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végtelen lény, mennyei jó Atyánk! miként szomj u
hüsito csel'melyhez, mint fáradt vá.ndorok il.
yil'ányán üditő forráshoz, mint bágyadt gyermekek az igaz szeretet nyugtató öléhez, mint gyenge
kis madár - a dalm új hangot nyerni - árnyat "dó
lombhoz - - hozzád jövün k az élet zajából egy szent
piheniire ; hozzád, hogy itt lelkünk feléd száll va, lelked
erejéből új életet nyerjen ; hozzád, hogy itt szivünk feléd
emelkedve, szentséged fényözönében megtisZtuljon , megszelltüljön; hozzád, hogy itt gondolatunk meg-megállva, elmel'engve s fölebb-fölebb szárnyra kelve, ~gy pillantást vessen
végtelenségedbe ; hozzád, hogy itt kebelünl(ben az érzelem
ömledezve, ajkainkl'ól szent hymnuszunk ellebbenve, és it há.la
tiszta álja, hő imáb" egybefolyva, szálljon feléd, oly magasra,
magasabbra miként az ég; hozzád, hogy itt kegyelmedért,
jóságodért esedezve, oszoljanak életünknek fellegei, s áldó
kezed intésére del'üljenek szebb jövőnkn ek reményei.
Kihez is mehetnénk máshoz, oh nagy Isten, örök .szellem!? Hiszen te vagy a mindenségnek élete. Te vagy mllldenekb en minden és miis tebenned es te általad vagyunk, élüllk
és mozgunk. ~ Kihez mennénk máshoz; hol, kiben és miből
merithctllénk lelki erőt, felü.dülést, l~j életet? - - Hiszen. ne
c~odlts mindenségnek Elete, fénye te vagy egyedül. A föld
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mosolya, fénye ,égnek, Csuk vissz-sugá rok :l..I'czod fényibuI;
lIlind enütt ragy og teremtő k ezed, ~1ind en, mi szép s dicső,
Uram, a ti ed! " - Tied e világegyetem, il melyet alkottáÍ és
tovább-alkotni meg n em szün öl so ha; tieid a gondolatok, melyek abban láthatólag kif~j ez ve, testesUke vanna k s végtelen
bölcseségednek bámulatos nyomdokait j elzik; ti ed az erő és
anyag, melyek akaratodnak hódolva hatna k és müködnek;
tied il;;: öntudat, melyet hűn követve, örök e redetére vall az
összhang és a rend; ti ed il szeretet, mely, mint egy folytonos
özö n, szétárad il világokon, mely ápol, melegit, éltet és megelevenít; ti ed il huség, il melyen csüng s megú ll r endithetetlenül maga az örök-Iét. Tied minden, és tieid yugy unk mi is.
Ezért j övünk hozzád, az örökböz, véges földi gyermekeid;
hozzád a változhatlanhoz, változékony gyenge teremtlllényid i
ezért k cresünk tégedet, mennyei Atyánkat, az élet hullámai
közt hányt és vetett, viharUzött fiaid és leányaid.
Ámbá r tudjuk, jó Atyank I stenünk, hogy az egeknek
cgei téged be nem foghatnak; ámbár tudjuk, hogy te mindenlitt
jelen vagy, hogy ha a m,ennybe megyünk, ott vagy; bogy ha a
kopo>·sóba veUiilc ágyunka t, ott is jelen vagy, hogy ha oly szá,·1/yaink volnának, miként a hajnalnak, és a tengernek utolsó
hatá,·án laknánk is, oda is a te .iobb kezed röpitene minket; á mbár tudjuk, hogy te emberi kéz által emelt kő bő l csinált
templomban nem lakol, - mert minden tiszta szi,', a te megszentelt templomod - mégis hajlékot szer eztünk, k icsiny ki es
helyet. hogy itt az életnek aggodalmaitól menekUh·e, olykorolykor pihenést . k eressünk atyai szeretetednek nyugtató karjain; hajlékot szereztünk, Logy itt egylittesen dicsőséget zengedezzünk, hogy itt testvéri ölelkezésben nagy neved hez
imád kozzunk· hogy itt iaédet hallgassuk; hogy itt lefolyt éle,ünk
.,
d Jiin
· k-; IlOgy Itt
.
tiinkre emlékezz
j'övönk
felől
l'eményke
,.
.
elmulasztott k ötelesséo-einket elismenTe, bünUnket megbán va,
tÖl'edelmes imánk uth n megbocsátó kegyelmedet nym:jUk j
hogy itt együtt örvendezzünk az öl'vendezzőkkel; egy Utt bánk odjunk a bánatosokkal, s egy ütt hullassunk k önyeket a
könyhullat6kkal.
I smel:jük némileg éltünk ösvényeit, j ó Atyli,nk I stenit,nk!
tudjuk, hogy rendeltetésünk a harcz, a kü zdelem; tudjuk,
h ogy veszélyek, megpróbáltatások, akadá lyo k merUlnek fól
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a z élet útain; tudj uk hogy az öröm es bánat, remény es csalódás, deru es uo rú, j óllét es fajdalom egymást felváltva k övetik ; tudjuk es ah! mily sok szor érezzuk az életnek kevés
vil'{lgai között egy múst ~ I'Ő szúró tövi seit, ösvényeink sebző
göröngyeit - - ámde tudjuk azt is, hogy kik b enned biz;
Jlak, meg nem csa.latkoznak, s meg nem szégyen ülnek, kik
benned r emélnck. E remény és e bizalom álta l ösztönözve k eresünk tégedet; ezek által támogatva szereztük meg e hn;jlékot, min t imádúsodnak luízát. - Atyánk, igaz szivböl k érünk,
mi neked ajánljuk . ... és te szenteld meg azt! Oltárt emelünk fel ebben, nem ,kul söleg, ele sziv ünk mélyében .... oh
de te áldd meg azt! A ldOZlttot hozunk benn e, kebl ünk él'zelmében, egy sr.ent elhatározásban, lelkünk lángoló hevében,
örömünk
és háldnk ömledezésében .. , és te fogadd el azt! ,
Aldd meg és szenteld meg e h"jlékot lelkednek jelenlétével,
hogy mindazok, kik téged k eresnek, itt megtal l~ljanak, és
él'ezzék , hogy ez " föld, melyen áll nak, szent föld, Aldd meg s
oltal1ll3zcl azt go ndviseléseddel, hogy álljon rendithetlenlil,
és szolgálj on hiveid szám~tra elöc8al'nokául a te országodnak,
hol békét, lelki nyuga lmat, igazságot, szeretetet és világosságo t k eresve, találva, hrda djanak foJo'ól fokra, l é pés ről lépésre
feléd a végtelen tökély felé, hUn köv etve a nagy Mestert, a
te szent, fiadat.
,
Aldd meg h"zá nkat, nemzetünket j ólléttel, bék ével! AIM meg e várost, enn ek előlj á rói t és lakóit, áldd meg templomait, humanus intézményeit, egyszel'íi vagy gazdag hajlékait j
áldd lUeg vallásfelekezeteit, azo k vezetőit és tagjait, anyagi és
lelki javakkal, nemes törekvéseikben elő lul. l adással, egymás
idnt k ölcsönös szeretettel és egyetértésse!. Á ldj Ill eg minden
szivet, minden lelket tl. gondolat sze ntségével, az igaz munkásság buzgóságá \·a.l, nu'adozásaik édes gyümölcsével, a jóllét
és megelégedés boldl)git6 érz elmével. - Véglil áldj meg mink et mindannyian, kik az ünnepélyes alkalommal ez új, hab á.,
igénytelen, Sionra feljövénk ! Áldj meg, , _ s fogadd el hálánkat, hallgasd meg esedezésünk et, töltsd be ohaj tásainkat s teljesitscl r eményeinket. Ezekre k h Unk, hallgass meg ! Amen,
-~
," " ~""" • )T;;'""",

