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Protestantizmus és unitárizmus . 
• 

A re formátió ellenségei azzal érvelnek a XVl század nagy 
munkája ellen, hogy hiszen ne m tudott hit dolgában egységet 
eredményezni, hanem kü!iJlIjéle irányokat, kiUiinjéle egyházakat 
teremtett ; a mi nézetün k szerint épen ezáltal bizonyította be 
leginkább, hogy mennyire felszabaditotta a lelkek világát a közös 
bék6 a161, már 1557-ben alkalmat nyujtva arra , hogy a szabad
ságért lelkesülő kis Erdély tö rvényczikk alakjában mondhassa ki 
azokat a nagy jelentöségU szavakat, mely szerint mindenki a lel
kének megfeleilS vallást követheti l 

Hogy az akkori szabadság után vágyódó világban a protes
tantizmus mellett az unitárizmus is ujra éledt, az nagyon termé
szetes; ha már egyszer meg volt az ellenállhatatlan vágy visszave
zetni a kereszténységet a jézusi egyszerUséghez, akkor nem álla
podhatott meg a reformátió a 1ugyedik század1tál, hanem megte
remtette '!-zt az irányt i$, mely visszaállitotta az elsrJ három szá
eadnak egyszeru. egy Isten hivését - unitárizmusát. 
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Talán épen azért tUnhetik fel sokak e16tt kUlöDösnek, hogy 
miért választom tUntet6en kü/ijn egymistól a protestantizmus és 
unitárizmus fogalm át, mint a hogy azt felolvasásom czime is 
mulat ja. De a ki behatóan foglalkozik mindkett6vel és következe_ 
tesen megfigyeli ugy az egyik, mint a másik lényegét, munkálk0-
dását, magatartását, annak be kell látni, hogy bár mindketten 
ugya1ugy hatalmas iramlatnak köszönhetik létezés uk et S ennélfogva 
testvéri szeretettel és ragaszkodással viseltetnek egymás iránt, sze
retnének is egy közös uton haladni, hogy egyetértve, egymást 
tiqlOgatva, annál bátrabbaD, annil könnyeben szilljanak szembe a 
kozos veszélyekkel és ellenségekkel, de mindkett6nek külO'n ren
deltetése, küliht hajlamai lévén - kénytelenek egymástól elválva 
öná!lóa1t mUkö(jni. 

Mert valamint a protestantizmusnak rendeltetése, hivatása a 
következetes ragaszkodis azokhoz a traditiókhoz, melyeket a két 

hajthatatlan szilirdságu reformitor örök idökre letéteményezett szá
mára, szinte egyházaikba lehe/ve egyéniségüknek határozottságát, 
hajthatatlanságát, épen erre épi/ve a pro/estantizmusnak megingat_ 
katlan Sion ját - ugyanugy rendeltetése az unitárizmusnak a folyto
nos fejl6dés és haladás, ha az is következetesen hO akar maradni 
nagynevO magyar reformátorához, ki maga lévén a meg/es/esült 
haladás, minden dogmát, minden egy helyre bilincsel ö hagyományt 
feleslegesnek tartva, egyedül a tökéletesedés utárli törekvést kötötte 
ki egyszersmindenkorIa egyháza számára. 

Természetesen ebből az következett, hogy a két irány, bir 
lassan, de mindég jobban és jobban távolodott el egymástól. 

Ezek a gondolatok vezettek engem arra az elhatározásra, 
hogy megpróbálom egy kis felolvasás alakjában külön választva 
ismertetni mindkettőt, hogya mennyire csak gyenge er6mtöJ telik, 
rámutathassak tanaiknak és tulajdonságaiknak legcsekélyebb kulönb
ségeire is , igazságosan és egyformin méltányolva ugy a protestan
tizmus, mint az unitárizmus erősségeit. 

