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Felolvasó ülés. 
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] . Orgona-ábránd . . . . • • • • · . Krausz G. 
2. !nIa . . . . . . .. . . . .. 
B. '"Vol f: »Intellige clamorero .. (solo) . 

4. »Krisztus mindenütt .. (köl t .). . . • 
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Józan, esperes. 

Bleuer Andorine 
Kozma Andor, 

5. a ) Pache J. : Ima . . . l rérfika r , előadja . 
bJ Nessler V. E. : Est i dal 

nk fl dém ill l tag . 

Károlyi György 
lagt~l'fJ cl\(lk k ,\ra. 

6. »Eszménk az egyházi élet.ben " • • • • Perczelné Kozma Flóra 
alel nük . 

7. Haydn: »Teremt és« ár ia, (s olo) • • • Bleuer Andorine 
8. Orgona-ábránd . . . . . . • • • • Krausz 

Krisztus mindenütt. 

Ne a fa lon, ne képben, jelben, 
De a kebelben 
Legyen ott Krisztus mindenütt ! 
• 

Es ne csupán mint puszta hit ) 
De mint az erkölcs legjava. 
J ósagQS, égi szent szava 
Találjon utat . oda is, 
Hol neve Ilem kelt áhitaka, 
Hol nincs hit és ha va~ - ha lil is. 
'1'ürelem, Szeretet, Bocsánat -
Epedjen a világ ut ánad! 
S legyen ott Krisztus mindenütt! 
Még ott is, a hol öt t agadják, 
Ha mély erkölcsét befogadják , 
P ogány szivek s zintén javulna.k 

S szelid erkölcsben 
• 

E nyhü lve bölcsen, 

G. 
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Öt ,>allják tudtukon kivül. 
lfig ott, hol a hit megkövül. 
S ]ü isztus csak áldott puszta név 
t) erkölcs hiján hitbéli hév: 
Csupán gyUlölködésre készt, 
Ál'aszt\ra a világra vészt, -
]~egyen báT képe diszhelycll : 
Ott lüisí: tus nincs jelen ! 

" 
Legyen ott Krisztus mindeniitt ! . . . 
Világfentartó szerelem, 
Ha ifju szivbe kap tüzed, 
Ne rontsd meg a férfit, 
Ne rontsd meg a nőt! 
Légy tiszta, szép! ... Két élet üdve, 
Mely I sten asz tala elött, 
Krisztus nevében ugy szövődik , . 

• 
Hogy sirig tartó, szent legyen. 
S hogy t íll aZOll, örök i dőkig, 

Sok ember-nemzedék teki ntsen 
Rá. vissza hü eml ékezéssel, 
Mint él te kristály kittfejére. 
Hogya szivünket szenny ne érje: 
Legyen ott J{risztus mindenütt ! 

• * * * 
Házunkban. édes otthonunkban, • 

Hol annyi mély nagy örömünk 
• 

E s annyi gondunk S bánatunk van, 
Hol az anya élet-halálharez 
Között ad éltet kisdedének, -
Hol cseng ma gyel'meki kaczaj 
S holnap szivet rá.z szörny ü jaj) 
Hol most. vidáman zeng a dal, 
Majd felbúg temetési ének, -
Hol még is dúsnak és szegénynek 
il. földi üd,- szép n~p.ia süt: 
J ó sorsban bölcs ütmutatásul. 
Balsorsba.n nagy vigaszta.lásu l. 
I.egyen ott Krisztus mindenütt ! 

* • 

• 

• 

• 



S ar. iskolában, il hová 
Nemes tudásért jal' il gyermek, 
Láthatlau töltse bé a termet 
A szelid szeretet! 
Ott zengjen szinte mindörökk ii u 
.4. szent ige a légbe' fenn: 
Hagyjátok hozzám jönni öket, 
Akicsiket, - övék a menny! 
rranulják ott meg) il mely éltel -
, 

E s ne, a mcly ül, a betüt -
]~egyen ott Krisz tus minden iH t ! 