BESZÉD.
AIUI)iS'C: III. 1t16z. 26, 11- 12.

}lAz én hajlékomat közöttetek hely cztet(,In,
s az én lelkem nem vet meg titeket. Közöttetek jaTok én szü ntel en. L eszek nekt('k I stenetek, ti pedig lesztek nekem én népeinl."

már az idő, kedves atyámfiai! és eljött az 6ra, miti, kik eddig jajón éreztétek, miként egykor a
nagy Mester, hogya vadállatoknak vagyon ba.rlangjok
s az égi madaraknak j'észkük, de az ember fiának nincsen havit lehajtani fejét: - ime most hten segélyéyel
megtalál tátok a helyet, hol lelketek az életnek gondjaitól,
aggodalmaitól menekülve, pihené:st kereshet it mennyei
Atya szerető kmjain. Eljöt;t már az óra, midőn ti, kik nem
sold",1 ezelőtt álmélkodva, imádkozva á llottatok - mint egy·
kol' a tanitványok nézvén él/be : - ime most örömmel tértetek
vissza az Olajfáknak hegyéről, a ti házatokba, örömmel halljátok az égi zendülést, a mely betölti fi hár.at s a vigasztalás és
lelkes ülés e!'ejét, bátorságot s '\i élet reményét önti lelketekbe.
E ljött az óra, midőn ti, kik eddig csak az egyes emberi szivek
nyilvános vagy titkos jóindulatából - mert a humánitás a. szÍvekbő l végkép ki nem halhat találtatok itt és amott befogadtatásra.; és fi kil{l'e nézve olykor mál'-múr beteljesülve
J co g y z e t. Táj ékozásu l megj egyezz ük, hogya hmvasarh elyi uui-

tárius egyházközség a jelen év elején több mint 100 lélekkel S~al)Orodo.tt
uagy részben a ref. egybázból a mi ott visszahatast keltett. E vJsszabatas
o\wzta, hogy hivei nk az ottani községi leányiskola tantermét istenitisztclelre havonkénti egy órára sem a k özgyüléstő ) sem az iskolaszéktö! meg
n em nyerhették , s igy kénytC'lcllf'k voltak egy h,'lzat venni , melyet imatel'emmé alakitolIak, - E küzdelemre, visszautasitatásra és vadakra ezéloznak a beszéd egyes helyei.
D, l\:.
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lenni Játszottak a költő szavai: )Jszelte nézett ... s nem lel é
]lOnját a. hazában" - ime, IlJ08t örömmel és lelkes ül éssel gyültök egybe a hajlékba., melyet Isten és a ti buzgóságotok számotokra szerzett; örömmel halljátok és ismételitek HZ evangeJium j ézusi szózatát, _ ft. mely egykor a lVIestert. látni ohajtü
ki csiny Zaccheusnak házában elhangzott s lelkéIg hatolva őt
nemes elhatározásra, magasztos tettekl'e öszWnzé: "ma lelt üdvössége e háznak;" örömmel érzitek az U l' igéjének megvalósulását, a gondolat és az ohaj megtestesülését : oz. én hajléko-

mat közöttetek helyeztetem, s az én lellie", nem t'et meg titeket.
K özöttelel, járolc én szüntelen. Leszek n<ktel, l slenetek, ti pedig
lesztek,nelcem. én népeim.
E s valóban méltán lehet nagy, őszinte és ti szta a ti örö-

mötek; méltán üdvözölhetitek lelkesüléssel e napot; méltán
bocsáthattok szivből jövő hálát az egek Urához. Ti egy nagy
és szép lépést tettetek. Ugy tetszik, mintha nektek is, miként
egykor Abrahámnak szólott volna az Ur: "eredj ki a te földedből, a te 1'okonságid köziil, a le atyádnak házából, és én
felmagasztalom a le nevedet és na,qy,qyá teszlek tégedet; mintha
egy titkos sejtelem vezetett volna., mintha egy ben ső sugallat

