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28, ~j!g~~te:es ~~tá~us Lelkészkör 1942. április hó 
vábbképző tanfolyn:~i~k tUádapesláte~ tamott lelkészi to

rgya SI anyaga. 

Felelős kiadó: Ferencz József . 
• 

vargyasi MÁT!!; ERN'ű könyvnyomdája, József-u. 61. sz. 

[1," , (UIZ(}. 

, .4z Egyetemes Unitárius Lelkészkör 1942-bert, 
Builapesten rendezte 7neg szokásos évi lelkészi to
txí bbképző tantolyanuit. A huszonkét éven !keresztüZ 
egynu.Í.stól elszakított >részek magyar unitáriussága 
lélekben együtt volt ezen a ;taIálkozón. K ényszerü6"1/. 
távolmaradtak azonban 8:ZÍviink i gaz fájdalmára 
azok, akiket a második bécsi döntés még mindíg ro
mán uralom alatt maradéknak ítélt, akik:nek hazajö
veleZéért a mw,gya..r unitárius lelkészi kar imádkozni 
nem szűnik meg sohasem. 

A továbbképzőn elhangzott imádságok, egyházi 
beszédek és előadások képezték azt ~ megbeszélés 
anyagot, mely lelkileg terméh:enyítette meg az ott 
megjelenteket. E kötetben mindezt most átadjuk 
minda.zoknak,akik érdeklődésseZ és szeretettel visel
tet'nek a magyar unitárizmtl.$ kérdései iránt, s ezek 
közül is elsősorban azok irányában, rme1yek J)magyar
súgunk és vanásunk" ü.gyét teszik vizsgálat tár
gyává. 

Magyarság és vallás fJ.Z unitárius ember számára 
so1uJsem voU"ak, 8 nem ~s lesznek egymástól elvá
lasztó fogalmak Egyluizu,nk közel 'négy évszázados 
történelme élő tanubizonyság, hogy egyháZ'lmk élete 
és t.'allásunk megnyilatkozási formája mindíg egy 
volt a m(lgyarság e7etével és hitével. E gondolatok 
körül ma sincsenek elválasztó kérdé.seink, hanem 
most is azokat a-z ö8'Vényeket keressük, melyek e két 
szent fogalmat lelkünk és életjink számára még eró
sebben egybekovácsol/uúják. 
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E két eszmény összeforrasztása. érdek 'be há .l~ e n egy-
ZUtm, a multban is értékes munkát /Végzett E '"l k' bb ,. , . Tu.ey 

""-S~ segJ e1eteben az ifjúsági falumunka lés a.z els' 
tél d'" o " ga~'asag', 'ISkola létesítése~ a 1Wpföisko14i mozo 
galom egyházunk kebeleoen indult el ewszih', A .;ma.. 

gyar állam fennhafósága alatt ismét 'fJgye8'Ült unitá.
rius egyház ~ is több téren fáradozik, hogya meg_ 
kezdett munkát folytassa. Nagy jóltev&nk Berde 
M ózsa nevét megörökítő bizottság I szegény falusi 
székely gyermekek toábbtaníttatá.sát és ipari és ke
T6skedelmi pályára való előkészítésének gmulját tüzte 
ki feladatául. Teológiai Akadém4ánk a fiúkJ jaz Uni
táriu.9 Nök Szövetsége pedig a leányok részére létesí
tett lIépföiskoUlt, 

Az Egyetemes Unitárius Lelkész1Uir Jwtározatá
ból e kötetben összegyüjtöUük a tO'Vúbbképzőlt el
hangzott anyagot. A tanfolyammal kapcsolatos -misz
sziói ezolgálatok értékes beszédeit és egyéb rmegnyi.· 
latko2á.sait, ez alkawm:'1nal nen~ tudtul, felvenni e kö
tet lceretébe. Azok1'ól egyJuízi lapjaink ban és a napi
lapokban is megfelelő me1tatás hangzott el. A tan
/olyam'flUlI kapcsolatos közgyűlés határozatairól évi 
,'endes közgyülésünkön számolunk be. 