* * * 
S künn a közél et 
l i'Ol'gatagában, 
FÖl'getegében, 
A hol az érdek 
Harczai dúlnak 
S el-elvadu l nak, 
A hol temérdek 
::iebet adunk, 
Sebet kapunk, 
'Hol az igazság) 
j [a g'yöngc - vér zik: 
. Hol crös ö"azsag 
, . 
Oklc Illegél'ldk; 
Hol ll. kenyér 
Dija vel'ejtek 
H néha - vél': 

• 

' Hol ki-ki Wr 
• 

Es ki-ki üt -

, 

Hogy hal'czunk emberséges légyen 
S ne csupa csúfsitg, 
~e CSU !)il szég.yen: 
Legyen olt Kl'isztus mindenütt! 

* 
ti a fegyveres csabikon is, 
:i\likor a hOli, vagy a szabad súg 
Kezünkbe adja az aczélt 
ti ölünk s ha lunk, 
~em nézve eszközt, csak a ('ü'lt -
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• 

Hogy még az ellenségiJen is 
~mbert szel'essünk, 
rl'est"ért becsli Ijünk 
S kegyetlenségbe itt se essünk, 
Hogy ihletett hőssé avassa, 
Ki szent eszmékért halni tud, 
A lágy szivíít, • 

S hogy ,irgalommal 
A zord szivűt, 

Kemény kezüt: 

átalhassa 

I .. egyen ott Krisztus mindenütt ! 

* 
S vetödjünk bármi táj l'a 
És éljen jó vagy balszerencse: 
Jó és gonosz akadjon rája, 
Hogy azt segitse, ezt megmentse ! 
Bölcsőllktül fogva, míg csak élünk, 
~ [int láthatatlan szent vezérünk -
S ha éltünk végórája üt, 
Mint mcgnyug\Tás.unk és reményünk: 
Legyen ott Krisztus minclenütt! 

• 

I{ozma Anllor . 

E szménk az egyházi életben. 

Mélyen tisztelt Hallgatóság! 

Mielőtt tulajdonképeni tárgyamra és jelenlegi czélomra tér
nék, mely jlzerint bebizonyitani igyekezem, hogy mennyire jogo
sult a·z unitárius eszme egyház alakjában is, engedje meg az 
igen tisztelt közönség, hogy régi asszonyi szokás szerint, egy 
kis kerülő uttal kezdjem meg felol vasásomat. 

Több izben hangoztattam már, · hogy bár egyházunk a ke
reszténység nagy családjában látszólag a legkisebb, hogy ne 
mondjam a legjelentéktelenebb szerepet viszi - de az az eSZ11W. 

melyet egyházunk képvisel és megtestesit, nem csak fe!található 
mindenütt, hol igazán gondolkodó és i~azán érző lelkeket talá
lunk, hanem egyutta( nagy és domináló szerepet játszik min
denütt. 
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Ez alkalommal is arról kiván nék először is szólni, hogy 
milyen csodálatos fel emelő érzés szállja meg az unitárius embert 
ann-ál a tapasztalatnál, hogy bárhová tekint, bárhová figye l, 
legyen az politikai dolog, irodalmi munká.lkodás, költ6szet, szó
noki míh1észet., vagy csak egy merész slIblonellcnes lett, ba (el
buzdul a nemesebb izlésü publikum rajta, ha lelkesedik a szellemi 
arisztokráczia felette, ha dicshimnuszokat zeng a számottevő sajtó 
róla, - biztosak lehetünk benne, hogy valamiké}Je11 , va.lami for
mában, az unitárizmus eszméje, jelentéktelennek látszó kis egy
házunk magasztos gondolata rejlik mögötte! 

f-Ia bepillantunk a különböző egyházak életébe és tapasz
ta ljuk, hogy egy-egy merészebb, hatalmas szónoklat megrázza 
a liberáli sabbak lelkét, vagy egy-egy ujabb irányu egyMzi munka 
kellemes szenzácziót idéz elő -- ismét meg lehetünk arról győ
ződ ve, hogy valami részében, valami alakban ott is a mi irányunk 
van képviselve_ 

Ha a vi lágtörténelmet, irodalomtörténetet vagy a filozófia 
történetét vesszük kezünkbe, meghatva tapasztalhatjuk, hogy a 
legáldásosabb cselekedetek, reformok, az állalámos közjóért mun
kálkodó nagy szellemek, a legszimpatikusabb, legmagasztosabb 
filozófiát képviselő bölcselkedők - a mi lelkes, korlátoknak nem 
hódoló eszméink kel tették emléküket halhatatlanokká!! 