ÖS7,tönözött volna, midőn, elhagyva a kül ső vallásnak régi oltárait, szentelt templomait és felavatott papjait, - a ho vit tán
már csak a születés s a puszta megszokás csatolt vaja, -

en-

nek kötelékeit széttépve, rozsdas bilincseit lerázva, mohosult
falain rést törve, indultatok, követve a lelki sugallato t és választva magatoknak I stent, a kit enlelketek szerint szabadon,

zavartaI,muj, kételkedés nélkül, békén és nyugodtan imádjatok ; I stent kiv el egyenesen, k ö:t;vetlenül, mint gyermekek az

édes atyával, közlekedhessetek ; népet, embereket, kik ugyanezen véleményt hirdetik , ugyanezen hitet vallják , ugyanezen
el veket köv etik , és a, kikkel ennélfogva testvérileg öleIkezve

boldogok lehet.tek. Ereztétek, nemde, lelketekben az Isten
törvényét, mely a kültermészetben is folyton müködik, épit s
a dolgokat tovább-tovább alaki~ja; éreztétek az emberi természet törvényét, mely az elébb-elébb haladá s ösvényére szól it ;
éreztétek az erkölcs és a vallás j ézusi paranc~át: n'e9yetek tölrélete.r;ek. mint a ti mennyei Atyátok tökf!letes. u: Ereztétek, nemde,
s tán átv illant sziveteken a magasra törő alpesi ifjut megén ekelő unitá-rius költőnek nagy, szép gondolata, midő n zengi:

8

"Egy ifju ment j 6g s hó között; E j elszó zászlój a fölött: ),]~ ö
Jobb ! fólebb!" Homloka sötét, de a szem VilloO" mint tör
hii velytcJen. S mint ezUst hang u fuvola, Oly édö~s . kül ö nö~
szava: "Fö lebb ! fólebb! U "Ne menj tovább! " k iált az agg,
"Ott vészes felh ők torlanak, . ... "N ézd , tördelt feny ük rengenek ! N ézd, mily en rémes lIle l'~dek! Ú Szól a pászto r s j ó éjt
ki ván; De zeng fl, t{~vo l magMan : "Fölebb! fö lebblu .. . Ott
fe kszik örök éjjelen, O ly szé p még bál' élettelen; S m int h ulló
csillag, ti szta, szép, Az égbő l szózat száll ek éI': "F ölebb t
rulebb t" - H a m indezek et é reztétek ; hogyha szent volt a
vágy, mely az iste nk eresés v ég telenségébe egy további pillan tást vetni ösztönözött i ha szent és nemes \rolt az elhatározás, il

mely egy messzi távoli, egy magasztos eszmény tisztább belü,tására biztatott; ha az önzés és fö ldiség itI tal vi ssza nem tal' tatva, az akadályok és nehézségek által vissza nem rcttent ve
léptetek e térre, a mely et egy b enső ohaj k épzeletetekben el ő
tökb e rajzolt; h ogy ha ily önbizalommal ragadtátok k ezeitekbe
uo zászlót, az unitárizm us zászl~j át, melyn ek f'ó lil'ata: "F ülebb !
fölebb \I' - akkor ősz in te sziv bő l és örömmel üdvözö ll ek titek et, m int a ha ladás és egy-iste n-hivés egy házának leg ujabb tagj a it; akkor II lelkesülés és egy t iszta lelki gyöny ör biztató
llUtása a latt gondolhattok e haj lékra, mely et I sten k özöttetek
hely eztetett; akkor a lapos re mény nyel t ekinthettek a j övőbe
fi k ezdet ezen első nehézségei legyőzése a lkalmábó l ; ak kol'
örömm el szentelhet itek s j e rtek - a va llás Cl-edetérő l és fejlő
d éséről elmélk edve - szentelj ük is e haj lék ot, m int a z imád k ozás házát, az E gyetl en egy I ste nn ek , a mennyei Atyá nak
ignz és őszi nte tiszteletére.
~ . _--..-..-..------'

A tisztelet érezete és nnnak kifejezése az im ádás a:r. embe ri természet eredeti tulajd onnihoz tartoz ik, annnk lényeges
elemét alkotj a. Valami fen sőbb, magasabb erő n ek é rzete egykorú az első orző e mberrel. A vég telenn ek gondolata együtt
j ál' fi, v éges gondolatáva l, sőt az egy ik a mási knak fo~tétel e.
Az istentudat ép oly régi az emberb en, mint az e mberi öntudat. Már ft l egel ső gondo lk ozó ember megteremté az Iste nnek
gondolatát ; ft legelső öntudatosan érző teremtmény megó l'ez te
egy örök öntudatos lény, fi teremtő, létezését. A történ el em

-

előtti időknek

-

a tudományos kutatás által megtalált legrégibb

maradványai az istentiszteletn ek egy vagy más alakban már
akkor is fennléteiét bizonyitják. A mythologiák, száj- és sz6·
hagyományok, legendák szintén emellett szólanak. A történe-

lem eseményeinek kiindulásánál s folyamánál többe-kevésbé
mindenütt ott találjuk a vallást, vagy mint rugót, vagy mint
befolyást, vagy mint hatalmas tényezőt. Az irodalomban a

