom fel-
építését és a kommunizmus felé haladást biztosító program célkitűzé-
seinek a legjobb körülmények közötti valóra váltásáért, biztosítva ha-
zánk felemelkedését a haladás és a civilizáció újabb magaslataira", hang-
zik államelnökünk, Nicolae Ceausescu tettre serkentő, mozgósító ünnepi 
felhívása. 

Amikor köszöntjük a történelmi évfordulót, az Unitárius Egyház 
vezetői és hívei, vállalják, hogy szellemi és fizikai erőik teljes odaadá-
sával részt vesznek e nagyszerű tervek valóra váltásában és szolgálják 
a maguk hivatásán keresztül országunk békés fejlődését és boldog jö-
vőjét. 

J 
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TANULMÁNYOK 

D. DR. ERDŐ JÁNOS 

ÚTMUTATÓ TANULSÁGOK 

Az IARF* f. évi teológus konferenciájának és 24. kongresszusának** 
központi témája — The tide of religion — A vallás változásai — a ten-
ger apályával és dagályával példázza a vallás változását, hanyatlását és 
emelkedését. Az aktuális tárgykörben választ keresnek a vallás és a hívő 
ember létkérdéseire, egyidejűleg a korszerű hit és életfelfogás bemuta-
tására törekednek. A két nemzetközi találkozó felismerései és megálla-
pításai a vallási és szellemi élet alapos ismerétéből, azok elemzéséből és 
kritikájából születtek. A tíznapos tanácskozásnak maradandó, minket 
közelebbről érdeklő eredményeivel kívánunk a továbbiakban foglalkozni. 

1. Az IARF teológus konferenciája és kongresszusa vallásfilozófiai 
és teológiai alapvetésének tekinthető Édward Robinson*** The authority 
of religious experience — A vallásos , tapasztalat tekintélye c. előadása 
és az IARF 1. sz. tanulmányi bizottságának jelentése. Mindkettő a vallá-
sos tapasztalatban látja a vallás és a teológia reális alapját. 

A vallásos tapasztalat Isten személyes jelenlétének élményszerű ta-
pasztalása, az „Én — Te" találkozása. Ez a tapasztaltat az én-t Istenhez, 
a végső valósághoz közelíti hitben, tiszteletben, szeretetben, imádságban 
és szolgálatban. 

E. Robinson meggyőző érvekkel állítja, hogy vallásos tapasztallata 
minden normális embernek lehet, akiben a tudatélet kellő fejlettségre 
jutott. A mai világban természetesen nem könnyű beszélni a vallásos 
tapasztalatról. A szekuláris ember kétségbe1 vonja Istent, közömbös, ill. 
kritikai magatartást tanúsít a vallással szemben. A közvélemény sem 
kívánja meg' senkitől, hogy hivő legyen, és nem ellenőriz senkit sem, 
hogy gyakorolja-e vallását vagy sem. Mégis a vallásosság élő jelenség 
és számolni kell vele. 

A vallásos tapasztalatban olyan intuitív meglátásokról van szó, me-
lyeket legfeljebb csak töredékesen lehet elmondani vagy leírni, de a 
benne végbemenő istenélményt teljes hűséggel visszaadni nem lehet. Az 
élmény tartalma a személy titka marad. 

* International Association for Religious Freedom — rövidítése, az unitárius 
egyházak és szabadelvű vallásos szervezetek világszövetsége. 

** A teológus konferencia júl. 21—24-én, Belgiumban (Maredsous), az IARF 
24. kongresszusa júl. 24—31. napjaiban Hollandiában (Noordwijkerhout) ülésezett. 

*** „Religious Experience Research Unit at Manchester College, Oxford" inté-
zetnek 1976 óta igazgatója. 
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