E kötet kq,pcsán ismételten köszönetet mondunk 
?1l,;ndazoknak a kedves budapesti atyánkfiainak és 
t estületeknek, akik e lelki találkozó t lehetővé tették. 

A felvetett gondolatolcat egyházalapító ~y 
püspökün1c, Dávid Ferenc eme gondolataival adjuk rit 
olvasói'nhnak: ,,a lelJd-ismeret sem1niben meg nem 
ny·ugszik, csak az igazságban". 

Budapest, 1942. augusztus há. 
Ferencz József· 
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I M A, 

Világosság szent Atyja, gondvJselő Isten. Alá
zattal, mélységes bizalommal telik meg szívünk és 
lelkünket magasztos érzések hatják át, valahányszor 
imára nyílik ajkunk. és Téged keresünk hitünk fény
sugaránál. A hétköznapok ragyogó ünneppé, gyötrő 
gondjaink, leroskasztó terheink könny'Üvé válnak, 
szenvedéseink is szívünk gyógyító harmatává lesznek 
az imádság megszentelö erejében. Teljes szívvel és lé
lekkel dicsőitünk, magasztalunk, hogy megpróbáltál 
minket is. Most érezzük, hogy a földre t ipró meg
aláztatás, sötét idők könnyes virrasztása, a lét har
cában kisérő aggodalmak, büneink, rtévelygéseink 
marcangoló vádja mind Hozzád visznek és általuk 
megpróbált szívünk most nyugalmat talál. 

Köszönjük &::les Atyánk, hogy nem hagytál min
ket sötétségben, hanem útat mutattál nekünk a sza
badság és élet világában, hogy betelt rajtunk is igé
re~: " . . . megismeritek az igazságot, az igazság 
szabadokká tesz t iteket". (Ján. 8 r. 32 v.) Meghall-

, 
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gattad milliók imáját megelégelted ' h "to' b' . ' so aj zasunk 

usulasunk napjait : szabadokká tettél ismét mink t ' 
~gy ~ent vallásunk szellemében nemzeti és a lel~i~ 
lsmereb szabadság fia'iként szolgálJ"unk T 'ked 
f ""ld" ene e o OD . 

Szívünk mégis a sírva-vigadás fáJ "dalma. ' , " t" . erzesel-
ol sajog, mer t minden elszakitott testvérünk keserű 

sorsa nehezedik lelkünkre. A kettéhas ított sziv cson
k~élete fáj ~ggyé. e~ésszé ,teremtett Hazánk és Egy
hazunk testeben ; mmden -magyar életében' a szét
~kított családi és testvéri közösség tagj~iban. Az 
Ujra egyesülés mélységes hitében t ekintünk szomom. 
ságban sínylődő magyar véreinkre, akik még most is 
sötét babiloni vizek mellett ülnek sűrű ,könnyhulla
tással, szÍvük szűntelenül feltörő nagy ,bánatával. 
Atyánk, teKints rájuk árvaságukban s édesítsd meg 
élet ük keserű sorsát végtelen szereteted és szaba
dító hatalmad által. ElTe kérünk, amidőn igazságot, 
több világOSSágot szomjazó lélekkel-gyültünk egybe, 
hogy egym.ás gondolataiban és közös hitünk fényében 
megtalálhassuk igazabb, tökéletesebb emberi élet út
ját. Kérünk, segíts meg nemes szándékunkban; áldj 
meg a kitart:á.snak, erösakarásnak és lemondásnak 
erejével is, hogy kicsiny és nagy dolgokban egyaránt 
hasznos szolgálatot végezhessünk. A lelkünk mélyé
ből új, kibontakozó élet e.songása morajlik fel, mely 
arra késztet, hogy a kor szavára, a jövendő jeleire 
figyelve, tovább munkáljuk egyházunk szent ügyének 
elöhaladását. Mikor megvilágosodik előttünk a jövő 
nagysága, akkor érezzük gyengeségünket; (lJmaink, 
terveink, feladataink súlya alatt tehetetlenül vergö-

