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vallás élet, s az élelnek csak akkor . van igazi benső 
tartalma, ha vallásos. A keresztény vallás főtörekvése 
mindig az voll , hogy áthassa az cmhNekcl, nemcsak 

egyénenkin t, hanem összesen is. Ezért szervezkedett. Ezért alapi
tolta az egyházi rendszert, ezérl fejlesztette azl oly hatalmassa, 
hogy nemcsak az egyének fölött tudott uralkodni, hanem az or
szágok, a vilflgi és katonai hatalmak fölött is. 

A keresztény egyhtiz csodás és isten i eredelet lu !ajdonitott 
magának. Elismeri és vallja , hogy Jézus Krisztus voll az a for
forrás, a melyböl a keresztény hit vize fakadt. Dc hozzá lesz i, hogy 
a Jézus tanítványa Péler - az apostol - volt az a kőszikla, a 
melyre az egyház fölépitletcll. Az egyház epo letc önálló tervek 
szerint szüntelen ul ujabb, meg ujabb rés zekkel , néha mélyre ásott 
titkos ki - és be;árókkal, rej tekhelyekkel, messzelá tó tornyokkal, 
védel mi bástyákkal toldatott ki . Hatalmas ereddé, s néha lámadó 
várrá al akíttatott át. 

Volt idö, midön nemcsak egyesek, hanem egész országok 
és fejedelmek békéje és boldogsága is az egyház kegyétöl (Uggott. 
Az egyház gondoskodott arról hogy mindenki löle várja a földi 
~ mennye i Udvösséget, s neki köszönje. 

Ez az átalak ulás azl ered ményezte, hogy az egyháztól fllggOtl 
az embernek mind jelen, mind jövő élele. Az ő kegyéből ellehe
telt jutni a menyországba, az Ö haragja a pOkolba slllyeszlhelelt 
bárkit is. Tehát a vallás, az egyéni hit, az islcneszrne, a szivbö] 
táplálkozó kegyes érzelem, a meggyözödéstő l származott gondolat 
az ~rkölcsi bátorságra támaszkodó akarat nem jelenteti semmit, 
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A keresztényeknek voltak miivészilcg tökéletes szépséglI 
tClnplomaik, számtalan oltáraik,. vollak llIis~ik,. lit.á~i.ái~, búcsuik, 
purgatoriumaik, gyóntató székcIk, autod~lélk, IIlqlSltLÓlk, de !leln 
volt vallásuk. Hittek az egyház tldVÖZllő hata lmában, dc nem 
érezlek a Iclkiéhségkiclégilését, hitték hogy a pap föloldozhatja bűne ik 
alól, de n('nl ércz:ék az égi Atya mcghocsáló kegyeiméI. Hitték, 
hogya Krisztus ártatlan vére kiontatott az emberek bűnei miatt , 
de ncm érlették. meg a mil Jézus a bünös asszonynak mondolt 
. Kelj iöl s többé ne vétkezzél. · 

A mikor legnagyobb vo lt az egyház, akkor voll legkevesebb 
a vallásos ember, Illert a vallás éleI s az életnek csak akkor vall 
igazi benső tartalma, ha vallásos. 

A mai keresztények közölt két ellentétes nézet uralkodik. 
Egy része azt hiszi hogy a vallásnak, az igazi hitnek azok tellek , 
legnagyobb szolgálatot, a kik az egyház hatalmának megtörését 
intézményeinek megsemmisítését tüzték löladatokká. Az egyház 
eretnekeknek, Krisztus ellenségeinek, lsten ellen vétkezőknek 

Ilyilványitja öket, azt hirdeti, hogy tévelyegnek, várja hogy vissza 
térjenek, fölhasznál minden eszközt hogy h6ditson, ellenben azokat 
a kik nyájához tartoznak és vétenek a fegyelem ellen, vagy 
újitani akamak az egyházi szertartásokon, vagy a tanon, kiközö
siti és kiátkozz.:.. 

Legyőzhetetlen nagy akadály van az egyházi és az eretneknek 
mondott szabadelvfi vallásos, a katholikus és protestáns fölfogás 
közöt!. 

Az ellentét for mailag nagyon későre fog megszíillni, 
tényileg már megszUnőbcll van, meri az cmberek a val
lást az egyén tulajdonának kezdik tekinteni, a mely meg van s 
mcgmaradbat, egyház nélklll is. 

A vllllás fogalma óriás kiterjedést nyen, mióla m~glanullák 
a keresztények gondolkozói hogy llcmcsak a zsidók kaptak isicui 
kijelentést, nemcsak a keresztényeknek voll Krisztuso!., ncmcsak 
ennck a kcttőnck van bibliája, hanem minden jelentékenyebb és 
késöbbi népnek is. 

A vallások eredele és fejlődése éppen olyan h,llflllonikus jel
lem vonAsokkal tiinik ki, rnilll a népfajoké. 

