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Kedves Testvéreim!

hó 2 1.én d. c. 9 órakor a budapesil
Koháry . úfi

uni(ór;u$ templomban.

Az Ol:!zövetségnek prófétáival szemben, akik saját
ncmzeUik mélyenjár6 és állhatatos látnokai voltak, Jézust az emberiség prófétájának keH tekit;ltenünk.
A biblia-kritika évszázados tanításainak is a tekintetbevételével, saját lelkiismeretünk és Istentől kapott
intelligenciánk révén mi unitáTiusok feltétlenül meg vagyunk győződve arról, hogy a keresztény Bibliának 6teslamenlumi része a népek életében a nemzetre vonatkozóan a világirodalomnak egyik legkiválóbb műve; az
újtestamentumi részben pedig a Jézus tanításait is részben tartalmazó evangéliumok az egyetemes emberi életnek, vagyis az embemégnek egészére vonatkozóan, az emberi szellem történeti kia1akulásában - a legfenségesebb alkotások.
Nem ismerjük Jézusnak közvetlen tanításait, azoknak szószerinti eredeti formáját; .de az evangéliumir6knak szemszögéből megírt iratokba mélyebben járó élményeinken keresztül bepillanthatllnk s feUsmrehetjük ennek az igazi nagy és gazdag léleknek a gondolati, érzelmi és cselekedeti világát .
•
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A J ézus világa - a perzsa Zara.tu.sztrtiéhoz hasonlóan *- az Istenországában van igen találóan meghatá-

rozva.

Ez az ország jelentesében olykor nemcsak a túlna nt
öleli magába. hanem pl. Lukács tanuságtélelében :
xvn. 20-21 r. - az emberek között benne van az emberi szívben is és az élő emberek számára itt~ ezen a földi:in v ár megvaló8'ltlá$ra. Olyan . mint a kenyér magvanak vetése: nő önmagában s szárbaszökik és dús termést
hoz anélkül. hogy az ember
szeme pillanatonként észre,
venné e nagyszeru fejlődést .
Ez az ország az Isten országa s ebben nem a hatalmaskodó uralkodás, hanem az odaadó szolgálat; nem a
kérés, hanem az adás; nem a várás, hanem a cselekvés;
nem az egyéni önzés" hanem az Isten akaratának a teljesülése a lényeges. Megtestesül benne a legfenségesebb
Atyaság, a legmélyebb gyermeki-érzés, a legtisztább
testvéri szeretet s á ltala és benne létesül az egyb, és a
közösség összhangzó egésze egy kialakítandó, eljövendő
tökeZetes világban.
~rtéke a porhoz tapadás tól való mentesség, a résztvev ő szív, az alázatos lélek. a szelid élet, az igazság
szomja, az irgalmas cselekvés, á sz.í.v tisztasága, a bensö
béke áldott vágya, a háborúságnak türelmes szenvedése.
az üldöztetésben kitartó erő , .. s mindezek összhangzó
jelenléte mellet az l sten akaratának föltétlen teljesítése.
Ebben a világban: az Islen-országában két- alkotótényezö szerepel: az Isten és az ember, aki Istennek gyermeke; minden egyéb csak a háttér. a k örnyezet.
. A háttér, vagy a környezet: maga a világ össz.,es
mult, jelen és jövő tényezáivel együtt.
Testvéreim! Ezek szerint ez alkalommal legyen 8 mi
elmélkedésünk. tárgya az 18ten~ az ember és a vjlcíg~
hogy így közelebbről rámutatbassunk az alapigénkh"
jelzett tökéletességnek igazi lényegére.
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I. AZ ISTEN.

