
kezetek tagjai tudatában vannak annak, hogy boldogságuk és jólétük az 
ország előrehaladásától függ. Ezért egységesen tevékenykednek az egész 
néppel. Az egyházak teljes vallásszabadságot élveznek. A (törvény min-
den állampolgárral egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít a hívek 
számára. A felszólaló a továbbiakban kiemelte, hogy a béke ügye, a 
nukleáris pusztulás elkerülése napjaink egyik központi problémája. Lel-
készeik és hívek egyöntetűen támogatják és nagyra értékelik Nicolae 
Ceausescu államelnök békére, leszerelésre és biztonságra vonatkozó kez-
deményezéseit, mint ahogyan ezt kihangsúlyozza a romániai vallásfele-
kezetek leszerelési és békeértekezletének felhívása. 

A plenáris ülés munkálatai Nicolae Ceausescu államelnök beszédé-
vel értek véget. 

A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA ÉS EGYSÉG SZERVEZETE 
KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE 

Ugyanazon a napon ülést tar tot t a Szocialista Demokrácia és Egység 
Szervezetének Központi Bizottsága. A gyűlés napirendjén szerepelt a 
Szocialista Demokrácia és Egység Szervezeteinek részvétele a dolgozók-
nak az 1984. évi gazdasági-társadalmi fejlesztési terv és az ötéves terv 
teljesítésében, valamint a nagy nemzeti évforduló kiemelkedő eredmé-
nyekkel való köszöntésére történő mozgósításban. Továbbá jelentés 
hangzott el az 1985. évi terv tervezetéről és Románia 1986—1990. közötti 
gazdasági-társadalmi fejlesztésének előzetes tervvázlatáról. A plenáris 
ülés felhívást intézett a Szocialista Demokrácia és Egység Szervezetének 
tagjaihoz, hogy nemzetiségre váló tekintet nélkül odaadással munkál-
kodjanak a tervfeladatok megvalósításáért. 

A plenáris ülés elhatározta, hogy december második felében össze-
hívja a szervezet II. Országos Konferenciáját. Ugyanakkor jóváhagyta 
a lakosság ésszerű táplálkozásáról szóló programot. 

A résztvevők osztatlan megelégedésüket fejezték ki, hogy a Román 
Kommunista Pár t Központi Bizottsága javasolta Nicolae Ceausescu 
államelnök újraválasztását a párt XIII. kongresszusán a Román Kom-
munista Párt főtitkári tisztségébe. 

A felszólalók az egyházak részéről: Vasile Coman nagyváradi orto-
dox püspök és dr. Péntek Árpád, a kolozsvár-nöpocai Protestáns Teo-
lógiai Intézet rektora hangsúlyozták, hogy a R.K.P. Központi Bizottsá-
gának határozata, mely szerint Nicolae Ceausescu államelnöknek a fő-
titkári tisztségbe való újraválasztását javasolja, teljes mértékben meg-
felel népünk akaratának és államelnökünk iránti nagyrabecsülését és 
háláját fejezi ki. 

A plenáris ülés munkálatainak résztvevői végül lelkes légkörben 
elfogadták a Nicolae Ceausescu államelnökhöz, a Szocialista Demokrácia 
és Egység Front ja elnökéhez intézett üdvözlő táviratot. 
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TANULMÁNYOK 

Dr. VARGA BÉLA 

AZ UNITÁRIUS VALLÁS ALAPFOGALMAIRÓL 

Az unitárius vallás a reformáció közvetlen leszármazottja, a 16. 
század vallásos fejlődésének logikus és természetes következménye. A 
reformáció a kereszténység hitigazságait és tar talmát a Biblia, mint ere-
deti forrás alapján vette vizsgálat alá. A hitújí tásnak a vallás területén 
végrehajtott minden alkotása, s így természetesen az unitárius vallás is 
a Szentíráson alapszik. Dávid Ferenc, az unitárius egyház megalapítója, 
szintén a 16. század széllemében, tisztán a Bibliára támaszkodva bizo-
nyít ja hitének igazságait éppen úgy, mint a többi reformátorok. Az 
unitárius val'lás keletkezése tehát, mint a többi protestáns testvéreié, 
reformátorának a Biblia tanulmányozása révén nyer t hitbeli, illetve 
teológiai meggyőződésére vezethető vissza. Ezt azért hangsúlyozzuk, 
mert némelyek szerint az unitárius vallás a 16-ik század humanisztikus 
mozgalmában gyökerezik. Kétségtelen, hogy a humanizmus és a refor-
máció közötlt állanak fönn kapcsolatok és az előbbi hatással volt az 
utóbbira, illetve az egyik mozgatója volt a másiknak. Ugyanez áll fenn 
az unitárius vallásra is, de nagyobb mértékben, mint a hitújítás folya-
mán (kialakult más protestáns felekezetekre. 

Az unitarizmus hosszas teológiai viták eredménye. Dávid Ferenc 
gondolatvilágában nem egyszerre született meg, hanem az évtizedek ne-
héz és küzdelmes szellemi csatái alatt, a Szentírás állandó tanulmányo-
zása s más rokon vagy ellentétes gondolkozású, részben külföldi, részben 
belföldi tudósokkal való érintkezése közben. Csak lassan alakul ki benne 
a tisztán teológiai elgondolás, amelynek következményeit ő még ta lán 
át sem pillanthatta a maguk teljességében, részleteiben való kifej tését 
pedig elvégezni nem volt ideje. Ennek a teológiai álláspontnak alapvető 
gondolata az, hogy Jézus ember volt, és .ennek következtében az Isten 
egyetlen egy. Dávid Ferencnek egy posztumusz művében, amely „De 
dualitate"* címet viseli, a következők olvashatók: ,,A Krisztusban való 
hit nem egyéb, mint hit az Atyának a Fiú által megjelentetett bizony-
ságtételében, amely hitnek ismertető jele a benső tisztaság, a szeretet, a 
külső jámbor élet és a jó cselekedetek." 

Az unitárius vallás teológiai kiinduló pontját alkotó e pár tétéi 
egyúttal ennek a vallásnak úgyszólván a magva. Lehetőségeiben és pers-
pektívájában ez a pár teológiai megállapítás szinte kimeríthetetlen. Az 

* „Dávid Ferenc értekezése a kettős istenségről" címen, Márkos Albert for-
dításában, 1943-ban jelent meg Kolozsvárt. 
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