• * • 
A protestantizmus Istene - Luther és a többi vele egyné

zeten levö reformátorok helyben hagyása folytin - ' a keresztény
ség zörnének imponáló, hatalmas Istent: : a csodás Szmlkdro11lsdg; 
az Atya·F iu- és Szentlélek-Isten. Egy és mégis !táro11t. Harom 
és mégis egy _ emberi gyarló észszel fel nem fogható ugyan, de 
mindenesetre nagy és mély benyomást tesz az emberi lélekre és 
fantáziára. Az az őskeresztény Isten, ki már a második, harma-

• 
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dik siázadban kezdett a hitviták tárgya lenni; ki az 6~testamen

tumban még haragvó és büntetéS ur, mig az uj-testamentumban 
már a kiengesztel{5dö~t szeretéS atya, kinek egyszülött fia, saját 
"én"~je ' váltja meg és ' oldJa fel vére hullásával az átok alól a 
világot. , 

Az unitárizmus Iste!le, szintén éSskeresztény Isten, - de csak 
az az egyetlen ssellem, kinek ma már JfI'szabott formá:t, meghatá~ 

rozott alakot} kijelölt helyet nem mer adni senki " .' . , csak a 
verseiben énekli meg a költéS, müveiben dics6iti az iró , a termé
szetben bámulja :a természettudós, az emberi lélekben kutatja a 
philosophus - és ha soha kathekizmust nem tanultunk volna, a 
sziveinkben érezzük mi unitáriusok, Hatalmas benyomást keltő és 
keresztény Istenség mind a kettő, - de azért a kettő közötti 
különbséget eltagadni nem lehet. 

A protestantizmus üdvözitője a my th os impozans és költői 
szépségü Krisztusa, ki 'az Istenség magas trónjáról szállt le a 
földre, hogy vére ontásával: halálával vállsa meg egy és minden
korra a magától tehetetlen világot. ' A valóságos Isten, ki maga 
szenved martyrhalált az emberek iránti szetetetbőll 

A modern unitárizmus megváltója ma már csak az a ma
gasra törő valóságos ember, ki egyedül becsületes törekvésével, 
rendithetlen igazságérzetével, szabadságu tán i vágyával és kitartó 
küzdelmével mutatott "ut"-at és né1et"-et a megváltásunkhoz, 

A protestantizmus Krisztu..sa az égblJl szállt alá emberré
az unitárizmus Jézusa emberblJl emelkedett fel egész az égig. A 
protestantizmus Krisztusa eg'Yedül képviseli az Istenfiuságot és ő 
maga tündöklik királyi fényben - az unitárizmus Jézusa maga 
szerény alak, de az egész emberiséget Istenfiaivá avat jal 

A. protestantizmus Krisztusa már régen elvégezte nagy nlUn
káját és dicséíségesen ol felséges atyja jobbján - az unitárizmus 
Jézusa mintha még mindig hordaná velünk a keresztt:t. 

Az egyik tagadhatatlanul fényességénél, hatalmasságánál fogva 
imponál és egy meseS7.erOen költői szép világot varázsol elénk - I <II 

a másik csak megható egyszerüségével, igazságánát fogva hat 
reánk, de épen ezért a kettő közötti különbség itt is feltünő. 

A protestantizmus szent lelke a tOzes nyelv alakjában megje· 
lent Szent-Lélek-Isten s mint valóságos Isten, kizárólag a szent
háromság hivők 'tulajdonát kell hogy képezze - az llnitárizmlls 
szent lelke ellenben csak az az isteni ajándék, az a lelkesit6 erd, 
me ly faj- és valláskUlönbség nélkül száJI le az öt befogadó min
den jó lélekre. 
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A protestantizmus embere a bUnhen született, kúhozatol 
érdemlő, magától teheletlen ember, kit csak ártatlan véráldozat 
árán lehet megmenteni, bár sorsa - Calvin szerint - d Urc van 
jóra vagy rosszra predestmálva. Az unitárizmus embere megma
radt az Isten képére teremtett embernek, teljes szabadakarattal 
felruházva, ki minden jóra és szépre fogékony lévén, soha sem 
sOlyedhet oly mélyen , hogy o"nerefébő/ fel ne tudjon ismét emel
kedni és mesterét követni. Talán innét származik az a körülmény, 
hogy mig a protestans ember a templomban, Isten szine előtt még 
bUnösebbnek és gyarlóbbnak tartja magát - az unitárius ember 
viszont mintha Je/jebb tartani ilyenkor a fejét és megbocsátandó 
elbizakodottságban, szinte az egek közelében érzi magát. 

A protestantizmus halhatatlanság hite még mindig Krisztus 
testi feltámadására van alapitva - a modern unitárizmus már 
régen a jézusi eszmék feltámadásától várja és reményli rnitiden 
tekintetben az örök életet. 

