
LELKI EREDMÉNYEK 
Dr. Ki •• Elek, tool. tanár, egyházi főjegyző e1őadlÍ8&. 

R.".tás· DéM' .böHini lelk~ 
gyOXBírói feljegyzései nyomán. 

A továJbbképző taJnfolyarn vezetősége olya;n fel
adat elé áJllított, me1yre nem lehetetJt előre e1ké
szülni, melyet ·~tt kellett átélni a konferencián. 

Arra hívO!IIl fe! a figyelmet, hogy az lIDitárius 
lelkészi kar a huszonlkéteszlendős kisebbségi sors
b8lIl szenvedések, né1kiilözések, testi és lelki gyöt
rWllDek között olyan hivatást élt meg, me!ynél' jobb 
i.sJl:olát az {il.ett&l, ihivatá&t élő ember alrig! kaphatott 
volna. E sq;envedések után, melyek sok igazi gyön
gyöt wvemtek, jöhettiilnk e1, mint fes,tület ide, ha
zánk fővárosába, hogy munkánkon keresztül részt 
kérjünk a jövő magy·ar nemzeti élet kirua:kításá,ból. 

Am;kor mi unitáriusok lelki eredményekről, 

leTh:i énMikekről beszélünk, nem a régi értelemben 
vesszük a szót, amely a lelket valami láthatatlan;, 
az éfuttel aJlig érintkező do1ognruk fogja fel. A mi 
felfogásumk a szervesebb va1láserkölcsi feJd'ogás, 
amely szerint a vezető elv a szelJem, a lélek, de ruem 
olyan fOl'lnában, hogy meg,tagadjunik: minden anya
gi értéket. Az runyagi ,érték, minI! es,,]röz foglal he
lyet a mi valláserkölcsi rendszerünkJben s mint 
ilyennek, eLismerjük a maga jelentőségét. Az anyagi 
értékek a helyes életf€ll.fogásban a lelkiek mellé so
raJ<Q7Jlak f<JI és a .Jélek át- meg átszövi azokat a 
maga elrendezésének és .értékelésének arany
szálaival. 

Ilyen értelemben fogva fel a kérdés~, veszem 
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• rendre továbhképzőnk.nek mindaz(}kat az esemé
nyeLt, melyek ~ehlriiruk értékeit gyarapítottáJIr. S 
amj,k(}r közelebb jövők s továbbképzőruk egyes tár
gyaihoz f(}rdul(}k, megállapíthatom, hogy az ellmon
doútJ imádiságok 00 heszédElk: mmdnyájunlmak él
ményt jeIootettek. 

Főtisztelendő Józan Miklós püspökünk rámu
tatott arra, hogy az egész egyházi és nemzeti élet
jJen az az igazi mImka, amelyet az ember nem 
kubyakötel€&SégböI, hanem hivatástudatból s ennek 
megélés éből végez. Ezt az igazságot különösképpen 
ki kell hangsÚlyozziJk, mert tudjuk, hogya tisztul
tabb élet mj,nden téren csak ilyen utaJkon jőhet el. 

SiméD! DáJliel tool. tanár előadásáJban előnkbe 
állította a má.na:k legnagyobb problémáját. Milyen
illek kell lenni e, ma, az Új világ -küszöbén, mondhat
nánk: 8IZ ,idők teljességében, az unitárius Je1kész
nek? Az idö:k ,teJjességéről 'bes,zéltek az ev'angéliu
m()k is, és a jézus~ korszak is az idők teljessége 
v,olt. Az idők teJjessége azt jelenti, amit jelent a 
kultúrhisrl'Órlkus<Yk megáUapítása, ami,kor egy kul
túrkorszak véget ért: és egy új kuJtú.l'kor kezdődik. 
Ma!, az új világ küs,zöoon, az idők teljességében, az 
unitárius lelkés,z ,előtt a legnagyobb probléma az, 
amit SiméD! úgy fejezett ki, hogy ő azev8Jngéliumi 
mwgywrra gondol. Ez azt jelenti, h()gy a muiliR"Lt, 
amelyből a jelen adódik, ,két iránY'ban kcll fekj.n,te~ 
nriink A hivatalos, eleddig ~smert világtörténelem, 
elindulva a homályos muJtból, oH hruladt át Babi
~on, EgyirpÍ'Om" Perzs~a, Görögország, Róma és a 
keresztény történelem földjén. Ezt neveztük világ-
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történeI!\IDne/k. Emellett és ezzel. szemben teljes 
mértékben elhanyagoltuk azt a másik irá.nyt, amely 
Ázsiá.ba mUitJatott, a turáni és fi:nn·ugor népek éle-
tébe. Ezzel úgys,wlva, senki sem törődött, legfen-
oo])b azok, akik kultúrhis:tóriá.val fogJaLkozta.k. En- , 
nek oka egyrészt az volt, hogy az a kereszténység, 
amclyiLk Ma;gyavovs,zágon meg-valósult, g()lIldosko-
dott arról, hogy kiírtsa még a magját is minden 
nemzeti gondolatnak, száműzve azt, m~nt pogányt! 
A most ébredező nemzet követeli saját jogait, hogy 
Dem?Jeti élaúének kiaJ'3Jkításábaru. teljes 'erejével részt 
vehessen. E :két ill'ánJyban szemlélhetjük a mulrl:at sc 
így ,kell kial3Jkít3ini egyfclől az evangéJ,i,llImi, más-
felől a magyar nemzeti elemből azt az új szerves, 
egységes vihí.gnéwtet, mely az eljövendő Magyar
országon fogja iDlajd a szcllemet és a lelki életet 
irányítani. Erre nem mások, hanem mi mindnyá-
jan vagy" nk hivatva. És ez a hivartás egY'ben a mi 
kötelességijlTlk is. 