dftnk, vagy leroskadunk. Mégis felvessz~k a ~r~.eket, 
mert a mi terheink és hordozzuk. mert Igy tolt)uk be 
Jézus törvényét s csak így élhetjük meg a magunk 

igazi, magyar életét. . 
Adj nekünk a lélek világosságából, hogy lassuk 

meg most is a helyes útat; ismerhessük fel egymás
ban a felebarátot, testvéI1t és egymást megismervén, 
épüljünk erős egyházzá, erős nemzetté. Hisszük 
Atyánk, hogy csak úgy tölthetjük be az evangélium 
szelleme szerint hivatásunkat, ha élet ünk egészét át
hatja hitünk ereje, vallásunk igazsága s az igazságot 
nem rejt jük el. Engedd úgy élnünk e ,földön és akar
junk úgy élni mi is, hogy mások így s zólhassanak ró
luuk: "Ti vagytok a földnek savai ... Ti vagytok a .
világ \/Iilágossága". Önmagunk lelkiismerete elött, 
minden érdek és haszonvárás fölé emelkedve tegyünk 
erről mi magunk bizonyságot. Felismertük a helyes, 
önzetlen-szolgálat útját Jézus alázatos., önmegtagadó 
életében. Segíts meg, hogy öt követhessük minden
kor. Legyünk méltók elödeinkhez, egyházunk dicsó
séges mult jához is és úgy töltsük be nemzeti köteles
ségeinket, hogy, mások is kövessenek minket magya
rabb, keresztényibb jövö munkálásában. Segíts meg , 
hogy legyünk hűséges sáfárjai minden ránkbizott 
kincsnek és munkának; lhadd éreznünk azt, hogy a 
lelki javakban ősi, nemzeti kincset, szent örökséget 
bízták ránk s ennek gyarapítása, jövendő számára 
való megtartása lelkipásztori ~ szolgálatunk legfőbb 

feladata. A mi örökségünk Dávid Ferenc magyar lel
kén át megtisztult, magyar szívben és lélekben gyö~ 
keret vert jézusi igazság. Kicsiny fehér templomaink-

, 
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ban Erdély bércei között és a rónák ölén . 
l' . . magyar hl t 
aogJa. eg, lobog századok óta. Ugy állunk most Elöt. 
~, nunt e~nek a szent tűznek őrizői, gerjeszWi. .€Ie
tunk ég e tűznek lángjában, elmulásunkat, pusztulá_ 
sunk,at .hozná enn.ek kialvása. Adj nekünk je. Atyánk 
~:ófetal le~kesedest, apostoli buzgóságot, hogy éle
tunk sava es világossága legyen vallásunk' és legy 

. 1' • ' en 
az VI agossaga a haladó, lelki megújulást váró lel-
keknek, történelmet formáló ereje népünk sorsát ir" _ 
nyitó időknek. a 

• 

Áldd meg hitünk és vallásunk Jtérdéseiben elmé
Iyedö igyekvésünket, nyisd meg előttünk az isme
retek gazdag forrását, hogy gyarapodva lelkiekben . , 
megismerve tennivalóinkat, vihessük előbbre egyhá
zunk ügyét. 

,_ A~d meg, hogy hitünk ereje, világossága mind 
több Jeleknek legyen életformáló, világító szövét
neke. A hit és hazaszeretet lángja elválaszthatatlan 
egységben lobogjon ezután is t emplomaink gyüleke
zetében, családi otthonok körében. Neved dicsősé
g~re, édes magyar Hazánk, minden magyar lélek, 
mmden igaz lélek üdvösségére, 

Áldd meg édes Magyar Hazánkat, hogy legyen 
Ininél előbb nagy és erős; áldd meg unitárius egyhá.
zunkat; Hazánk és Egyházunk vezetőit, r.épeket és 
felekezeteket, hogy lelked világossága tündököljön, a 
szeretet győzedelmeskedjék életünkben. Ámen. 

Kolozs, 

Komjátszegi Géza 

• 
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A mi szerepünk . 