A protestant izmus a kijelentést a bibliában mint egyedül csal
hatatlan könyvben találja meg - az unitárizmus bár nagy tiszte
letben tartja a bibIiát , mint az igazságok tárházát, de azért mellé 

álJitja az irodalomnak egyéb fo ly ton ujabh és ujabb termékeit 
is, nem tudva és nem akarva elhinni, hogy az Isten csak egyet
lm egyszer jelentette ki az ő igazságait és hogy végtelen kegyelme 
ne teremtsen ntinden id6bm minden kor számára ujabb és ujabb 
prófétákat, kik ugyan ugy megszállva az Istenek szent lelke által , 
mint egykor az evangelisták, minden kornak a maga szellemében 
és a maga nyelvén hirdessék az örök igazságokat. 

A protestantizmus a bibliát még ma is inkább szó szerint 
magyarázza - mig az unitárizmus tisztán csak a szellemét hirdeti. 
A protestantizmus a bibliában foglalt csodák által kivánja Isten 
létezését és a hit jogosultságát bizonyítani - az unitárizmus épen 
ellenkezőleg, a természetnek tharmonikus megbizható rendjében 
látja a végtelen bölcseséget. 

A protestantizmus a kereszténységet Krisztus valóságos Isten-
ségéból és a protestantizmus által jóváhagyott dogmáktó l teszi leg- • 
inkább függ6vé - az unitárizmus azonban kereszténynek dekla-
rálja még azt az emberszerető hindu! is . ki csak ösztönéiöl haj-
tatva, önkénytelenül és iintttdatla1/U1 követője és hirdetője a jézusi 
eszméknek! 

A protestantizmus theologiája komplikátióinál fogva egy nagy 
eltízetes tanulmányt, szakszerü ismeretet és tehetséget igényel, 
mert egyszerü laikus ész nem. elégséges ab hoz, hogy azt egyszerre 
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és azonnal felfoghassa - az unitárizmust ellenben, a természetblSl 
fakadó, szinte kézzelfoghatóan egyszerü hil lévén , még a gyer
mek is minden fejtörés nélkOl azonnal a cceptálhatja. Ennélfogva 
mig a protestans irodalom bármilyen érdekes és értékes legyen 
is, de komplikatióinál és kiszabott,dogmatikai irányánál fogva, kizá
rólag protestansok, még pedig szakszerüen képzelt protestansok 
által érthető és élvezhet 6 csak - a modern unitárius irodalomnak 
szerintem nagy el6nyül szolgál az a körülmény, hogy semmiféle 
hitczikkeket, bonyolódott kérdéseket nem tartalmazva, nem hir
detve, tulajdonképen mintha nem is egy felekezet, egy vallás emberei 
- hanem faj- és valláskülOnbség nélkül az egész világ számára 
iratott voln&.1 

A protestans ember az üdvözülés főkellékeül a "hit>et ál
lit ja s miután a protestans theologiai nagy tanulmányt igényel, 
tehát ezen irányban vár a hivőre nehéz feladat - az unitárius 
ember ellenben vallásának tanítása foly tán az éldre és cselekedetre 
fektetve a fősutyt, viszont e tekintetben sulyosodik reá a felelősség I 

A protestantizmus aprólékos külsőségekben is különbözni 
kiván a katholiczismustól - mig az unitárizmus megelégszik 
azzal, ha szellemileg emelkedhetik minél magasabban föléje. A 
többek között a protestans ember tüntetően "k eresztyén~-nek 

mondja Krisztus követőjét - az unitárizmus ebbeli az egyben nem 
reformál I 

A protestantizmus tehát külső formájánál , megállapitott hit
czikkeinél fogva az az erős épület, mely bár nagy szellemü meg
alapítói által, sokkal szabadabb levegőben és egy magasabb lépcső
fokon lett épitve, mint a katholiczizmus, de rendíthetlen megálla po
dásánál logva, szilárd áthatolhatatlan bástyált61 körü lvéve a maga 
nemében épen olyan impozáns As hatalmas vár. mint amaz - az 
unitárizmus ellenben csak egy végtelen lépcs6ze/, melyen fol y ton 
fölebb és fölebb lehet jutni. 