Csakhogy mig egy történelmi eseménynek, egy bölcsészeti 
munkának, egy-egy szenzácziósabb irodalmi műnek - egy Galilei 
felfedezéseillek, egy Lessing munkálkodásának vagy egy Tolstoj _ 
emberszeretetének ma már tapsol a liberális világ, addig az egy
ház alakjában j elentkező liberálizmust és az egyházi Í1-o<lalomban 
"tömörült szabadelvü eszméket, - melyek bőségesen és gyönyö
rüen fejtik ki ama egyes nagyok gondolatait - még mindig nem 
igen méltányolja! Szinte hallani vélem az általános .éleményt: 
ha már egyház, legyen tekintélyes - dogmáktól megrakott egy
ház ; ba már felekezet, hát legyen felekezet és ne egy "interkon
fesszionális liberális testület, w melynek keretében mindenkit faj
és valláskülönbség nélkül szivesen látnak, sőt készséggel még 
meg is hallgatnak! A liberálizmus - az szép jelsz6 és minden
hova al~almazbat6, de valóságában és teljességében csak maradjon 
meg egyes kiváltságosak számára I 

E jelen alkalommal azt szeretném tehát leginkább kifejteni, 
hogy ez általános vélemény daczára mennyire jogosult szabad
elvü egyházunk léte a kereszténység nagy családjában s meny
nyire jogosultak eszméink felekezet keretében nyilvánulva is! 
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Bármennyire kicsinyeljék és semmibe se vegyék egyesek 
az egyházak m(iködéseit, azt el nem tagadhat ják, hogy mennyire 
befolyásolják ezek a társadalom nagy rElszét jó és rossz irány
ban egyaránt. Va.lamint a katholiczizfllUS fantasztikus szépségei 
úgy magára az emberiségre, mint a művészetre, költészetre, iro
dalomra, különösen a. régebbi időkben óriás i hatással voltak, 
természetesen az elfogultságot és babonát is művelve egyultal, 
ugyanúgy ki ne venné észre, hogy azok a bizonyos hajthatatian 
nézetü, erőben kimagasló, nagy tettre kész, merész szerepet vivő 

emberek legtöbbnyire a protestant'izmus nevelt jei, szinte egyen
ként képviselve a protestantizmus erejét és jellegzetességét. Egy 
sereg ilyen hatalmas egyéniség vonul szemeim előtt végig, ugy 
a multból, mint a jelen szereplő férfiai közül, kik egy egészen 
eltérő irányt támasztottak a klerikálizmussal szemben. 

Ha ezen befolyásokat ennyire megállapithatjuk, hogy állit · 
hatn6k azt komolyan. miszerint az az iTány, mely a protestan
tizmus ereje és energiája mellett, még fi lozófiai magaslatánál és 
hajlamainál fog va a haZadó . tudománynak és a haZadó Iiberáliz
musnak is folyton és ko'vetkezetesen szolgálatában áll, melyet 
l1agynevü egyházi embereinken és egyházunk nevelt jein, tudósain 
kivül, bizonyos t.ekintetben egy Spinoza, lVewton, L ocke, Lessing, 
Kant, Fichte, egy R enan, sőt némileg Voltaire és Rousseau is 
képviseltek, mely eszméért egy Eme,-son vagy Tennyson lelke
sedett - nem való közkincsnek, nem való felekezeti és egyházi 
iránynak! l 

Az én felfogásom szerint az unitárius egyház :missziója 
• 

7celtös. 