• 4lapige: 11ft. V. T. lS-16 v . 

Keresztény Testvéreim! Dá.vid Ferenc hitének és 
egyházának őrállói, akik az egyházat alkotó egyes 
gyülekezetek, kisebb, vagy nagyobb lelki közösségek 
vezetésére vagyunk elhiva, a messzi tá.volból és kö
zelből gyűltünk ma ide, hazánk fővárosá.ba, ebbe az . 
egy Isten dicsőségét ihirdető és szolgáló templomba, 
hogy néhány napot itt .töltve, előadásokon és az azo
kat követő megbeszélgetések lelket megtermékenyítö 
munkáján keresztül hivatásunk további és még tel
jesebb betöltéséhez újabb erőt, akaratot és elhatáro
zást nyerjünk. Unitárius egyházunk életében ennek 
a lelkészi .konferenciának az időnként megismétlődő 
konferenciák jelentőségén felül rendkívül fontos sze
repe és jelentősége van, melyet magával hoz a hely 
is, ahol és az idő is, amelyben megtartatik. Amióta az 
unitárizmus fáklyáját Dávjd Ferenc meggyujtotta, 
amióta ez a hilfe~ogás. elindult a maga göröngyös, 
de ntindíg fölfelé haladó út ján, azóta annak őrállói és 
fáklyahordozói először találkoznak így ebben a dicső 
multú fövárosban, mely az ország életműködésében 
a vérkeringést biztosító szív szerepét tölti be s aholl-

• 
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nan egy nemzet életországútján. meO"'\rilá 't' f ' 

, 'k ' t . ö' glQ eny su 
garzl sze nunden irányban Korueren "nk ' ' 

. CIa Jelent" 
sége azonban nem kevesebb, ha az időt n' "k o' 
be" űlh' It '" ezzu , mely4 n osszegy ej unk. Mindannyian érez .. k . 
J'uk ho~' dk ' " I ' . zu es tud

I CJ r en 1VU l es sorsdöntő időket ér k . 
kor a ro t "k" un , a.m.1-ppan ero osszemérésében a to "r" I t 
f 'I ' é ' u:neme orma o esem nyek nehez kerekei dübörö k ' , 'uk . gne at nap-
Jai on, amiko r az eljövendő élet ízét talá . d 

b ' n Szaza ok· 
~~ sza Ja ~~~ az, a, rn~retejben és formáiban minden 
k epzeletet folulmulo haború amelynek ..... '" k ' , . ,,,,._gun IS re-
~esel vagyunk. Egy új Világ, egy új élet elökészíté
~nek nagy napjai ezek, amelyben az unitárizmus lel
ki hadseregének vezérkara összegyűlt. 

~~ ped,~g. aká: ~ fontosságától súlyos időt, mely 
az eIJo.vend~ elet Izet hordja a méhében, akár ezt a 
~~repeben Igen jelentős tér,t nézem, ahonnan az 
lrallytadó fény sugárzik ,hosszú- századok óta, valami 
szoros kapcsolatot, hasonlóságot látok ezek és az 
unitár~zmus őrállói között, m ely az alapigében emlí
tett soban és vilá.gosságban jut kifejezésre. Világ<r 
sabban szólva. : ebben az eljövendő élet jobb ízét meg. 
teremteni akaró időben az()k gyűltünk össze akik 
annyi ~k~le~i életének megízesítését szo'lgá1tUk 
és 6Z01g~JUk mInden erőnkkel s idegyültünk egy 
nemzet e.le tének VilágOSságot adó fényforrá sá boz 
~ok, akik a lelki élet vil ágossá.gát kisebb.nagyobb 
fennyel gyarapítottuk és gyarapít juk. 