hozzánk átszállo!t legrégibb emlékek, siriratok, bevésések, a
hymnusok ezrei mind II va.llásos érzés egy-egy kifejezéseit foglalják magokban. A milvészet nagyszerU alk otásai, a szobrász"t és festészet remekei a vallástól kölcsönöz té k legmegragadóbb eszményeiket. A költészet itt talált", ezen örök forrásból
meri tette legszentebb s legmagasztosahb eszmé it, gondolatait.
A zenészet enn ek llUljain játszta le legmélységesebb s legmeg .
hatóbb játékait, most az áhitathan a sziv mélyóbc hatolva, majd
dicsőitö accordokban a lélek szárnyain az egekig emelkedve.
Szóval a mi szép és nemes, j ó és igaz, szent és magasztos volt
és van az emberiségben, mindaz a vallásnak mint édes anyának
emlőjén nőtt, táplálkozott; mindaz az emberi természet e mélységes tulajdonának köszöni szépségét, zománczát, hatását és
ellenállhatlan vonzer~j6t; ettől nyeri beesé t és értékét, maradandóságát és halhatatlanságát. A vallás tehát az emberi természetnek legmélyebb és leghatékonyabb érzelme; ez érzelem
kifolyásai, a tisztelet, az imádás, a hála, mindig megvoltak az
emberis6gben, fenhagyták mü veiket annak lelki történelmében,
szeliditették szokásait, fékezték szenvedélyeit, irányozták eselekedcteit, nemesbitették erkölcseit, megkoszorllzták erényeit.
A vallás tehát nem egyes emberek találmánya, nem a papi
osztály által kigondolt ravaszterv , melylyel a nép lelkét elcsábitva, értelmét ámitva, annak nagy tömegét hatalmukba
kel'ltették volna; - nem, a vallás egy henső érzet, egy ösztöne a leleknek, amely fólfelé .irányul, hogy az értelem segélyével helássa a láthatatlant, megragadja az elérhetetlent,
•

magáévá. tegye az örököt · co-y benső vágy mely e vAltozó
. világban vagy azon tolul, v;lla~i változhatatla~lt, c forgandóban
avagy azon fölül, valam e ly állandót, maradandót kercs; egy
e rő a végesben, mclyp a véO'telonnel rokons/tuot é rcz s azzal
. l szororsabb üsszeköttctcsbe
"
" j egy Iclk'
.
mln(
jönni igyekezik
PI VIszony erzetc ü. halandó ember és a halhatatlan Isten között j
->:.

egy lelki szükséglet, ~nely ki elégittetést, betöltetést ohajt_ Ilyen
l,évén a va]J ~.s alapJában, ml természetesebb, minthogy ez
erzelmek a kultcrmeszet szemlélése es hatás~\ alatt müködésue
jött.e~" kif?lyást kerestek, szétáradtak 8 l'cáli zálni, meg valósi.
tallI Jgyekeztek a tArgyat, az eszményt, a mely felé id~nylllta.k.
E szetál'adús állit~tta elö fi. népek közt a különböző istentisztelet-formákat és szert:wtúsokat; és ez eszmény-valósi tás alkotta
:1 kül önböző isteneket; ezek imádták a kő- és fadarabokat
úllato kat; ezek istcn itették a termószet erőit, vagy teremtettek
emberek képére isteni lények et; ezek épitették a szent helye ket, templomokat, ol'aculumokat, ká.polnákat, oltál'okat· ezek
tették sz ükségesse s hozták létre a papokat, a vallásos 0 yek
vezetőit, it lelki élet ápo lóit, It világosság teljesztoit. - t~ habár tagad hatatlanul il papsúg olykor s fájdalom gyakran vissza élt ez érzelmekkel s r észint. elfogultságból, részint önzésből 3.
maga javára sötétségben tartotta a népet, közv etitőü l tolta fel
magát a nép és az I sten közé; elnémitni igyekezett az észt;
vallás helyett m'e stel'ségesen kiokoskodott theologiAt hirdetett,
ősz inte élő hit helyett katéchislllusokat tCl:jesztett s ezek tanaiban feltétlen megnyugo vást s minden ekfelett engedelmességet
]l;ivánt és követelt: mindazáltal e visszaélések, e mesterségesen
tCl:j esztett sötétség, e kHlsöségek, e meg,zol-itások, bár haladá~
f:;ú,t gátolták, el nem foj tha tták a vallást. Nem, mert az ~mbel'l
természet mindvégig bezárva nem tartható, bék6j áb61 kitör és
eget kér - a lélek szabadsÍl"ért ki ált, üdébb, tisztább légkört
keres, h~l önként és maO'a~abban mint fólebb emelkedh etik j
o
k
az ész és lelkiismeret jogát
kö~eteli, - s e~~k
-ct ezen'~ltJ-O-ban , vonzalmukban , törekvéseikben
végleo.
o toltal'tóztatlll nem
I
lehet. Innen van az, bogy mikor az embe!Oiség lelki életéne;;:
egcre homályos felhők borultak j mikor a babona. és tudatlanság uralk odott ft j6zan ész hclyett; midőn a külsőségekh ez
formaságokhoz s élettelen szertartások hoz k ötött v~llás a llép.~-e
nézve is már elveszité buzd itó, tápláló, éltető hatasát ; mldon
a,lIg ut" augur-társával mosoly nélkül nem találkozhatott: mmdannyil5zor egy-egy reformittor állott el ő, ki a korn ak szü k~égét
uelátva, a nep lelki fogyatkozásait fölisllI erv e, az emberI t~~·:
meszet mélyere lebocsAtkozva, onnan kin cseket hozott fel, HJ
és l1ulgasabb eszméket szórt szélyel ; meg túmaclta fl. v~kok!lnk
vak es ö nző ,'ezető it; fennszóval hirdette amn. nil g,Y 19azsago-
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kat, melyek a tiszta szivben tel'e!unek s oda térnek vissza,
szivböl jönnek és ahoz szólanak. E s ez igazságok vi llámként
~yU)'tottak hatottak, tisztitták a megbüzhödt és kábitó légkört·
b
,
,
b
c
'
nyomukban vihar támadott, egy n~gy enső lpn adalom, megragadva a lelkeket, széttöl've békól t, seper ve . a roszat, a bünt,
feJszabaditva a gondolatot, müködésbe hozva az ész és a lelki ·
·jsmel'~t hatalmát, üzve az ámitást, it tévelygést, it tncla,tlanságoto Es a vihar utá.n: egy új derü, egy új reménynek biztató
mosolya, egy magasabb látkör, egy tisztább tekintet, egy új
és egy szentebb élet; és ez új életben egy új erő, új bizalom,
új munkússúg, mely hat, gyaJ'apit .és épit a r ombolás után j és
e munkásságban egy új boldogság érzete, mely örömöt, békét
iwaszt?a lezaj lott vihar után.
E s valjon mindezekből mi a tanulság afiai ?! Egyik az,
hogy it b enső vallás, ép azért mert az emberi természet mélyén
gyökerezik - e benső vallás örök ; örök a multban, ha tán vad