Az egyikkel tartozik talán magának .Tézus K" isztusnak, hogy 
épen az előbb felsorolt egyik-másik nagy a lakkal szemben bizo
nyithassa, hogy éjJen azok a világot mozgat6 liberális nagy eszmék 
legméltóbban és legjogosabbal1 az ö szabadelvű zászlója alatt 
terjedhetneK ~ a másikkal tartozik magának az embe,'iségnek, 
egy oly irányt fejlesztve nyilvánosan, mely lerombolja a faji, 
nemzeti, társadalmi és egyházi válaszfalakat s helyébe Krisztus 
valóságos evangéliumát: a testvériséget és szeretetet állit ja • 

Az első csak egy adósság a multért, melylyel a legkIsebb 
egyhá,z hivei kivánnak adózni a vett jókért. 

A másik azonban az én folfogásom szerint már a Iw.nut,nitds 
nagy munkájához tartozik, melyet a ji/vő emberiség számára is 
munkálunk. 

• 



Ami az első pontot illeti, bizonyára sokan ugy gondolkod
Jlak, hogy nem igen van már szükség a mi ugynevezett .,6Iég
tételt" nyujt6 munkánkra, mert hisz a kereszténység dicsősége 
meg van már rég a mi beavatkozásunk, a mi egyházunk és 
egyleteskedésünk nélkül is alapitva. Hála Istennek, körülbelül 
igazuk is vanj de azért, ha végignézUnk társadalmunkon, lehe
tetlen , hogy ennek daczára lépten-nyomon észre ne vegyük, 
miszerint épen a legfelvilágosodottabb, legintelligensebb és tudo
mányosabb világban, boi J ézus eszm éi talán épen a legdicsőbben 
és legfenségesebben érvényesülnek - az elért eredmény nem 
mint Jézus vallása. llem mint keresztény munka szerepel. Mintha 
csak a tudományokért és általános humánus czélokért küzdök 
szinte attól tartanának, hogy ha erősen km'esztény alapot hirdet
nek, talán még az ő nagy munkájuk is felekezeti munkává 
degradálódik I Viszont ha egyik vagy másik nemcsak bátor, hanem 
az esznI&Ilyt is képvisel ni akaró harczos Jéz"s nevét meri e küz
delembe vinni, legtöbbször mag" a hivettaZos kereszténység pro
testál ellene! 

Mert valijuk csak meg öszintén, mit nevez tulajdonképen 
keresztény munkának a keresztény világ ? Egyrésze a klerikáliz
must és a bigottságban dolgozó munkát, másik része a theolo
giához való hüséges ragaszkodást és csak azon jótékony mun
kát, melyekereten belüt történbetö. 

Nagyon termeszetesen ezek a törekvések, ezek a munkák, 
bár egyes czélok elérésére hasznosak és elismerésre méltók le
hetnek, de a valódi nagy munkát tervező, ált,tlá"os érdekeket 
szolgáló tudományosan képzett, liberálisan gondolkodó világ 
előtt valami nagy mérvben nem imponálhatnak. Csakis a szal:iád- . 
elvü kereszténység, a modern protestantizmus, melynek egyik bi
vatalos, egyházzá tömörült képviselője az unitárizmus is, meri 
ezen hivatalos formájában is, a felekezetiségen kivül álló mun
kát - ha az a közjóért történik - még abban az esetben is 
Jézus szellemének tulajdonitani, ha ezen munka a bevett sablon
szerü keresztény munkával llem harmoniál is, vagy egyenesen 
elle1lkezésben áll vele . 

• 
Abban rejlik tebát az én felfogásom szerint egyházunk elég

tételt adó munkája, hogy épen ke'resztény zászlónk, k""esztény 
egyleteink müködése és iránya által birdessük és tényekkel is 
bizonyitst(,k, hogy a hivatalos kereszténység kebelében is Jézus 
zászl6j" alatt nyilt"" lelkesedik és munkálkodik egy maroknyi 
nép, a szabadelvü tudományos és _ bármily kűJönösen han-

4 
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gozzék is templomb6l mondva - lelekezeten rel'ül álló eszmékért! 
Hogy ne csak mindig az emberiség könnyebben kapaczitálható 
és könnyebben hivő része elölt domináljon Jézus neve és egy
háza hanem a szigoruan és logikusan itélő , komoly tudomá-, 
nyokkal foglalkoz6 és komoly czélokért küzdő egyének előtt is 
előbb-ut6bb teljes diadalt arassanak keresztény eszméink, melyek 
" különféle merev dogmatikai irányok következtében már any
nyiszor tekin\élyöket veszitve, félreismertettek. 