Gótama, más néven Buddha, - aki Jézus elött legalább egy félezer évvel élt - egész életében nem beszél
Istenről s a Nirvanáról és e földi életröl való tanítása
mégis az emberiség egyik nagy részének val1ás-erkölcsi
világát alakította ki . Az általa kifejtett Karm.a-tanitás
.
'
amit magyarul a cselekedet-~ vagy tett-törvényével adhatunk vissza, az emberek százmillióiban vitte diadalra
az emberi-cselekt.-esJlek az élet első sorába való helyezését.
Amint a Nirvanában egyetemes-élet van csupán,
épen úgy a f öldi életben is az egyéni, vagy individuális,
a személyes életérdek háttérbeszorul s ki-ki és mindenki
csak tárgyi érdekü és érték ű cselekedeteiben valósíthatja
meg élete célját: az igazi, állandó és örök közösségbe
való visszajutást és az abban való feloldódásL
E nagy tanit6-mestert, aki így mindenkinek sajá.t
felelősége köréQe utalta üdvössége elnyerését, az utána
természetszerűen következő törpe nemzedékek milliárdnyi tömegekben évezredeken át istenként imádták. ...
Jézus, akit a történeti keresztények nagy része
Krisz tu8tlak is nevez. Gótamával szemben az egyéni s a
szcmélye8 életben látta az élőlények, legnagyobb áldását
az Isten-országának fennkölt közösségén belül. Istent a
mindenség urának s az emberek szerető édes 'jó Atyjának ismerte fel. akinek leglényegesebb jellemvonása: a
g011dvLselé.s .

A mezők lilioma, az ég madara és az ember, vagyis
az élet testi és lelki valósága inak és értékeinek megvalósulása mind-mind az Isten gondviselése alá tartozik.
A Jézus á ltal kitermelt gondv iseló l sten. fogalom
eddigelé az emberi szellemnek legfönségesebb és legtökéletesebb alkotása. Benne van személyes voltánál fogva
a legmagasabbrendű öntudat, a legtisztább ismeret, a
legnemesebb intelligencia, amik mellett Atyasága tar5

taJmczza a legodaadóbb szeretetet, a legmélyebb érzést
s a legtökéletesebb szentseget. Végeredményben az élet
szempontjából ö a kezdet és a vég ; de ez a kezdet és ez
a vég csak része az örökéletItek.
E z a gondviselő Isten általunk látható célját a mi
sajátos életünkön keresztül is megvalósítani törekszik
s bennünk és általunk, életünkben, érzületünkben és
cselekedeteinkben legjobb esetben az Isten akarata
megy t eljesedésbe.
Milyen igazán fe nséges Is ten-fogalom! Tökéletesen
megközelíti a világmindenség alkotójának és örök atyjának a tényleges valóságát, amit az emberi szellem a
t udomány sík ján a kell világában s zokott szemlélni.
Nem tárgyi, nem személytelen csupán, hanem az
egyedüli igaz és tökéletes személy : az örök Atya, akiben és aki által évezredek izzó kohójában egységessé
kell lennie - az életfejlödések folyamatán keresztül a mindenségnek s k özelebb ről a föld életében az egész
emberi nemnek.
Mindezt a t ökéletes Isten fogalma s lénye határoz:-,a meg, akihez J ézus tanítása szerint így imádkozunk: " Miatyank!U

II. AZ EMBER.
Az ember keletkezését ill etően telve van a világ
ezernyi-ezer különböző felfogáss al és megálla pítással. Lássunk egy párat a legérdekesebbek közül!
A tiszta buddhiz?nu8 s zerint az ember egy alsóbbre ndű vagynak az eredménye, Ez a vágy valahogyan a
Nirvána egyetemes és állandó világából pattant ki s Mayán keresztül emberré lett. Megfejthetetlen, hogy az
igazi életből hogyan keletkezhetett árnyékélet, mint haélet, nem-igazi-élet, Ezen a felfogáson belül azonban természetes, hogy igy ezen a földön élö ember valóban nem
6
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igazi erték, csak kisiklás, kaland, vakvágányra való jutás, Igy ez az ember a kín, szenvedés, nyomorúság, állandó megpróbáltatás gyötrödő embere. ö nmagában itt
a földön sem egyeseiben, sem közösségében nem hordhatjal célját es igazi értékét .
A Biblia l sten teremtményének mondja az embert,
ké.<;z alkotásnak, aki a Jézus e. IX. sz, leirása. szerint POTból és i8teni lehcllctböl: testből és lélekből áll; a Jézus
e. V. sz. megállapítása szerint idöben a teremtett világ
utolsó teremtménye és az összes teremtmények ura.
úgy látszik azonban - a régi felfogás szerint _ ,
hogy ez az ember kezdetben megl ehetős tökéletes állapotba kerül, ahonnan tragikusan alá is bukik. Itt is, mint
a buddhizmusban, tehát érvényesül az alsóbb rendű vágy
s annak szomor ú következménye.
Jézu8 az embert l sten 'iá?lak is meri fel s ez által
megalkot ja a földi élet legnemesebb fogalmát : az Istengyermeket n agyszerű hivatásával.
Erre gondolva, szól tanítványainak : "Legyetek
azért ti töltéletesek, mikent a ti mennyei Atyátok tökéletes !"
Az !mitaTizmU8 már David FeTencben felismer te
az embernek I sten tő l kapott hivatását s ezt llitta megvalósulva magában J ézusban is, aki maga is természetesen Istennek s zeretett gyermeke volt a fenti értelemben.
Ecce homo! - Ime', az igazi ember, az Isten kedves
fia , akiéhez hasonló hivatásunk van itt a földön nekünk
mindannyiunknak - történelmünknek eddigi sajnálatos
borúlátó szemlélete ellenére is!
Jézus óta a vilag igazi tudomanya, ami nem egyéb.
mint az l sten últal adott emberi észnek. léleknek, intelligenciának az Isten akarta szerint való állandó ténykedés folytán létrejött szellemi eredménye: felismerte,
megállapította, hogy az ember az élő~.é nyek v~~ába
szeTVC3tm beletartozik s mint ilyen, e foldnek saJat tu7

