
Tizennégy unitárius világi ember rövid jellem
"ajzát taldlja a következő oldalakon az olvasó. 
Nyolcan közülük E"dély bércei és folyói között fá
radoztak, haton pedig a Királyhágón innen épí
tették az unitárizmus életfáját, de mindnyájan 
l. ősei az egyetem es m agyar unitárius életnek, mely 
lélek szerint oszthatatlan egész ma is. 

Eletük és munkájuk egymástól eltérő, ahogyan 
nws és más arc vonásait tükrözik vissza fényké
'Peik is. Az egyik a szellem terén alkotott maradan
dót, a másik anyagi javak adományozás ával segí
tette elő az unitárius szellem munkálását. János 
Zsigmond fe jedelem, a történelem egyetlen koro
nás unitárius uralkodója kivételével, mindany
nyian a X IX. és XX. század gyermekei. Ismer
tetési sorrend jük nem jelent értékelést, hanem in
kább az események egymásutánját követve mu
tatja be azt a munkát, amit az unitárius és ezen 
keresztül az egyetem es magyar életben elvégeztek. 
Hithű ""itárius és öntudatos magyar volt vala
mennyi. 
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J[osl csak tizenötöt sorakoztattunk fel soraik
I ól pedig még nagyon sok(01. vannak, akiknek bi· 
:o"'yság1e ,,ö példaadásra szükségünk volna. A 
XIX. században kaáli Nagy Elek, Bölöni Farkaff 
Sándor, Paget János, iltilc6 Lőrinc és Kovács Já· 
1I0S, még réuebben pedig P. Horváth Ferenc, Da· 
niel Pél'er, Auuusztinovich Pál, Zsuki László és 
méo sokan mások. hogy ama élőket még név
szerint se em.lítsiik, mind ide kívánkoznak közéjük 
s rernéljük, hoOY emlékezetiiket egy következő kö
fetben felevenithetjük. 

Egyházunk történelmében a világiak kima-· 
gasló szerepet vittek. Mikor ezt írjuk "világiak", 
tudatában vagyunk annak a protestáns elvnek, 
hogy tulajdonképpen mindenki világi. amennyi
ben hierarchia, külön papi "rend" nincsen s vi
szont mindenki pap. aki az U r szőlőjében munkál
kodik, az egyház ügyeinek előbbviteién fáradozik. 
A rendes egyházi teendők ellátása, valamint a je
len társadalmi rendben másképpen nem. biztosít· 
hat6 megélhetés, szükségessé teszi azonban, hogy 
legyenek úgynevezett "belső emberek". a lelkész 
és az énekvezér, akik mellett az egyházt61 fizetést 
nem húzó munkatársakat "világiak"-nak nevez
zük. Mindössze ez kiilönbözteti meg nálunk az 
"egyháziakat" a világiaktóZ", mert hogy belső em
bereink különleges tanulmányokkal készülnek elő 
hivatásuk gyakorlására és hogy vannak bizonyos 
egyházi tevékenységek, melyeket jog szerint első· 
sorban csak ők végezhetnek. mindez már a fenti" 
okok következménye. 

Egyházunk történetéből kimu.tatható, hogy
amikor voltak áldozaios lelkű és emelkedett szel-
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}emíí világi embereink, akkor egyházunk is arany
h'OI'ót éUe. amikor pedig NIlamilyen okból kifolyó
lag ilyen. v ilági férfiakban és nőkben hiány nlU
talkozott, akkor rendeseIt egyházunk is válságos 
időket élt át. Nem azt jelenti ez a megállapítás, 
miu! Ita nem, rendelkeztünk volna mi is kiváló bel
ső emberekkel, nagy szónokokkal, kitűnő teológu
.sokkal, lánglelkü e.qyházszervezőkkel, - viszont 
tény az, hogy talán anyagi és politikai stílyunk 
-elégtelensége, valamint az unitárius eszme merész 
röptét ől félő elleneink elnyomó törekvései s talún 
ez eszméinkből folyó türelmesség szeUem,ének 
kÖlInyen negatív irányba forduló, minden harcos 
kiállás t 'nwllőző, m:issziót. térítést, egy irányba 
Qs"pontosított erőkifejtést n.,,, szerető élet for
in!Ínk következtében is világi embereink vállvetett 
1uyekezete nélkül belső embereink egymagukban 
11€1n tudták volna fenntartani egyházunka.t közel 
11éuyszáz éven át. 

Mindebből két tanulság látszik levonhatónak. 
Egyik az, hogy világi em,bereinknek. férfiaknak 
és nőknek egyaránt érezniök kell, hogy náluk nél
kül az egyház fenn nem maradhat s minthogy az 
e szmék sohasem tart/tOt ják fenn önm,agukal, 11'dn
{len un"itárius hívőnek elengedhetetlen kötelessége, 
hogy úgy 1nunkálkodjék az unitárizmus szőlőjé
ben, mintha egyedül csak őneki kellene meutar-
1ania Dávid Ferenc örökségét. A másik az, hogJI 
(IZ egyház ismerje fel ezt az igazságot s adjon mi
'néL több alkalmat a világi elemnek az együttmun
ltálkodásra. Téves minden olyan irányzat, amely 
.(I világiak tevőleges részvétele nélkül képzeli el az 
unitárizmus életét s hibdzik minden olyan belső 



ember, aki állását, hivatását es terveit csak saját 
magára, vagy belső ember társaira alrorja alapí
tani. 

Az itt következő rövid eletrajzok, h'i,sszük, alá
támasztják ezt a nézetiinket. Reméljük, hogy eleink 
szép példaadása lelkesítő hatással lesz a ma uni
tár'iusaira. Ez ennek a kötetnek egyetlen célja s 
1/0. ezt bármily csekély 1nértékben is szolgálhatja, 
akkor ez életrajzok írói nem végeztek hiábavaló 
munkát. 

LI. mi egy l slenünk áldása, a 1ni U runk J ézus 
Jú;sztusnak példaadása és a Szentlélek 'elemelő 
ereje legyen az olvasóval. 

A szerkeszwk 
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