Azt már tapasztalatból j61 tudhatj uk, hogy a dogmatikai 
irányok épségben tartása miatt nem lebet sem a fejlődő értelem
nek, sem a haladás törvényének utját állni. Viszont az eszmék 
gyors haladása és az újabb és újabb igények kedvéért nem for
dithatunk könnyelmüen hátat egy oly vallásnak, melynek dicső
ségét 2000 év igazolja, mert a kereszténység történelmének véres 
és szomorú lapjaihoz Jézus tiszta és fenséges nevének, eszméinek 

• • 

semmi közel 
Nekünk Jézus iránti tekintetből és kegyeletből sem szabadna 

belenyugodnunk abba a gondolatba, hogy tekintve korunk magas 
igényeit és az eszmék folytonos emelkedését, az ő vallása meg
marad egy szép, poétikus, alkalmi megéneklésekre. ünnepnapi 
czikkekre val6 thémának, melynek - ha épen arra vagyunk 
hangolva, vagy a társadalmi szokások parancsolják - megadjuk 
" köteles czerem6niális tiszteletet, hogy azután minél hamarabb 
térhessünk vissza - a mode:m élethez. Hanem azt kellene bebizo
nyitanunk , hogy első sorban épen a keresztény vallásban találhat6k 
azok az erös lábon álló, megdiintheletlen igazságu, kiforrott eszmék 
és leszürl igazságok, melyeket épen a XX. század moderit. élete az 
ö hatalmas politikai, tudományos, filozófiai, közgazdasági vagy 
bármi néven nevezendé5 nemes küzdelmeivel semmiképen nem 
nélkülözhet, ha mélt6 eredményeket akar elérni! És ezeket az 
eszméket - nehogy ezekkel mások, más név alatt megelőzzenek 
bennünket - első sorban nekünk hiv"talos egyházaknak, Jézus 
zászlója alatt kellene a XX. század számára kiszolgáltatnil 

Ezen gondolatoktól áthatva működik a mi Budapesti Dávid 
Ferencz Egyletünk oly irányban, hogya legszabadelvübb eszmék 
hangoztatása mellett egyuttal minden Istent hivő igehirdetői 
szivesen lát felolvasó asztalánál, ezáltal akarva Jézus K'risztus 
szellemét szolgálni és a km'eszténység nagy jeJent15ségét, testvb'ies 
érzületeit tényekkel is bizonyitani ! 

KUlönben is - bármennyire örököltük is Dávid Ferencznek 
haladni vágyó szellemét - csodálatosan meghaló az, hogy egy 
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egyháznak sincs annyi nagy embere a ',-égmultból, mint épen e 
. tagadó·-nak csufol t legkisebbnek; mert a mi egyházunk nem
csak a s"ját prófétáját tartja nagynak, hanem elötte minden 
humánus czélu 'munka. mely jóhiszemüleg a közjó érdekében akart 
vagy akar valaha létre jönni - még ha a mi felfogásunk szerint 
balul ütött volna is ki, vagy rosszul sikerülne a jöv6ben - a 
nemes és becsületes szándék miatt 'naqynak és elismerésre rnélM· 
nak tűnik fel. Hogyne volnánal< elöttünk azok a szellemek nagyok, 
kik bátor, uttörö munkájuk által - a továbbfejlödés szent tö.
vénye alapján - a m i fenséges Egyisten hitünkhöz, szabadelvü 
vallásunkhoz segitettek bennünket I 

És valóban ha végiggondolok kétéves egyleti multunkon, én 
igazán nem tudom megállapitani, hogy mikor és mely alkalomkor 
volt templomunk keresztényibb hangulatban ?l! Akkor-e, midön a 
mi egyházun k oszlopos tagjai az unitárizmus egyszerü tanai 
á ltal emelték lelkünket Kriszt ushoz? vagy 'akkqr, midön a más 
felekezetek egyházi emberei szerencséiteItek bennünket magas 
szinvonalon álló felolvasásaikkal és áthatva a testub-Ws érzettöl, 
egy csodás varázs á ltal rnegszá llva, szinte ugy éreztük, mintha 
Jézus Krisztus is közöttünk ült volna ... 