Hangsúlyozta az előadó azt is, hogy az uni
tárius hivatásél!'l'letuek öntudatosullIlia kell: s a wrel
messég ne a nemmrődömségben jlliSSO!Il kifejezésre, 
ne legyen a mi rúiirclmességünk puszta semlegesség, 
mert a magyar nemzeti é1et minket is kötelez, s nem 
engedi meg, hogy minden felfogás,saJJ szemben aJ tü
rclmesség áLláspontjára helYezkedjünk. Az unMá
ri~lüus cselekvő élet és ezt a cselekvő életet ki kell 
önm3JgUnkból termelnünk. 

• 

A második előadó, dr. Abrudbá,nyai János, 
teo!. lúanár és dékán, arra a megállapításra jutott, 
ho.gy a valláserkölcsi magyar n emzeti életet nem 

123 



lehet elválasztani az unitárizmustól és' az un.itáriz
must nem lehet elválasztani a valláserkölcsi magyar 
élettől. A fa.ji kérdésben a .tudomá.ny még nem mon
dotta ki az utolsó szót, de figyelmeztet, hogy e nem
zeti értékben mindnyájan e"o-yek vagy"nk, tehát 
nem a fizikai és biológiai, hanem a lelki, erkölcsi 
és jellembeli értékekre kell helyeznünk a fősúlyt, 

A m~o-yar TIép nemzeti életének is megvannak 
a maga jellegzetes vonásai, melyeket !ki kell kutat
nunk meg kell állapítanunk és érvényre kell ' juttat
nunk, s nem sza.bad megelégednünk a·=l a meg
állapítá.%aJ, ho"o-y keverék nemzet vagyunk. Nap
fényre kell hoznunk, hogy neh.iink fizikailag és 
biológiailag és erkölcsiIe.g meg van minden jogunk, 
önáJló nemzeti életünk megélésére. . 

Dr, Kovács La jos sepsiszentgyörgyi lelkész, 
feol. m. tanár elöaűásában a központi kérdés a pesz-
., L' ti' L k' d' E k' E-ZlIDl'lAllllsnaK es op IDIZlIIusnaK a er ese. Yer-

dés megoldása az unitárizIIlUs sorsá dönti el. A 
n.J.ágon csaknem minden vallásos felfogás és filo
zófiai sZffiIllélet) Zarathustra tanítását, Jézus és az; 

'«-' t "~" o 't Iri ' . ' -,~ Az ' UDllGC1ZlllusaDlwS8. veve, pessZJmlNö.. egesz 

keresztény világ kizárja ezt a földi éle et az örökké
valóság honából és az értéket abban állapítja meg, 
hogy más világban keresi az üdvös...~aet, A világ 
azonba.n ma már elérkezett oda, hog.. igyekszik a 
pesszimiz'JlUs sötét leplét levetni magáról. ~ekünk 
is meg kell látnunk, hogy a Kárpátok ölét a négy 
folyó határait, a mi hazánkat nem szabad bibliai 
s iralomvölgynek, halottasháznak tekintenünk. )\Tem
;:eti életünke nem élhetjük meg azza l az elképze-
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l , I hogy nemwtünk ·elpusZitul, mert nemootünk
esse, h l , .. "k '1 _.1.1 ak örök é1eoo ken, ogy egyem es oro e ete k~, 

: en itt a földön is. A föld is résZle az örök élet-
egy föl' d" , ték tk l ' "L nek. És ezen a on a,z er II megva 081L"" a ez 

örök életben való részv étel. A lélek itt 'a földön is 
él 8 itt a földön igazi éI1tWeket küzd ki U\IDlZeti 
él~tünkben is. Ezért nagyoo fontos megállapíta
mlllk, hogy ,a jézusi ta.nitásokon vam, a hangsúly és 
nem mások tanításán. Ezért tartom olyan nagy lelki 
értéknek, hogy dr. Kovács 'eljut anmak megállapí
tásához, hogy a pesszimista bartlb.i7JJOusnak niucsen 
semmi !köze az lluitárizmushoz ·és vaJóba/D semmi 
,köze az újtestamentomhoz sem. Az újtestmentllID 
derűlátás ában vam lefektetve a 'tiszta unitárizmus 
alapja. 

Erdő János kolozsvári vallásta.nítÓ lelkész, teol. 
m tanár gyakorlati célokat szolgáló 'előadásá:ban a 
vallásta.nítás tkérdéseivel fog1lalkozott. E tekin,tet
ben valóban sok a tennivaJÓnk. A lelkészképzésnek 
a kérdése s reformja is idekapcsolódik" mert hiszen 
a lelkés·z végzi a valláserkölcsi nevcelést s hogi jó 
eredményt érjen el, jó nevelőnek kell .lenmie. Az ,elő
adás mélyen S?,áJJtott, s gyakorlati eredményeit a 
jövő fogja megmutatni. 

Hazau:negyünk rubban a tudatban, hogy e m un
kából is szerves élet sarjad. Köszönetet mondva a 
továbbképző előadóinak, kérem ·a mi Atyánrkat, 
hogy áldjon meg mindnyájunkat, hogy úgy szolg:ál
hassuk hivatásunkat, hogy lelki nagyságuOJJr segítse 
elő a mi édes magyar hazánk további feltámadását 
és felvirágzását. Ugy legyen. 
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