Amikor e hasonlóság önmagától adódó megálla.
pítása elöl nem ,térek ki s amikor ennél is tovább 
menve a távol· és közelmúlt annyi példájából kiindul
va a felolvasott igéket az unitárizmust megtestesítő 

, 
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vezetettekre és különösen a vezetőkre találónak mon· 
dom, ne ütközzék meg senki rajta., mert ezt az uni
tárizmusnak a multban betöltött szerepe, az eljöven
dő időben előre látott h ivatása s a magunk szerepé· 
nek nagy fontossága és betöltése mondatja velem. 
Szeretnék azonban minden ,kétséget eloszlatni, miért 
is bár nagy vonáso'kban rámutatok azokra a tények
re, amelyek jogot adnak nekem a felolvasott igék 
magunkra való alkalmazásában. 

Amikor J ézus a sót és világosságot állította pél
daképen azok elé, Akiknek lelkébe az együtltlét, vagy 
a gyakori találkozások láthatatlan hídján keresztül 
átadta a maga eszméit, s akiktöl joggal elvárta, hogy 
azoknak anegtartói és terjesztői legyenek a szerves 
élet zavartalan működésének a legfontosabb feltéte
leit jelölte meg, melyek nélkül az életet aligha lehetne 
elképzelni. A sóban az élet belső tartalmát, ízét je
lölte meg, mely kívánatossá és kellemessé teszi azt, 
a világosságban pedig az élet helyes irányának 
egyet len lehetőségét tárta fel. E kettöböl tevődik 
össze az a helyes élet, mely önmaga. érdekein felü l 
az emberiségét is szolgálja. Aztán feléjük forduh'a 
határozottan mondotta: "Ti vagytok e földnek savaí , 
Ti vagytok e világnak világosságai. Mintha utána 
tette volna: látját ok, milyen fontos a szerep, amelyet 
be kell töltenetek. ElUlek a szerepnek vállalása és be
töltése volt biztosítéka a jézusi eszmék megmaradha
tásának, a helyes keresztényi élet kialakításának. 

Dávid Ferencnek és az ő követőinek ez a szerep 
jutott osztály.részül, mely szerepnek megértését és 
betöltését maga az unitárizmus bizonyit ja. amelyben 



10 

~indez .félreéJ'ltheteUenül valósággá lett Mi d 
oguJtság nélkül mondhatjuk hi . n en el

ténelme s még ellenségeink ált l ~n azt ,a mult tör
igazolják h o,"' "' .. " ... ;t '. a l S elfogadott tények 

, eJ -- LU..Ll arlZmus az emb . 
zásban, a ~~l~~osság. s az emberi életfelf~~~~::O~~O: 
szerepet töltotte be. Mindez ot t ahová . . . o 
mus eljuthatott, mindenütt tap';"ztalh t~ umtarlZ_ 
k ·· l '· .. a o volt de 
II onosen felfedezhető Erdélybe' . . ' 

be . . n es az erdelYl em. 
~ elete.ben, aboI ez a fény legelőször kigyúlt. Ol an 

melyre- es messzeható világosság vol t ez akk Y. k . d or, am1 • 
. ?r nlln enfelé gyúltak ~i lángok, amely mindenik 

falé emelkedett ,s.az emberi gondolkozásban addig is-
m~retlen utat vllagitott be és a lélek legmélyebb tit
kaJt sem hagyta söt étségben. Bevilágított oda és biz
~an eligazított ott, ahol és ahová a reformáció tör,.. 
~l fénysz~rÓi el nem ~uthattak. Aki ezt kétségbevon
Ja, v~gy ep,pen tagadJa, az nem ismeri Erdély -törté
n~et, az ugy cselekszik, mint az istentagadó, aki él
veZi Isten áldá sát és mégis tagadja létezését. Az 

U.?itárizm~st, mint világosságot nem lehet Erdély, 
$ot az egesz keresztény világ gondDlkozásának fejlő
déséből kihagyni, mert az nagy ürességet és megma
gyarázhatatlanságot vonna maga után. Azok a fény
sugarak, melyek örökbecsű kijelentésekben és törvé
nyekben váltak a fejlődésre hivatott emberi gondol
kozás ú t jelzöivé, örökké élő bizonyság~ a világos
s ágnak. " A hit Is ten ajándéka", "Hitéért üldözni sen
kit sem szabad", "Az Is ten egy és oszthatatlan", 
"Jézus is ember volt" és a többi olyan igazságok, 
melyeknek fénye legelsősorban Erdélyt emelte ki az 
ismeretlenség homályából oda, ahová az egész ke-

• 

• 

" 
resztény világ úgy tekintett, mint az emberi gondol
kozás fényforrásához. 