kinövései és elferdül t hajtásai voltak is olykor; örök a

jövő

ben i s mi ndaddig mi g az emberben a bámulat, a tisztelet, a
hála., a szeretet érzelmei, a magasabb utáni vágy meglesznek - ezek pedig mindig lesznek, mert az ember i természet

mint ilyen a tökélyre csak törekszik, de oda el nem jut mindaddig a vallás is meglesz; mindadqig bá mulunk, tiszte-

lünk , imádun k, hálát adunk, szeretünk és

többről

többre tö-

rekszünk, és e tör ekvésünk közb en hisz ünk, bizunk, k ételkedünk és újra reménylünk. A vallás teh,U elveszni és megsemmisülni nem fog, met'Í az emberi te rmészet lényegében mindig

ugyanaz és 'az leend, a benső váll ás pedig e lényeghez tartozik. Ma.ga a tudom á.ny is csak a vallás ferde kinövéseit irt!latja ki~ de gyökel'ciben meg nem renditheti. A tudomány
Igazságat csak erősítheti k a vallás igazságait.
Másik tanulság az, hogy mint minden, ugya valULs is a

haladás és továbbfejlö{lés Wl'vényének van alárendelve s e
törvényt kell, hogy kövesse. A va.llások törten elme bizo nyitja,
hogy a.:l emberi mivclödés haladásával a v~tllás is haladott,
fejlődött; a felfogások tisztulta.bbak a:l eszm ék magasabbak,
, a gOIl{l oIatok mind szentebbek lettek.
'
,
es
A mint az önismeret
emelkedett, ugy emelkedett az istenismeret is. Az isten nőtt
:lZ embel'iséggel. :Minden elől'e tett lépés egy-egy hal'czot
k eltett, mclybcn az embel' jobb tiszt<tbb el'ede~ibb tel'mésze te

,
l:!
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kUzdöLt ama második természet, a. llleglSzo ká::s ellen, az élő hit
It kihalt hitformák cllon, a vall:.ts t\ theologia ellen , II józan és
l,i S7. tlL gondo lkozás az elfogu ltság és babona ellen. Igy kellett
k!izclcnie a kel'. valhis nak a zsidó és pogltny vallások ell en;
igy a reformációnak az orkö)csi cs vall úsi visszaMésck, elfe r.
dített hamis tanok ellen. - Es e harczo]mál, c hi~j<l.vitásokllá )
egy nC\7czetes tény ötlik szemünkbe, az t. i. hogy minden
I'eformatol' egyszerUen a vallás eredeti for rásánl. az emberi
természetre igyekezett visszamenni i igy ment ,' issza Jézus a
sziv tisztasúgára, elvetve minden kul sősóget, mik századok
folytán a j llclaizmusban kif~ilődtek, I gy mentek vissza a kel',
r eformátorok is többé· kevcsbé a j ézusi alapra. Luther és Cal·
vin azonban részint a körü lmény ek nyomúsa miatt, részint
ném i elfogu ltság miatt, nem annyira a j ézusi alapra mentek
vissza, mint inkább a bibliaira s igy n émely tanokat nem tartotlak ezélszel'linek k ell ően tisztázni; pápai tekintély belyett
a bibliát vevék tekintélylii ; a bibliának pedi g nemcsak betüj e
vun, han em szelleme is; amaz öl, ez éJtet és elevenit. E
szell emet, e lelk et k eres ve, v izsgálva s ennek vezctcsc mellett
a j ézusi alapm foko nként telj ese n v isszaté .. ve lépett fel Dávid
Fel'encz az I sten egysége tanával s v itte a I'efol'maciot egy
nagy lépéssel elébb, A szent imtokat mély ebben vizsgálva,
ugy találta, s igaz is, hogy }.~ bban a szentháromság hatá.rozottan sehol t.anitva nincs j hogy J éz us és az ö tanitványai az
egyetlen egy I stent: az Atyá.t hi rdették, s hogy az egy háztörténelem bizonyítása szerint a hál'omság tam\ csak a. késő bbi
3 - 4- ik~zázadban fej l ődött ki a theologiai speeulatiók következ ,
tében, O tehát ez ellen nyiltan föllépett és lőn az unitá..izmus
megalapitója és mal'tyrja, ott túl ama szép herczes hazában,
hol tisztább a patak, zengöbbek a dalok, tisztultabb a légkö .. ,
s hegyek halmok közötl a szabadság napja biztatóbban ,'agyag,
Föllépése s erőtelj es müködése folytán az unitárizmus pár év
alatt gyo,'s elte':iedésnek indult s 1568-ban és 71-ben máI' az
Ol"sz:í.gos törv ény.Uta.! is elismcl'tettetett i maga a k Irály n .
.H"n08 is, ez ll. korát m egelőzö tt szellem, uni tál'iussá lett 8 őt
k övette Erdélyo rszág szine java j elann y ira, hogy 1578-b;Ul
:L tonlai egy házi gyUl6se n máI' ~22 unitárills pap volt jelen :l Z
otthon mo,mdottakon kivu l. Sőt kihatott az jgc. ido 1'I'f:tgyl:u'o l '~
tizágm ia j az Alföldö n mintegy 37 un itál' ius ogy házkö7.ség