A mi a második pontot illeti, müködésünknek humánus vol
táról szólva, bizony a jótékonyságot - a mint már emlitettem 
- egyházunk" egyletünk \öképen csak emberségesen szabad
elvü es,méi által, ezeknek jókedvü adakozásában gyai>orolja, 
mert hála Istennek ezekböl bövebben rendelkezik, mint az 

• 
anyagiakból, de hát azzal biztaiJuk magunkat, hogy hiszen J~zus 
Krisztus is eszmékben - eszmékht élt és mégis talán épen ,ezen 
eszmék kiséretében, ezen eszmék h~nqoztatása következ,té\Jen -
5 kenyh"el és 2 haltal képes volt egy egész nagy gyülekez.etet 
kielégiteni . . . " 

Lehetetlen azonban, hogy meg ne emlitsem, miszerint. meny
nyire nem bizik a nagyközönség egy része a mi szabadságot 
hirdető eszméink humánus voltában, attól tartva, hogy az álta
lunk hangoztatott rohamos czivilizáczi6, folytonos reformáczi6 
előbb-utóbb még az Istenbe vetett hit alól is . czivilizálja" vagy 
"emanczipáljaU a világot s ekkor mi lesz a lelkek nyugalmával ! 

Ismét csak azt felelhetem, a mit már annyiszor volt alkal
mam felelni, hogy mi unitáriusok nem feltji'" az emberiséget a 
hasonló veszedelmektöl. Mert a mi ki.s , felekezetünk - erős 
filozófiai hajlamai mellett - rendithétlenü[ hivő felek.zet I ! Nem 
ugyan a dogmákban, hagyományokban, csodatettekben hi sz, (la-

.' 
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nem annál jobban az Istenben és az emue1'oen - még pedig 
e lső sorban a.bban az ember-fogalom ban, mely épen a folytonos 
czivilizáczi6nak és reformáczi6nak köszönheti létét. A mi egy
házunk nem ismer olyan tudományt, olyan czivilizácziót, olyan 
reformáczi6t vagy bármi néven nevezendő hal,tdó munkát _ 
legyen 1;IZ bár a legrohamosabb emelkedéssel összekötve - mely 
valaha az l sten-hitet kipusztithatná a világból ~S a j ézusi eszmé
ket más valamivel p6tolhatná az emelkedett emberi lélek számára! 

Hogya czivil izál t és korral halad6 emberek között tényleg 
annyi a hitetlen, kik bá r saját munkájuk, saját , én "-jük által 
bizonyit ják ta lán a legjobban a jézusi eszmék diadalát, még sem 
öntudatos keresztények és nem hivő lelkek, annak csakugyan 
Ilem a czivilizáczió és reformáczió az oka, hanem épen Ct dogma
tika i. irány váLtozallamsága! 

A keresztény felekezetek egy része nem alkalmazkodik it 

kor szelleméhez, melyet feltartóztatni nem lehet s igy könnyell 
mcgtörténhetik, - ahogy meg is történik - hogy aki a keresz
tény ."llást e{választhatatlannak ismeri a dogmákt61, a ki miszti
czizmu s nélküli kereszténységet nem tud elgondolni, az inkábh 
it keresztény elnevezésrő l mond le, inkább mr,Uőzi a félreismert 
Krisztust, semhogy el maradt orthodoxnak mondassa magát 

Ha ezeket megállapitottuk, ha ezeket hiszsúik is, akkor el 
kell ismernünk, hogy az unitá rizmus, felekezet alakjában is meny
nyire áldásos müködés és nemcsak keresztény vallásunknak a 
t,udomáuyos és liberális világgal szemben val 6 1'ehabilitásMa fog 
id övel szolgálni, hanbm magáraaz emberiségre nézve is csak 1/11,· 
má1lUs munkának bizonyulhat! 