Ezt 'a fényt nem olthatta el az erőszak, sem a 
dévai vár börlöncellája, sem a má.vtírhalál, mint 
ahogy a Napot sem semmisíthetik meg véglegesen a 
sötét fellegek, mert az a már egyszer megvilágositott 
gondolkozásban később új és még ragyogóbb fény
ként folytat ta életét . Ez a világosság égett és lángolt 
minden unitárius lélekben, mely a súlyos próbák ide
jén is megmutatta a megmaradthatáshoz vezető úta t . 
Ez világosította meg a folytonos haladás útját, me
lyen előbbre juthattunk. hogy a siető századokkal , a 
megállást nem ismerő tudománnyal lépést tarthas
sunk. Ez világosította meg nyugaton és keleten min
den misszionárius propaganda nélkül is annyi nagy 
gondolkodó elméjét. Ez a világosság mutatta meg 
Erdélyben a felekezeti türelemnek ~t az útját, mely 
különösen Trianon után, az ott élő magyarságnak 
megmentője lett. Ez a világosság lett szülőanyja an
nak a minden magyar lelket a csüggedésből fölrázó 
és megtartó hitvallásnak, melyet titokban és nyiltan 
annyi magyar ajak rebegett el a megaláztatás évei
ben, mely ma ezernyi-ezer levente s ma is rabság
ban élő magyar mindennapi imádsága. 

Unitárizmus azonban nemcsak világosság, ha
nem az élet ízét adó só is. Maga az a tény, hogy ez 
a hitfelIogás egy erdélyi magyar ember lelkében szü
letett meg, adta az unitárizmusnak azt a sajátosan 
magyar ízt, mellyel egy vallásfelekezet sem dicseked
hetik, mégha az idegenből 'hozott vallása megkedvel-
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tet.rére a maU'ttar aI'" ~' 
.. '. " bJ V.L;:i.;; elnevezés" bárhogy ' . 

6a.JatJtJ3 magának S hoO"U - lS ki
külsö ha -'. l:>J ez l!.Pmcsak egy iinnepi 

ru • a ml vatlásunkon azt 1=-0' bb 
kisebbségi ' . '95]0 an az a 
. . sors JgazolJa, melyhen e téren a tüzp 'hát 
illotta . ki ~ erd~lyi unitá.rizmus. Ez a hitfelf~~ a 
maga el~te!fudl!lasa idején a legnagyObb a másokkal 
~beru törelemben volt. Ez végig vonult egész éle
ten fi megadta a multban s adja ma is azoknak akik 
ebben élik lelki életüket a türelme.sségnek azt a~ élet. 
izét, melyről még ellenségeink is dicsérőleg nyilatkoz
nak. Nem gyengeség ez, mégkevésbbé a kevesebbek 
és gyengébbek, - nevezu·m kisebbségben élők _ 
éltető eleme, mint ahogy azt némelyek az eli.smeré3 
helyett nevezni szokták, hanem az unitárius gondol
kozásnak és életmegnyiJvánuIásnak az a megtéveszt
hetetlen íze, melyrol bárki is reánk ismerhet. E mel
lett ez a bitfelIogás meg tudta adnj az unitárizmus 
kovetéinek, azt a máSIJk elött is példaképen álló 00z· 
s.z.etartást, amely immár közmondássá vált. Az uni
tárizmusnak a SÓ, azaz életízt adó szerepe azonban 
abban az optimizmllsban rejlik., mely az unitárius 
ember életét. gondolkozásá.t egy szebb, emberibb és 
ideálisa.bb magaslatra. emeli, annyi más felfogá'9Ú 
emberrel szemben. 