.

volt. Ki tudja, hátha az osök szelleme támadt föl bennetek s
követelt egy új életet 300 év utitn. Nagy idök voltak ezek! A
J ános Zsigmond rövid uralkodási korszaka kitörülhetlenül
feny lő betiikkel van be írva s. pá.ratlanul áll az emberiség
müvelődéstörténelm éb cn. A But más nagy nemzetek csak az
utóbbi idő kben mouclottak ki s tettek töl'vényczikkbe - fl.
gondolat és lelkiismeret szabadságit, t. i. hogy mindenki azt fi,
vallást kövesse, melyet sz ive sugall s hogy 'ennek gyakorlásá.
ban ne háboJ'gattassék - ezt ama kis oJ'szá,g már 3 szaz évvel
ezelőtt törvénybe iktatta. Büszke lehet reá EI'dély s az unitá·
rizmus! Ily szép hajnala volt az unitárizmusnak. Hogy mi
történt tovább 3 század folytán, miket szenvedett a katholikus
es protestans fejedelmek, majd az osztrák ház uralma alatt fülemlegetni nem akarom . I gazságon alapult, az igazság szabad·
súgat keres, a szabadságnak pedig az ön kény , a hatalom,
el,lensége szokott lenni. De az igazság, ha egy ideig elnyomva
lebet is, elébb· utóbb töltámad s újra él. I sten segélyével átéltük a megpróbáltatás nehéz időit; vészben és vih~rban .megfogyva bár, d e törve nem, - megállottunk. Es mi az
unokák megértük azt, a mi némely hegy es vidékeken lát·
ható, t. i. egy második hajnalt, egy masodik napfólkelésl.
A kor szelleme más irányt vett, pártnnkhoz szegődött, esz·
méinket, elveinket magáéivá tette. Ezeké s igy miénk a jöv ő.
S ezt nem csak én mondo m. Hazánknak ama nagy fia, *)
amaz élőszobo)', kire százados unokák is tisztelettel fognak
majd feltekinteni, a szabadság ama. nagy bajnoka, a ki sza·
bad hazáj át veszitvén, ama legszabadabb ha zában Ameriká.~
ban is megfordult, s a ki az unitárizmust ott még bővebben
hallotta., látta és megismerte. ő mondít, nem I'ég, hogy ö is ezt
tartja a jövő vallásának. Vagy k érdezzetek meg akármely
tisztán go ndolkozó és őszin tén nyilatkozó embert, mind azt
mondják - én már százaktól hallottam - hogy az llnitál'iz·
111\15é fi. jövő, hogy a haladó ko r gondolkozá5ának és érzelmei·
nek csak ez felelhet meg. Maga a józan ész a vi l ágegyetel~l.
nek teremtőjét s kOl'mányzój át csak mint egységet foghatJ"
fel. A:ma végtelen, amaz örök szellem, ama l egvégső s legfObb
ok miként lehetne több? - De még ezen is tul menve, azt
*) Kossuth Lajos.
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mondom , hogy az emberi sziv miko)' önkéntel en ömledezik, a
lélek mikor valóba.n és igazán illlÚdkozik - nem isme r s Dem
'v esz számitásbn. SClTI egységet, scm hál'omságot, sem többséget,
Jutn om ki önti érzelmeit, hálálkodik. imádkozik egyszerücll s
önkéntelen 1stenéhez, az Atyához, annak mennyisége számitása
nélkül. Ebből folyólag követk eztetem, hogy az unitarizmusnak ,

•

vagy az I sten-egység hirdetésének szükségessége is csak
:lddig állhat fenn, mig az I ste.n hál'omsága, vagy többsége,
mint tan, hirdetve vau; mihelyt ezek megsz ünnek, önként
elenyészik amaz is, s igy tán eljön az id ő, mert el kell jönnie,
midőn :1.Z ész ezen spekulaciói erejüket s hatásukat elveszitvén, s az isten egysége egy önkéntértetőc!ű, ketségbe,'onhat·
lan tényn ek tliuvén fel: az igaz hivők imádni fogják, miként
egykor J ézus, az Istent, a kit a sziv megérez, az ész k ételkedés nélkül hely be hagy s a lelki isll1m'et önként megerösit.
Ekkor leomlanak a válaszfalak, melyeket a theologia és az
önérdek épitett, és az emberi. ég testvéries egységben és
szeretetben fogja imádni az Atyát lélekben és igazságban. Addig azonban" zászlót fenn kell hordoznunk. Meg kell győz·
nünk embertársainkat arról, hogy az erköl csi és isteni törvény
nemcsak azt parancsolja, hogy elhagyjuk a rosszat ~s kövessilk a jót, hanem azt is, hogy átmenjünk a j óról a jobbra,- a
nemesről a nemesebbl'e, az ig azról n7. igazabbra, a magasról
a magasabbra; hogy haladjunk fölebb fül ebb, a menny felé,
Isten felé. Meg kell győznün k arról, hogy mi a tökéletesedést
tüzwk ki elvünkül i hogy ama legnagyobb mestert, azt a
magas példány-embert az emberiség ama nagy jóltevőjét és
barátját, az jgaz vallásnak legkiválóbb llirdetőjét, legkimagaslóbb profétáját, azt az utolérhetetlen reformátort. a názárethi
J éz ust, fogadjuk el mestel'ünkül, tanitónkul és útmutatónkul ;
mutassuk meg, hogy az o erkölcsi tanait, mély vallásosságát,
áldozatkészségét nem csak elismeljük, s amit két nagy pan1l1e80t: II szeressed az Istent, és szeressed fclebarátidat(l nemcsak
elfogadjuk s helyeseljük, hanem követjük, megtal'tjuk és éljük azokat gondolatainkban , él'zelmeinkben, cselekedeteinkben és egész életünkben ; mert csak az a va lód i vallás, mely
az.. egész életet áthatjn, annak minden egyes moz~an atában
mmt él ő ero, mint táp láló és biztató lélek llyilatkozik. 1\lutas·
suk meg, hogy az egyéni meggyőződ és, a gondolat é.:.; lelkiis-
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meret szabadságát, mi ncmcSllk megköveteljük, hanem másokban is megbecsüljük s ti szteletben tartjuk . Szóval mutassuk
meg, hogy a mi ya Jlásoséletün k főelv e a több ről több fe, magasabb Yilágossúgl'a-, szentebb igazságra, mély ebb lelki tisztaságra
töl'ekvés, s hogy ezen töl'ekvésUn knek egyetlen rugója, éltető
ereje: az isten- és emberszeretet.