Injdon édcs gyermeke, n.ki arrll vnn hívlltvn, hogy egész
le tével ennek a földnek dicső hlvl.lt.á.8ál ~zolgÍLl ja, mint
a mely égitest. fl vllúgminde,lf~égnek szerves tngjn.
I!;swr int II tisztn Ludomány, vagyis n h ívnt..ús()'~ e m·
heri és7. megf\lIupltAsa uz emberben tényleg Jeten filll
látja, aki II v iláhrmindenséb"llek :w.crve8 egé81'.éhez tarto·
uk s 8. mogn helyén, a fölel kö/'ében ö r ök célok megvnl6·
s ilAsiLm van J slelltől e lhlvu.
Az unflánu,y fel/oylÍlI nem kii lönbözik eLlől a gon·
c1olaUÓI. MJ unit.6rimlok C!us(Lgtmk tudatitban Aty{wk
örök gondviselése alaLt boldoga n érezzünk mindenkor,
hogy "lJkhr éI nUk, nkár halunk, mindig az l atcnéi vagyunk" s hogy ffiagunkklLI hoztuk az ő atyai megbizatú·
sál és ö hlv. á ll andóun, szüntelen ül. örőkkb hiv : ebben
áll az c7nbernck

J .~tctft{jl

A kez(leLlegescbb emberi J.;"ondolnt nom tudotL It,
ptH,'I.dmt=mu,'l, uz elkltrhozot18(l.g, 1\1'. elf1lkOl'.ottJIltg, ll.
t.raflédia fm6 emelkednI. Egy Oótama, vl\l,íy /lz OllzlJtJtJ t~
.'IÓO megfel elő helyeinek lróju, avngy egy Platon fi c ....ck.
nek nyomQn az emberiség nagy réKzc II mlndcnKClghen fl
föld életét II Igy dz emberiség 6lettevékenykcd6Hének fl,
szinleról cllak átmcncti helynek, c:tmk II bllnletéK Ijz!n·
terének, cttak fl lebukAII H?.örnyíl Allal)(ltlumk. mln őldtoLte
és vullolta. A jót. élJ n roslfzat, ft kint éH !IZ élvezetet
ncm tudtAk sc köl'lSH neve1.őre hOI'.nl, se IiI',crveJ:ten cl(y
egyH6gc8 vi lúgba belelllCflztení. Igy Itt el'.Cn II föld ön nem
h, IeheteLl igazi életet, igazi érték.ekért é lni. Telve volL
el őtLIInk FlZ egllaz vllftg éH kUlönöKCn II fö ldi élet mIndenfé le tragéd iúval, nmelyek valal}ú,nyan egy kö ....ö" jellem·
VOIlwIll bírtak : a viláy {J bukolllj~fJ " a kárhozt.d ",dn-

v al6 hh){Í.'tU, 1:8 hitmtál>'u.