Mert eltekintve egyházunknak és különösen vidéki egyle
teinknek azon gyönyörü missziójától, hogy emelve az alsóbb 'régiók 
e.szméit, a tudatlan, elfogult emberből formál öntudatosa,n gondol
kod6, Isten képére teremtett embert - példa rá Erdély unitárius 
népe, mely elfogulatlanul , szabadelvü vallásához mélt6an szolgál 
embertársainak - ez alkalommal arra kivánom még felhivDi az 
igeu tisztelt közönség figyelm ét, hogy ha csak eg!Jetlen-~qy jézusi 
mwnkát végzö, a kiJzjóért küzdő - de remény és hit nélküli lélek· 
nek adta vissza egyházunk hitét az élethez és saját 1JnmkájcUIO': . 
hogy ne csak puszta ambicziója, ne csak jutalom nélküli rideg 
küzdelme legyen, hanem önzetlen iparkodásáért a lélek békéj ét 
~S nyugalmát is végül jogosan megszerezhesse magának - már 
egyházunk uem hiába működött, már jelentéktelennek látsz6 kis 
egyletünk a humanitás nagy oltárán áldozott J 
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E most fejtegetett kettős ezé! eléréséér t - ily módon ki
vánva. Jézusnak és az emberiségnek egyaránt szolgálni - szen
vedett börtönhaJált már a XVI. században a haladás cl,.ének 
nagy mestere, a korát meghaladó magyar reformátor : Dál}id 
Ferencz. a magyar unitá.ri zmus megteremtöj e. 

Nekünk nemcsak e név, de talán még e névvel kapcsola
tos minden apró tévedés. tapogatódzás is mintha szent volna! 
Mert ezen tévedések nélkül az ö hatalmas bátorsága, nem csak 
mdsokat, hanem saját magát is legyőzö, akadályt nem ismerő 
feno lllenáJis lelk i ereje, sohasem érvényesül hetett volna ennyire! 
Mig kortársai legsulyosabb tévedéseit is az utqdok igazságérzete 
és örök dicsőséget képező keresztény bölcsesége évszázadok 
mul va egyenget - példa rá a Servét-emlék felállitás,," - addig 
a mi jövőbe látó prófétánk rendithe.len igazságé rzetétől ösztö
nözve, a legkisebb tévedését, türelmetlenségét, elfogul tságát nyil· 
Im, és őszintén idő ről-időre saját may" tette mindig jóvá! 

Tudjuk jól, hogy egymás után vonult végig az összes ke
resztény felekezeteken, mig végre magába,1'/, az unitár izmusban is 
1'e(ormot fffremtve, kimondta már a XVI. században a halaclá~ 

nagy elvét és bár ezáltal saját si1jrit megáslu, de az unitárizmust 
hatalmas szárnyakkal felruházva, bámulatos merészséggel bocsá
totta végtelen utjára!! 

E név nekünk tehát nem csak a multcd jelenti , mint a tég. 
multból sz",mazó nevek legtöbbje, hanem jelent' mindenekfele1t 
a jövöt is, hogy valamint az ö látnoki szeme mindig a jöv() igé
nyeit, a jövő követeléseit látta, mi is mindig a j övőért dolgoz
zunk. Hogy valamint ő nem resteit .lépcsöröl-lépcsüre haladni, 
igazsá.r; l'ól-igazsá.<)ra vándorolni, mindig az abszolut ig(tzat keresve, 
ugyanoly tánt.orithatlanul haladjunk mi is kutatásunkban és li
berálizmusunkban előre. 