Az unitárizmus ezt a nagyszerű szerepet nem
csak a hivata los egyhá ri sta.t::i.sztíkába. felvett köve
tók~ egyháztagok életében töltötte és tölti be, hanem 

parva. nemakarva megérintette annyi másnak. ~ 
életét és gondolk01ását, mely különöseD az eidiJyi 
emberen látszik meg bármilyen. feleke1.,et::bez tarto

rikiau.. 

13 

Xem dicsekedesból, csupán a felolvasott igék 
magunkra való alkalmazásána1c. ígazolására mondot

~tam el mjndezeket, hogy a h!vőnek az ö hitében lelki 
megnyugvást, a kétkedőnek pedig bizonyságot adjak. 

Unitárius 'I:estvéreim! Ezt a só és világ051:lág 
szerepét betöltő ~tfelfogást örököltük mi, mint fel
becsülhetetlen értéket, de egyben, mint súlyos kötele
zettséget és felelősséget is, mely az ige ezen szavai
ban foglaltalik benne: ,.Ha a só m.egíz.etlenedik, mi
vel sózatik meg? Nem jó azután semmire, hanem, 
hogy kivettessék és megtapodtsssék mindenektől. A 
gyertyát sem azért gyujtsák, bogy véka aJá rejtsé'k, 
hanem, hogy gyertyatartóba tegyék és f ényljék min. 
deneknek, akik a házban vannak." Az igének ez az 
igazs ága komoly figyelmeztetés minden unitárins 
sziunÁra. mely hangosan hirdeti, hogy csak addíg 
képviselünk értéket, amíg eredeti megbizatásunkat 
betölt jük. A só ha megízetlenül a csekély értéke.. 
képviselö homokkal lesz egyenlő, a véka alá rejtett 
világosság melJett árokba zuhanhat az ember . Igy 
Dávid Ferenc öröksege is keveset érne, ha az meg
iretlenednék, ba csak kevesek életének válik megíze
sítójévé, ba az a fény véka alá rejtetödnék, vagy csak 
keveseket igazitana el az élet tekervényes országút
ján. ~tízt adó, értékel .képviselő SÓ, elígaz.itó, a ha· 
'adás 6tját megvílágító fény kell, hogy legyen az uni
tárizmus, mint régen, amit az unitáriz.musnak mi 
kell, hogy megadjunk ma inkább, mint valaha Ez a 
sok tekintetben eokak számára ÍZétlenné vált élet vá
gyik az után, ami az életet megí1RSitené, S a ma sö
tét világában, mikor, mintha. az úristen lámpását 
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döntötték volna fel, vagy oltogatná.k 
kell a világos' h " gonosz kezek, 

. sag, ogy mar vegre egyszer rátaláljo 
az ember életének helyes útjára. n 

Amikor mindezt nagyon világosan Ibar' .I~' . 
l' th t· . . 011.1 lS meg· 
a · a Ja, erzl:tek-e Unitárius Testvéreim h . 

kötele Ot kO án "... ' ogy IIUI'e 
z, ml • IV Wlunk David Ferenc öröksége? 

~~ :nagy, súlyos, de gyönyörűséges szerepet: a só, a 
vJlagosság szerepét. Ha pedig szükséges volt e sze
repet a multban vállalni és betölteni, ma. sokszoro
san szükséges. Ne várja hát senki, hogy más száll
jon le a mi hitfelfogásunk gazdag táI'1?-áiba, hogy az 
élet ízét megadó értékeket előhozza, hanem mi hoz
zuk a világ elé, melyet a tudásban előrehaladt ember 
ma szívesebben fogad, mint r égen, Ne várja senki, 
hogy e fényt valaki más vigye a világ elé, hanem ma
gunk lépjünk ki az alól az egyszer kényszer, máskor 
megalkuvás vagy elhivatottságunk kellő fel nem is
merése szülte véka alól, ahová unitt.:."' izmusunk kény
telen.Jcelletlen olykor belekényszert..ilt, s magunk vi
gyük ezt a világosságot az emberiség életútjára. Egy 
pillanatig sem szabad felednünk, hogy minden val
lás és egyház annyit ér, amennyivel az emberiség, 
közelebbről egy nemzet életének megszebbitéséhez, 
megjobbításához és előhaladásához hozzájárult. Ha 
ezt az igazságot azok, akik a multban arra hivatot
t ak voltak nem is vették kellőképpen figyelembe, s , .' ' 
nem ez igazság mérlegével mértek is, en h~~z~m es 
hirdetem, hogy eljön az az idő, amikor az uJ, ~Iet~ll 
ot t lesz a mérleg s a súly és érték szer.int ~l~áltatik 