'terc.
Egy Ilyen vilflg - terméHzetlil'.crilell
mt"al1dó~
tlák mlnő"IU.clett H mint amelynek csuk eszkö::t értéke
VUIl, ,'I ohr.ufc válhatott az I;m /JerneJc 611 lclM;tJek }Iivatál,lOIf
.'Iz-íntcrévÓ. Ji:bbijl ll. vl1ftgból minden igazI embernek me·
nckllhlle kc llet.l ollu, a hol u:t. elkárhozottlJágtól megszll~
bud lll va, e lnyeri !lZ élet célját: az iidvlJsl'lé[Jt>t. Holott IlZ
élet célja II tök.l:letel'lUlé" éli az UdvöJ:ltlég eliak !lZ ered·
Illény lehel.
A vilúg Ö8S1.cS vallásai éti egyhll7.u] ezt IlZ UdvöKllé·
get igérték kllveWiknek, lll'.uz hiveik nek.
I
Am int emlfleltLlk már, csak két (2) ember akadt,
akik elég mélyre' vetették )uílóikal s Igy ml1gu8lIbbrll
emelték ru: emberben nyilatkOZÓ i8teni al'.Cllemet: a pcr-

Ul. A VIl.<I\G.

"
Harmudlizol' és utoljÚI'll teb"YU k a világot rövid vizs·
gálódáaunk tArgy{wú!
J ézus tnnltás6.vn l kapcaolalban emliteltUk, hogy 01l ~tcn·or8zúy(l, az II k ŐI'.öaHég, amclybe az ember lartozik.
Ez 111. l sten·ortil'Aga ll,. "Miatyánk" t.unuHágtételc szerint
magába foglalja II mennyek b irodalmát, ahol lsten maga
is lakozik. Mivel pedig lsten mindenUtt jelen van, az ő
országa s a mennyek or8?ilga mindenütt. ott van, ahol
Istenhez közeled ő , fej l ődő, haladó lények lakoznak . A
t úlvilág és lL földi-élet teMl egyformán belelnrtoz;ik az
Isten-országába s ez az ország őrők.
Az emberi szellem lörUmeli kia lakulásával kapcKO·
latban fel kell emlilenünk, hogy az elmuJt 5000 év alatt
alig akadt két (2) nagy gondolkodó, aki a világ életében
a jót Iá.tta volna, akár c6ljauan iM megvaló8u lónak, ille·
tőJeg megva l6l:dtandónak.

.tRa ZelY(lt.1UI,ura II a z OjltJlltamcntum J éZWIa.

Zaratlt,.,zlrrt ls tlz ISlen-orljl'llgáról be8?,élt, még pc·
dig II jó gondolat. jó bes1.éd éti jó CHClekedet ol'llzúgliról.

I

Ennek ILZ ors?!tgnak - nagyon 81ljátl$ágosan éH tel,
jetMln megfel előcn ft legderekabb embere fl /iJldm(tJt:M lJ
mint Ilyen : n mayvcM. A IlIlgy legeUSkiJn legel tető PtU::lor·emuer hl kult(lrhurcollu eme vUúgno.k, kinek az á llo.·

•
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tok világából egyik legkedvesebb barátja a kutya. E gondolatvilágból alakul ki és indul hódító útjára ~ római
légiók által is nagyon elterjesztett Mithra-, vagy nap'
kultusz!
Tiszta egyistenimádás a Zaratusztra-vallás, ahol
az emberi erkölcs a legtisztábban a magvető reménnyelteljes, Istenben-bízó, jót-teljesítő életében válik valóra.
Ezt az egész életet derii~ bizalom, szeretet és hivatcistudat hatja át épen úgy, mint késöbb a Jézusét s amíg
JéZlts ti.szta unitárizmusa, a legfe nköltebb valláserkölcsi,
hivatásos élet a történeti kereszténység életében a trinitcisba torkollott, addig rokongondolkozó nagy elődjének
egyistenthívö-tana a jól ismert . perzsa duálizmusba sülyedt alá.
Nagy emberek prófétai gondolatai évezredekre világítanak előre s a tömegek, amelyek ezek életpályájával
kapcsolatban alakulnak ki, tovább járnak a más embertömegek által kitaposott utakon. Sem a tennészet, sem
az emberi társadalom életében nincsen igazi ugrás. Lassan, fokozatosan halad tovább az élet s amíg a lélekforrasok eszmei sikon fennebb emelik az emberi szellem
értékeit, addig a nagy emberi közösségek ezer változatban és próbálkozásban élik az élet könnyebben adódó
alsóbbrendű formáit ...
Jézus tanítása a legtisztább képet tarja elénk a földi
élettel s így az ember hivatásával kapcsolatban.
A túlvii<i.ggal keveset foglalkozik; legfennebb azt
állapítja meg - egy évszázados ápokrifus tanítást követve - , hogy ott nem házasodnak és férjhez nem mennek az emberek - úgy élnek, mint az Isten angyalai.
Egész figyelme erre a földre összpontosul és itt az
embernek, aki Isten fia, nemes és fenkölt hivatása meg~Iésében állapítja meg a nagyszerű feladatot... Ez II
feladut nem több és nem kevesebb, mint az Atya tökéletességének a megközelítése.
10