A fundamentum eg y, mert hogy egyszer már én is a bib
liával szóljak: .más fundamentumot senki nem vethet azonkivül. 
amely egyszer vettetett - mely a Yicus Krisztus" . Csakhogy 
mig az egyiknek fundamentuma a dogma mozdulat/atl Krisztusa, 
mely azt a nagy hatalmat képvi selő 1Ilerevslget eredményezi -
addig a másik csak arra az igazságkeresö. éíszinte, eMre és j iJlje/l 
tőrekvéí szellemre épItette házát, melynek legnagyobb képviseléíj e 
szintén 71zus Krisztus volt l 

De bár én még ma I. sem tudom megérteni, hogy ez a fuo
damentum miért ne lehetne legalább is épen oly szilárd és "po-



sitiv" alap egy egyház épitésére, mint amaz, mégis ha éSszinte és 
igazságos kivánok lenni, be kelJ vallanom azt a tényt, hogy mig 
a protestantizmus mint je/dezel, mint egyház hatalmas, templomai 
mindig telve, hivei mindig készek az ünneplésre - addig az uni
tárizmus, mint az imádkozó k serege, mint felekezet, a többi egy
házakhoz képest, bizony még ma is jelentéktelen; mintha csak 
minden áron be akl,ll ná nekünk lelkesülőknek bizonyitani, hogy 
hiába: nem ez a rendeltetése! De tudja az Isten, minth"a az eszmék 
ott bujkálnának mindenütt, szétsz6rt~n az egész világon, összpon
tosulva a lelkek legmélyén, mint egy megmagyarázhatatlan érze
lem, vágya szabadság, az igazság után - - - - és midőn 
időnként fel-fel merül egy Kossutk, egy Toistoj vagy e~y Zola 
(nem a regényiró, -- hanem az igazságkereső, az it;azs4gvédtJ 
Zola), ki egyháza ellenére hirdeti a mi Istenünket, ki mindnyá
jU11knak atyja és a mi Jézusunkat, ki eszméi által mindnyájunknak 
megvált6ja - akkor "az unitárizmusnak nagy ünnepe van és hivei 
mintha istentiszteleten lennének, önkénytelen ül kulcsolják imára 
kezüket. 

Mig tehát a protestantizmus egyház és felekezet ala"kjában 
teljesiti missióját és igy ér el tagadhatatlanul gyönyo'rü eredményeket 
a jótékonyság teren is - addig az unitárizmus inkább csak mint 
eszme, mint egy láthatatlan mozgató, javitó és rejormáló ert! szol
gálja a világot és észrevétlenül viszi azt fokról-fokra előre. 

Már most arra a kérdésre, hogy ilyen körülmények között, -van-e hát va~ami értelme ~ mi unitárius egyházunknak, egyletünk-
pek és szabad-e egyáltaláb~n az uqitárius eszp1ét felekezetbe erő
sza~olni és e,gyletek átltal hirdetni, ~eljes jóhiszemüséggel és meg
f;y(íződéssel tt;lerem állitani, hogy igen, 

N~m akarok ism~tlésekbe bocsátkozni, csak röviden jelzem 
~olo~sv~r9tt tartott föl,olvasásombó~ azon részt, miszerint a mai 
vilftgban( a O]~i társadalomban nem elégséges, hogy csak egyes 
kivál6 egyéniségek hirdessék a mi liberális és emberséges tapaink~t.' 
hanem nagyon is pagy a szük5~g arra, hogy vezett5 szózat gyanánt 
nyiltan és" h<J.ngosan hirdessük azokat egyházunk áltf11 is" Mert 
~zek az egyszerü, igénytelen nek látszó eszmék, melyek az unitárizmust 
alkotják a mai nehéz és kritikus idéSszakban, nem annyira meg-. " ,- ~ 

vetendéSk és mell,őzendők, mint a hogy azt némelyek hinni és 
hirdetni s?eretnék. 

Különben is én még mindig nem tudok megbarátkozni azzal 
a gondolattal, bogya mi magyar jellegü vallásunk, melynek nagy 
nevu prófétája is szivvel, lélekkel mafJyar volt, a mi világos értelmü, 

• 
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6szinte jellemű, szabadságért küzdö és lelkesülő geniális magyar 
fajunknál - mely nlindig kész volt a tisztultabb, szabadabb esz
mék elfogadására - csakugyan ne tudjon idővel nagyobb mérv
ben hóditani. Vagy hogy ne jójjön egy mélyebb kedélyű korszak, 
midőn a függetImül és (j'nállóan gondolkodó emberek között 
támadnak majd talán olyanok js, kik már igazságérutüknél fogva . , 
is' szivesen exponálják magukat egy oly il'ányért, azért az egyházért, 
mely őszintén és bátran szembe mer nézni mindenkor az igazsággal! 
Hogy ne jőjjön majd idő, melyben a telvilágosodott, elfogulatlanul 
gondolkozó embereknek is jól esik talán rokonlelkek társaságá
ban egy kis otthonra találni: 