. d rt a haladó élet, a jövő blztoslteka azt 
el ro ID en, me . • . Minden unitárius kell, 
parancsolólag klvanJ& meg. 
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hogy érezze, de !különösen azok, akik az élre, az őr
helyekre állittatlunk, és vezetésre 'bÍva:ttunk el, kell. 
hogy érezzük a felelősség súlyát ma, amikor közeleg 
a megméretés ideje. Az európai ember, sőt mondhat
nám az egész emberiség életében egy új 'Világ, . egy 
új élet hatalmas és határozott lépések.kel közeledile 

_ Vigyáznunk ,kell, nehogy ez az új élet észrevétlenül 
haladjon el mele:ttünk, mint nem látható, véka alá 
rejtett világOsság mellett, vagy eltaposson, mint meg
izetlenedett sót, hanem a mi hilfelfogásun-kban rejlő 
nagyszerű értékeket, mint életizt adó sót, mint élet
irányt adó világosságot vigyük a meglátás és érté
kelés látható magaslatára, hogy ez az új életbe bele· 
illeszkedő nép, Magyarország és emberiség az új élet 
kezdetén úgy tekintsen reá, mint egykor a Dáv.id Fe
renc idejében tekintett Erdély népe a Dávid Ferenc 
unitárizmusára. 

Unitárius Testvéreim! A régmúlt idők egyik 
nagy bölcsének, Sokratesnek. rajongói, a bölcs életé
nek nagy fordulója alkalmával gazdag ajándékOkkal 
'kedveskedtek. A rajongók között ott volt egy sze
gény is, aki bár nem tudott látható ajándékot vinni, 
mégsem maradt el a többiek közü!. Amikor & sor reá
került, igy szólt : Mester, én nem követhetltem a töb· 
biek példáját, mert szegény vagyok, de p-lhoztam 
mindazt, ami a szívemben van ajándékképpen neked." 

Testvéreim ! Az isteni igazságszolgáltatás a tör
ténelem útján mind közelebb hozza Magyarország 
számára azt a nagy napot, amikor az ünnep boldog 
hangulatában az ország minden közössége felkínálja 
az új, megnagyobodott, az új élet felé induló Magyar-
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. ' . 
orszag SZamara a maga drága ajándékát. Mi, unitá-
riusok is err e várunk, készülünk. A többiek mellett 
mi kevesebben és szegényebbek vagyunk. Minket a 
bZázadok viharai megtéptek, sorainkból sokakat el. 
sodortak S a Trianont követő idök anyagiakban le
szegényi tettek., Nem vihetünk hát millió~ tömegeket, 
nagy anyagi értékeket, de igaz lélekkel és tiszta sziv
vel kináljuk föl a mi életízt és világosságot adó hit
felfogásunkat. Ha az eljövendő Magyarország meg
látja, fö lfogja és .kellőképpen értékeli azt, .3 várva
várt új életben egyikünk sem fog csalódni. Amen. 

Oklánd, 

. Kelemen Imre 

• 

• 

A Kohli ry-uteai templomba n elnök megnyitót mond . 

P a las toH lelkészek és közönseg a meglly lt6 ü;lIl ell i ü l,:sé n 

(1 dt) r ri t- ft I '''r' , f " ~ I , ; 



A Koháry-utcai templomban elnök megnyitót monti. 

Palástos lelkészek és közönség a meguyitó üilllepi ülésen . 

(Bud<tpesti Foto,·ipoTt-l"bo1"(tI;ód",n f elvételei) 
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