Ennek a természetes feltétele az, hogy Jézus feltétlenül hisz három alap.vero valóságban és iga.z8ágban: tu
l sten jó; az ember jóra hivatott ; a világ a jóra hivatott
emberi élet valódi szinte"e.
E felfogás és tanítá; L a Zaralusztráéhoz hasonlóan - ellentétben áll minqen eddigi ismert más tanítással és megállapítással.
Ebből az alapvető tanításból kÖvetkezik az, hogy az
élet kialakulásában h.aladás, fejlödés, tökéletesedés van
s kell hogy legyen. Csakis e tökéletesedés ismeretével
mondhatta ézus: Legyetek tökéletesek!

Magyar Testvéreim!
Az elmondottak alapján és után hadd álljon itt a
mai hősi szent napon röviden még az, hogy mi magyar
unitáriusok mit szeretnénk adni a mi forrón szeretett,
édes magyar nemzetünknek, ezer év küzdelmének tüzé·
ben megedződött s új ezerévekben továbbélö, szent híva, tását teljesítendő drága hazánknak: MagyarországIlak.
Hitet adunk, Istentől kapott saját hitünket, a Jézus
és a Dávid Ferenc e rős hitét - abban, hogy a tökéletef:jen jó lsten mellett az ember s így a magyar; a világ
s így nemzetünk is feltétlenül jóra van elhiva. Nem
bünös tömeg, Ilem ,.perdita massa" a mi fajtánk és nemzetünk, hanem egyenesen letéteményese az Isten-országának!
A világ életét nem lehet máSképen jól megélni,
csakis a szervescn kialakult nemzetek kÖZÖSSége útján.
Az ember fö ldi célja nem lehet más, mint egy fenkölt, tiszta gondolkodású és nemesen élö emberiség kifej lesztése, megalkotása. Ez az emberiség azonban csakis
a hivatásuknak élő, kü l önböző nemzeteknek szerves élete
által valósu lhat meg. Nem világbirOdalmak, hanem saII