A keresztény vallitsnak 1ll'1II abban van az előnye . hogy 
• 
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hatalmas egyház hirdeti és védelmezi, hanem abban, hogy job
ban kielégiti az emberi lélek vágyait 'mint a többi. Abban, hogy 
olyan tökéletes és igazi Istent ad az embernek, a ki minden test i 
és lelki szükségeit kitudja elégiteni mind a jelen, mind a j övő 

életben. 
Az egyház egyoldalu szervezked~se és at összes emberi 

jogok kisajátilása ellen emelte föl tiltakozó szavát a reformacio. 
Midőn ez a tiltakozás elérte a tetőpontját, akkor jelent meg lsten 
mini egyedüli teremtője, kormányzója a világnak, s mini egye
dül szerelmes, jóságos, könyörülő, igaz édes atyja az emberi 
ségnek. 

Midőn a régiek ostromlása végéhez közeledett, kiemelkedett 
az ember világból egy nagy, de alá:tatos, egy göngéd, de hóditó, 
egy szegény, de gazdag, egy egyszerüen emberi, de meglepően 

istenes ember, a názáreti Jézus. 

Akik hozzá visszatértek és lábainál megalázkódva tanultak, 
azoknak az Istenről és az emberről szóló minden szó örömnek 
és boldogságnak szava volt. Azok megtalálták az igaz embert és 
megtanulták tőle és vele az igazi vallást az Istenben és Istennel 
együtt élést, az isteni akara! és parancsolat szerinti szeretet mu:!
káját. 

Az egyházi rendszer helyett az életrendszer, a tantételek 
helyett a lelkiismere! szavaiból fölépUlő beszéd irtinyitotla lépé
seiket és cselekedeteiket. 

Az antilrinilári,musnak mondott, sociniánusnak gúnyo!! s 
számos más név alá befoglalt irányzat körében legnagyobb 
mértékben arra igyekeztek, hogy az igaz Istenben való hitet min
den egyes ember elsajátíthassa, a Jézus életét és lanitásail min
den ember megérthesse és megvalósithassa a neki Is t entől adott 
lélekben. 

Az unitárius valJtis élete és fejlődése éppen ama nagy e!len
lét mial!, mely közle és a löbbi vallások közölt voll a hil kér
dései fölfogásában és magyarázásában, viszontagságos és válságos 
voll. Erdélyben egyházzá szervezkedett. Az egyháznak biz/ost iolt 
törvényes jogok védőbástyAi voltak a pusztitó támadások elten, de 
a politikai viszonyok, s a poHllkát irányitó fejedelmi és főu ri 
halalom sokszor átgázol a törvény korlátain. A hitvédő ! és ter. 
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jesz tő; lelki világuk b<'myáiból clőhozoU ~jabb meg ujabb esz
mükcl és b:\toritó szavakkal mcggazdagltotl:!k a lelkekeket s 
ujabb' kitartásra hevitettek a csüggedöket. Bölcs körUlIckinté$ük 
meglepö, ItirésUk és szenvedésUk fölbuzdiló, összes hitéletök 
pedig igaz:!n megható és elragadó. 

Az al:lbbi tanulm:lnyokban az unitárius ir6knak jelentékeny 
száma, mindenki a maga tanulmánya és ismerete köréből , figye· 
lemre méltó bepillantást nyujtanak mind azokba a viszonylatokba, 
a melyekben az unitárius vallás 400 év alatt, jó és balsors 
közölt virá~zott, gyümölcsözött, küzködött vagy senyvedett. 

A Dávid FerenCI Egylet ezzel a könyvvel ünnepli a Dávid 
ferenc születése négyszázadik évfordulója!. A tudományos jeJlegü 
és szakmunkákal az unitárius egyház bocs<'ttja ki. A nagy közön
ség érdeklődését, tanulási vágyát a Dávid ferenc Egylet igyek
szik ezzel is fölébreszteni. 

Mindenik tanulmanynak meg van az önálló becse igy is, 
de mindeniknek az a fő célja, hogy az 0lvas6 nagy közönséget 
a meglevő és teendő irókat, további tanulmányozásra buzditsa. 
Oly gazdag kiaknilzatlan terllletek vannak körültünk minden i· 
rfmyban, hogy a jövö nemzedékeknek a bekövetkczendó, ötödik 
súz uj ünnepéig lesz mit nyomozzanak, lanulmányozzanak. 

Az olvaso k(J;;tjllséghez volna egy pár különösebben ki
emelendő szavam is. Az unitárius vallás leljesen ismeretlen az 
idegenek ch5\1, csak kevéssé ismerik az unitáriusok is. Ezt a 
könyvet - hisszük _ szivesen fogják láln i azok az unitáriusok 
a kik az idegenek tengerének parányi kis szigetein ápolják az 
egyszerU unit.!lrius vallást. Egy ilyen könyv nekik világitó tornyuk 
lesz, melynek fénye mellett messze ellátndk. 

Az idegenek sokszor keresik és kérdezik a tajékozasl. Nekik is 
Szo\~álatjukra lesz könyvünk, melyet ezennel kibocsálunk a 
DáVId ferencz érdemeinek méltatására és a magyar olvasó kö
zönség használatára. 

Dr. Boron Gyilrn. 