Az emberi ter mészet m élyéb ől kiinduló s mind tovább
fej lődő vallás ilyen felfogása mellett, ily elvek által vezetve,
ily érze lmektől áthatva, mint az unitárius egy ház igaz hi vői ,
j luja.tok el, kedves \hitrokonok, mindanny iszor, midőn alkal-

mato k leend, istentiszteletre e hajlékba, melyet Isten közöttetek helyeztetett. J öjjetek el ide imád kozn i, elmélkedni, hálát
ad ni; jöjj etek el I stent megkeresni. Nem mintha Ő, amaz örök

szellem, csak e helyen vagy csak tem plomban lak oznék - a
mint a régiek hitték - s csak ott len ne található. Oh nem,
hisz ez egész nagy mindenség az ö mér hetlen temploma; naI,oi<, csillagz~tok dicsőségét szóljá k ; ég, föld és tenge rek az ő
)laialmál'ól beszélenek ; a tünemények ezre i az ő gondolatait
hirdetik; az ég madarai , dalaikban felé emelkednek; a térek
és m ezők kalászai, a réteknek v irágai meghajolva neki adnak
1ulIát; az egésznek s egyeseknek l elk et bájoló szépsége, a vál tozatokn,a k bámulat-kelJő összhangja mind ama végte len ész
bölcseségére vn ll anak. O eO'yed ül mindene kbe n minden, és mi

is őbenne vagyunk, mozgUl~k és ~Iünk; az ő hüségében állunk,
.'Szeretete kat jain nyugoszu nk. O tehát nündig és minden ütt
k ereshető, imádható és di csőí thető· ő közöttünk iá,· szünteleu .
De azért mégis j öjj etek el e h~jlékba Istent megkeresni,
vele társalkodni. Nem mintha meg nem találhatnátok s ne
él"eznét~k őt önnönmagatokban a saját lelk ete kben is, -:
mert 111SZ, a nagy apostol szerint, ti az istennek. templomai
vagytok. Avagy k i az, ki az élet legszentebb pillanatában
Isten mUködését, lelk ének ható erej ét, íhletését önmagá ban
n e érezte vo ln a? IG az a ki a valhísnak ama komoly nagy
iskolájában, fi. bánatban', őt föl ne ismerte és meg ne találta
volna ? A léleknek minden s~ép nemes és igaz mük ödésciben,
ki h~tó vagy benma .·adó munkússágaiban az isten i léle k nyibltk ozlk. A s/uinal.-ozásbal1, mely fájdalmat enyh it, a ,-éss'vélben

mely köny eket törül; a felebaráti szeretethen, mely a szivtöl a
szi v hez áldozatokat visz; a.ióltevésbrn, mely a kebelböl önként s
titkon indul s mint a szukölködők geniussa ajándékokkal megrakodva érkezik; a megbocsátásban, mely a sérelem boszn-

erzetét el őzekeny szelidséggé változtatja; a sértett lel"iisnw'etben, mely tompa, mély, zúgó morajával egés'z valónkat fonongásba hozza; a megbánáshan, midő n a7. emlék ezet újra meg

újra egy-egy sohaj gyászfátyolával takal:ja a szivet ; az ö''''''gfagadúfilwn és lem ondásban, midőn az akarat egy fensőbb parancsra az elhatározás bilincseib e veri a. szenvedélyeket ; a.
fenső bb vágyakban, az áhitatban, midőn a gondolat az érzbsel egy ohajba vegyülve égre emelkedik; a hitben, mely a
kétségbeesés hullámai közé megmentő kősz irtet állit; a bizalomban, melyen a lélek szárnyra kél; a reményben, mely romjaiból föltámad s (\jra él - - mindezekben Isten nyilatkozik,
mindezek bizonyságok az ő bennünk l étei éről , hatásáról és
müködéBéről; és boldog az, a ki ezek et érezi, intéseiket elfogadja és követi; boldog a ki ezekben él, ezeknek ihletése
alatt áll , mert az megtalál ta I stenét s társaikodTk vele 9tthonában ép ugy, mint az életnek akármely küzdterén. Amde
azért jáljatok el id e mégis, mert ugy tetszik, mintha az egyUt-

tes ima jobban meginditaná a szivet, j obban meghatná a lelk et, jobban erős ilen é az akaratot, és j obban ápolná II vallásosságot, a szeretet liizét. Mintha az egy lIttes hymnus erősebh s
biztosabb szárn yakon szálln a az ég felé; nlintha az együttes
áldozat inkább emlékeztetne közös mennyei Atyánkra, s
ugyalHtkkor kölcsönös testvériségünkre. Jöjj etek ide, gazdag
és szegény, úr és szolga, hivő és hitetl e n, bUnös és büntelen, s
itt együtt hallgassátok az I sten beszédét, me/y 11/eg 'I'm költ,l eft, egy ütt imádkozzatok, egy ütt énekelj etek, egy ütt áldozzatok, egy ütt örvendezzetek, és a mi az ember i életnek elmarad-