jAto.enn él ő nc mzc t fJk a lkoUmt jó.k azt a világot, Ilmely~
ben megvnlósulhat II kölcSönös megbecsülés alapján a
te8Lvé r i s zere te tne k az a ! orm/í jn, amely az I s tenorsz.ő ~
gA nflk n velcjurójn, vagy a kár ala ptörvénye.
N cm;;cUillk 1nt)gyar /ajlmlmak n tör té.nelem kohójá ~
ba n kikris tályosodot t áll apotát mutatja s mint Isten tő l
knpotl hivntással biró, S7.crveS emberi közösség , arra van
hivatva, hogy n Kárpá tOk közölt, a folyók. r ónnk és bércek gyönyör ű vil ágába n, II haza f öldje által adott lehet &égek mellett mcgvalÓ8ítsa II h9zzá. ill ő s zent felada~
t ol : tegye, vá ltoztassa és alak ltsn flt Mngyarors7.ágot ls~
I cn ~orsÚlg8. s zerves részévé!
Min den nAgy küzdelem. ho. egesz lélekkel vívja azt
a ne mzet, közelebb viszi fi tl it eme s zent hivatáshoz.
Aztán hit et ndunk nemzctiinknek a bban , hogy a v i~
Mg élet e a magn egészében mégis csak e lő h a l adás t, ki~
- alak\llfas l, fej lődést mulat. Még az id ő nk énti vi sszaesés~
nek l6.t s7.6 tény is, magn n háború is, végeredményben
az el őre haladást s7.olgálja.
']'öl'eltedjünk fenk ölt s7.clle mmel így szemlélni az
élot eseményeit, ne pedig - millt eddig tevők - szörnyi! trngédiákban, melyeknek kinjá ban megöregedik az
emberi lélek ! $ziinlelcn azt nézzük. hogy a gyenge, ki~
csiny , erő tlen k ezdlJ thez képest mennyire j utottunk előre
s hagyjunk fel ama hnmis s7.emJélettel, a maz al sóbbrendű
gondolkodás i formá val, amcly mindenben egy tökéletes
lü lapotból való lebukást keres és talál s ezáltal átokká
t.e~ i az ember egész életét.
'I genis. ! ejl6dé8, tökéletesedé8 az élet igazi formá ja
s fa junk és nemzetünk is fejlödésre van Istentől elhlva.
E hhez a fejlődés h ez súlyos. llehéz, küzdelmes utak vezethetnek ; de II kUzdelmeket erős hittel. feltétlen kitartással a végsőki g vállnlnunk kell . Nemzeti küzdelmeink
nyomán k ivirágzik DCmzeti éleLUnk örök f á j a..
.
A népek közösségi tényezői között most ébred E II TOpaban ezer éves tetszhalot tságából II n emzet igazi fo-

galma es valösága s amint ez a nemzet (minden nemzet,
a miénk is ) bele aka r szerv eződni - más természetellenes ala kulfl.so kkal s zemben - az egyetemes emberiség
nagy kÖ7.(jsségébe : legyen hitünk abban, hogy ez nemcsak lehetséges, ha nem Isten től nyert hivatásunknak tel~sen m egfel elő is.
Minden , a mi magyar, ezt a kialakuló drága nemzetel, a magyar leve nte és honvéd. hősi nemzetét kell hogy
szolgálja! A nemzetet, amint felfelé szervesen belelaglalódik földünk összes laköinak szerves közösségébe s
lefelé magába n pedig minden tényezőjé t helyére állit ja s
Igy t udomá ny, művészet, vallás és erkölcs, jog és köt elesség , is kola és nevelés az ő közvetlen érdeke és hivatása szerint igazodik . . . gazdaggá lesz kultúrvilága s a
maga rendjén értéke s zerint teljes gyümölcsöt hoz minden közösségi tén yezője : a család, a falu, a vá ros, a
megye. '. s általuk és bennük az egész hon.
19y lesz Magyarország Isten-országávA, segíti Európát, hogy az is azzá nemesüljön, hogy aztá n a világ
egységes egésszé, szerves közösséggé alakuljon, magasabb eszmékkel s fenköltebb életű embertípU88a1 . ..
ahol teljesedésbe megy: az emberi fejlődés, amit eleven
~Ietben tart a t estvéri szeretet, a javító, nemeritd, /e;le8zt ő szeretet • . . a cél, az eszmény magas ztos szeretete ... egy istenfiúi és embedestvéri közösségben, ahol
.
a nemzet hivatásos élete maga is örök-élet!
Tes tvéreim! Nagy küzdelmeink 'közepette emelkedjünk lelkünkben történelmi magaslatra s hallgassuk meg
IUl örök magyar kiáltó szókat : a Kárpátok zengik, &
Duna és & Tisza harsogja, & róna üzeni, a hegyek tapsol ~
ják, a csermely csobogja s a szellö suttogl,&: Hiszek az
Istenben, hiszek a hazában, hisUlk az isteni örök ig&Z~
&ágban, hiszek Magyarország szent hivatásában!
Eme szent hittöl áthatva, mi unitáriusok a tárogató
hangjában, a. kard pengésében, a trombiták harsonAjá·
ban, a levente törekvésében s a honvéd élethalá1-kUzdel-
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mében egy kitartó, soha meg nem szűnő, Istentől irinyitot l bös Deuu:eti akaratot látunk az örök fejlődés 81landó
utján 8 J éZUSM) birdetjük magasztos emberi hivatásunk
szeot tudatában : Legyetek tökéletesek, miként a ti
mennyei Atyátok tökéletes!"
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ór ökke: Amen!
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