Ha tehát azoknak kedvök szerint történ t volna a re for-
máczió, kik annyiszor hangoztatják, hogy millek jött tu lajdon
képpen létre még az unitárizmus is, nincs elég felekezet ét vil{\
gon? nem elég az örökös harcz a katholiczizmus és protcst&ll
tizmus között, kellett még reformoL teremteni magában a 
reformáczióban ? - akkor ooteljesedett volna az u. csodálatos 

- dolog, hogy a kereszténység nagy családjában, ezen gyönyörii, 
vált ozatos, folyton fejlődő történelmi cziklusban, melyben mindell 
lélek megtalálhatja a maga hitét és megvált6ját - épen csak 
az az egy (elekezet , az az 'utolsó hajtás hiányoznék, me ly valóbau 
magát az iyét testesiti meg egyház alakjában és (t tudomány 



viJágánáJ, a halad6 libe1'áliz1nus támogatása mellett a j ó'vö szá
mára biztosilja a keresztény vallás Ö'riik életét, 

Valamint megtörtént volna az az abszurdum , bogya ke
resztény felekezetek gyönyörü . Krisztus alakjai közül épen a 
történelem hatalmas és maradandó Jézusa biányoznék, melyet 
épen Dávid Ferencznek köszönhflt a magyar egyházi élet! 

Különben is az unitárius mozgalmat ahogy lehetetlen volt 
szétszórtan a nagy világban egyes nagyok ajkain visszafojtani, 
épen oly lehe,tetlen egyház alakjában megakadályozn i. Mert 
nagyszerü és ' meghat6 . bizonyitéka tanaink életreval6ságának és 
megbizhat6ságának az a tény; hogy mig a többi protestáns egy
ház tanai többnyire egy igazi eredetre mutatnak, leginkább egy 
reformátor nevével vannak kapcsolatban s igy az alapitók ha
talmas szellemi tulajdonaik mellett, mégis, esetleges egyéni té
vedéseiket is tartalmazhat ják, addig az unitárizmus egyház 
alakjában is) mintha magától, oszWnszerüleg bontakozott volna ki 
az uralkod6 nézetek közül és a külö"bözö egyéniségek, külön
bözö próféták, nevek, söt világrészek daczára csodálatosan össz
hangzatos, egyfonna tanokat hirdetett mindig, egyfonna indokok
kai igazolva azok jogosultságát. 

A mi magyar Dávid Ferenczünk helyett hivatkozhatnánk 
egy sereg más, külföldi prófétára, kik ugyarégmultban, mint 
a jelenben majdnem sz6r61-szóra azokat a tanokat hirdetik, 
mint mi. 

Ezeket a pr6fétákat. ezeket a neveket, törekvéseket erös 
igyekezettel esetleg egy idöre tönkre lehet tenni, de az eszmét, 
melyet ezek képviseltek, soha I Mert ha egy név vel, egy helyen 
lejárná is magát vallásunk, feltámad az ró'gtön e,qy másikkal -
.egy más helyen, 

De hogy sokáig ne vegyem igénybe hallgat6im türelmét, 
még csak annyit legyen szabad mondanom, hogy én azt remény
lem, ugy ,érzem, mintha a szabadsáq szép kis hazájából : Er
délyböl ideágazott szabadsá,qot hirdetö kis egyházi és egyleti 
élet egy ózondusabb, üditöbb fuvalmat hozott volna fövárosunk 
levegöjébe, mely ha elöször talán szokatlan volta miatt egyesek 
elött élesnek vagy épen szokatlansága miatt kellemetlennek tet
szett is, én ugy reménylem és azon is imádkozom, bogy mi
hamarabb a közönség bizalrnatlanabb részét is meggyőzhessük , 
hogy itt is áll a tó'rvény, mely szerint a tiszta, friss, folytonosan 
meg-megujuI6, ujabb és ujabb &etfenta,·tó anyaqok(<t tartalmazó 
légáramlat csak (elFrissitö, edzö és egészséges hatással lehet az 
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emberiség minden osztályára, észrevétlenül e-rösitve és nii1)el1"(~ 

az ut jába akadó élel;I"C/xtló dolgokat! 
Adná az Isten, hogy a XX. század ezen jótékony fuvalma 

a hazájában meg nem értett és annyit szenvedett Dávid Ferencz· 
nek magya'}' szelleme lenne, mely jobb sorsra méltó magyrr1' 
hazánkat valamivel egészs~gesebb viszonyok fel é vezérelné! 

Perczelné R rU1)U f F/tfm . 
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