Ugy ~rzem, mintha most önkénytelenűl eltaláltam volna a 
helyes kitejezést! Valósággalotthonunk nekünk szabadelvüeknek a 
mi unitárius egyházunk, Mert bármennyire ne a felekezetiségben 
és templomozásban találjuk is fel vall<i.sosságunkat, azért ahányszor 
csak e kis templomba lépünk, mintha mindig haza jönnénk! 

Ha a külvilágban lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy jóknak 
és igazaknak vélt szabadelvű eszméink, gondolataink, törekvéseink 
félreértetnek - a legtöbbször mi magunk is velük együtt - és 
kezdjük magunkat az emberek társaságában kényelmetlenül és 
idegenen érezni, biztosak lehetünk benne, hogy ide visszatérve, a 
máshol rosszul fogadott, félreértett eszméink, gondolataink itt 
mindenkor hüséges :ootthon«-ra találnak. 

Ha sokszor meghasonolva a világgal, magunkkal, sőt még 
néha saját eszméinkkel is és meglepve a teljes pes:'iimizmus által, 
elcsOggedve tépeUídünk megoldhatatlannak látszó próblémák felett, 
meglehetünk gy6z6dve arról, hogy ide belépve, lecsillapul háborgó ' 
lelkünk, ujból megtaláljuk annak összhangját és minden tekintet
ben :oitthon ~ fogjuk magunkat ismét érezni, - Vagy ha a mai 
hóbortos világban lelkünk valami mystikus tannak, fantastikus 
kultusznak lesz rabja és elhitetjük magunkkal, hogy mi tudományos 
és jelvilágosodott alapon állunk - - _ ez a mi tiszta 'is egész
séges levegdnk, a legjobb orvosság reája! 

Ha egyikünk vagy másikunk kénytelen bármily oknál fogva 
a házi tüzhely melegét nélkülözni, vagy esetleg egy száraz, lélek
öt6 munkakörhöz van kötve, mely kifárasztja, elcsüggeszti testét 
lelkét és nincs számára egy nyugalmat igér6 hely, nincs életében 
egy megnyugvó pont, mely lelkét jól est> pihenéssel töltené el, annak 
ez a mi egyházunk egy kis oazis, melyben a zaklatott lélek megpihen. 

De nem csak nekünk - kik felekezetileg is ide tartozunk -
szolgál e kis templom otthon ul, hanem otthont képvisel egyuttal 

, 
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minden szabado n gondolkozó vallásos lélek számára , ki lelkében, 
szivében vallja a mi egyszerU liberális hitünket és csak ősi magyar 
';'Pttsáról tesz tanubi zo nyságot egyházunk akkor, midőn templo
munk, egyletilnk vmdégszeretDen nyitva áll mindmfelekezet, minden 
1temzei fiai számára J 

Egy letünknek is minde n törekvése, minden müködése oda 
irányul, hogy templo munkban minden liberáli s szinvonalon álló, 
mysticzizm ustól ment vallásos eszmét, bármily ielekezethez és 
nemzethez tartozó egyén bátran hirdethesse n ! Mert jól tudjuk és 
érezzük, hogy e törekvésünkkel bizonyit juk be legjobban, hogy 
mint a teljes szabadság és felviJágosodottság előharczosai mi nem 
csak mag)'orok, hanem valóban unitáriusok is vagyunk és egy
házunk, egyletünk, eszméink minden tekintetben megfelelnek a 
kor szellemének és kivánalmainak. 

Mert valamint az ösprotestantizmus hatalma és imponáló ereje 
tagadhatatlanul a következetes szilárd és hajhatatlan megállapodás, 
ugyanugy szolgál az unitárizmus erösségéül a jolytonos j ejlöd/s, 
jolyt01l0S haladás! 

Hogy miként a szabad levegőben élő, lánczától megszabadult 
madár is arra használja fel szabadságát, hogy mi1zil mer/szebben 
minél magasabbra, folyton fölebb és fölebh szálljon, ugyanugy 
emelkedjék az unitárizmus is fokról-fokra fö lebb, az .. Isten 
országa « felé. 

• 

'---~---
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