I,atatlan

ki sérője

-

-

itt együtt siljatok. Ez egységben , e

testvéri szeretetb en, a sziv és lélek amaz ig az erényeiben;

legyetek az egyetlen egy Istennek, a szeretet I stenének valódI
népei. Ez által fogjátok mind jobban meg ismerni őt, s ez últal
tiszteli tek meg é:s teszitek szentté ezt az ő hajlékát, melyet
közöttetek helyeztete tt. Az o szeretete és bátoritó, buzclitó
s?',ell mne lengj en fölöttetek, és az ő áldú sa ki s~lj e igaz mun k:'t sságotokat l

Nektek ped ig, nem es 1-I6dm e z ő-Vásrlo l'h ely vál'o~a él'de.
JllCS közön sége, kiválóan tisztelt előljárói, felekezetei s azok
yezél'ei ! - e ki cs iny. sel'e~et, e kis nyi0at, it mely páBztOl'út
js csak ritkún láthatJa, fi;Jánlom bal'átságo tokba, jóindulato'·
tokba és 8zeretetetekb e. Közületek valók, fóldiitek, vél'eitek,
rokOlHlitok .... tekintsétek tehát és tartsátok ilyen ekül! A

váel, hogy ők külső indokból vagy önél'dekbiíl jöttek volna
hozzimk, meg ll em állhat, hiszen akkor mehettek volna ők
más, gazdag s rend ezett felekezethez, a hol van templom és

lelkesz, iskola s tanitó; bogy pedig" teher-nem-yiselés kilátása.i"nl lettek volna csábitgat,-a, ezt megczáfolták ők mllguk)
megczáfolja ez ünnepély, a ténYl hogy áldozatok árán is haj léko t szereztek, melyél't bizony még sokat kell izzadniok,
áldozniok. Kellett tehát lenni valami mélyebb és bensőbb inditó oknak, a mely csak alkalomra vái·t. Az alkalom megjött,
és ök csatlakoztak egy kicsiny csoporthoz, melynek mint egyháznak alig volt egyebe, csa.k Istene, és még ... igaz! ...
egy teruetöhelye. Ezt szerezték volt ök, tán azzal a gondolattal, hogy ha már e füldön folyton harczolniok, küzdeniük és
fáradniok k ell: majd ha napjuk lehanyatlik, poraik nyugodjanak békén és csendesen az anyaföld kebelében, melyet, mint
Abrahám maguknak megvásároltak ; lelkük különben is megtaliLlandja otthonát ama jobb hazában, hol aZ Atyának házában
sok hi':jlék ok vannak. Ezekhez csatlakoztak ők, az új megtérők. Es ime már hajlékuk van, s valjon e tény nem elisme-

résre rn élt6-e? Valjon nem ohajtandó-e, hogy minden szeglete n

a vallásnak és erkölcsnek egy·egy temploma nyiljék? ...
l sten teremt próféták at a kövekből. Ne vádoljátok hát őket;
a ki támadni akar, ám van

il.

társadalomban elég rüsz, bün,

ferdeség, téyelygés és tudatlanság - ám harczoljon ezek ellen,

•

legyen ez il. támadás mezeje; de a ki igazságot, szabadságot
k eJ'~s, fi ki lelkiismereté t megnyngtatni vágyik, az had~ ma~
radJo~ b~kébell és folytassa útját akadálytalan~1. De hISZ, ti
n em, IS lllbáztathatjátok őket; oly egyház tagjai lettek, mely
eh,eiben l egősz intébb eszméib"D legtisztább legszabadabb, s
'
,
b üsznemzeti'
eg1
leg magyarabb.
Elfogulatlanul meggondolva,
kék lehettek, s hiszem, azok is vagytok alTa, hogy a n~gy
l~agya r alföldön ép e derék város volt az, m elyben az ullItaI'IZmn s zászlója újból kitu zetett. 'l'ámogassátok hát inkább

~
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őket.

Ime ők üdvözülnek általam: békességgel! szeretettel! fogadjátok ez üdvözletet testvél'ies \?iszonzással: Békességgel,

szeretettel! -

A szeretet és j óság Istenének áldása szálljon e

városra és :mnnk lakóira!

Te pedig kis hajlék, melynek épitoj e bizonyára nem álmodta, hogy egyko r még az imádság házává leendesz, te állj,
miként Sion, l'endithetetlenül! Benned a hymnuszok s az igének szivből jövő beszédei ne legyenek csak elhangzó szavak a.
pusztában, hanem visszazeng've újra meg' újra jál:iák át a ke-

belt, hassanak, gyümölcsözzenek, épitsenek és lelkesitsenek.
Fal.idnak fehérsége, tisztasága jelképezze az imádók lelki
tisztaságát. Ablakaid világossága j elezzen egy-egy új der üt.
egy b e n ső világosságot! Egyszerüséged j elképezze a hivők
őszinteségét, alázatosságát. Te állj. légy befogadója az istenkeresőknek, gazdagnak, szegénynek; légy menedékhelye az
üldözötteknek, vigasztalója a bánatosoknak, m egmentője az
elhagyottaknak ! . .. Koszomid elhervadnak, de ne hervadjon a füz ér, mely sziv érzelmiböl kötv e, illatával mennyek ig
ér! ... Tornyaid nincsenek, de falai(1 ég felé állanak ....
hadd ragyogjon rajtok az irányszó : Fölebb ! fól ebb! ... T e állj,
s ha majd utódaink, mint egy kor Salamon, épitnek az Urnak
egy szebb, fénylőbb, magasabb s ragyogóbb templomot - a
te Iétezésed szent emlék e akkor is maradjon, éljen s nemzedékről nemzedékre szálljon! ...
T e pedig, oh Isten! a te örök jelenléteddel szenteld meg
e helyet, imádásod helyét, s gondv iselésed szelleme lebegjen
fölötte és a te népeid fólött örökkön·örökké!!
Amen.

