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Bevezetés. 

Ha valaki nyitott szemmel és rokonszenves érdekJödéssel figyelte 
..a közelmúltakban lezajló finn~orosz háborút S a finn katonák legendás 
Ihősiességét, könnyen megalkothatfa magának az "öntudatosság" 
klasszikus fogalmát. Suomi fiai példát mulattak. A parancsot teljesítő 
római katona törfénelmivé lett nemes alakját az öntudatos küzdelem 
fürdőjével Hatták át, hogy az igazi hősiesség még csillogóbb, még ér. 
tékesebb legyen. Hősiességük nem a tömegszenvedélyből kicsiholt 
szikra, nem nyáj .. hösiesség volt, hanem valami magasztos vallásos égés. 
mely a kristály.tiszta honszeretet, keresztényi nemzeteszme és a minő. 
ségi emberideál ős forrásából táplálkozott. Suam i fiai tudták, hogy mi 
-a harc lényege, célja és következménye. S úgy harcoltak, mint kevés 
nép a világtörténelemben: egy az egészért s az egész az egyért. 
Minden finn katona szíve Finnország pajzsává tágult s Finnország 
egész valójával a hős szívébe sűr(ísödöH össze. 

Kétségkívül hosszú idők lelkiérése segítelle elő ezt a páratlan 
'öntudatosulási folyamatot. A Hnn nép sokat szeretett, szenvedett, sok· 
szor elbukolt és fólemelkedett, míg nemzeti életében és hívatásában 

·öntudato5sá lett, de egyúttal minden időkre megteremteffe fenn mara" 
dásának, sőt továbbfejlődésének bámulatra és követésre méltó élet

' Iehetőségeil. 
A. finn kép nagyon megejtő és csábít, hogy az unitárius életre 

is alkalmazzuk, mert sok lényeges hasonlóság áll fönn a finn .. sors és 
vallásunk sorsa között. A csöndország fiainak szerény, de meg nem 
torpanó küzdelme a mi zajtalan küzdelmünk, a fehér hómezők szét. 
'szórt lakóinak élete a mi szórvány,életünk, akár felekezetközi, akár 
nemzetiségi vonatkozásban, maroknyiságuk a mi számbeli kicsinysé. 
-günk, minöségi harcuk a mi harcunk a mennyiséggel szemben, erős 
istenhitük a mi vérrel megszenteU tiszta hitünk, eszményi fegyverük a 
mi fegyverünk. Suomi gyermekei mindent az öntudatos életüknek és 
'haláluk nak köszönhetnek, a mi vallásunk sorsa is az öntudatosság 
-gálján áll vagy bukik. Ez a szórólapátja az időnek, mely különválaszJja 
a ,tiszta magot a pelyvától és a léhás giz .. gaztóJ. Ez a kritériuma a 
'hitnek, magatartásnak és intézményes történelemnek. Unitárizmusunk 
csak annyira jó, hatásában annyira erős és lendületes, amennyire 
öntudatos. 

Az öntudatosság nálunk életszükséglet, hiszen ezer és ezer hí· 
v ünk él szétszórtan a Kárpátmedencében , hogy m"gélje bátran és 
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hősiesen a magyar egyedülvalóság nehéz küldetését. Rokonság, szom ... 
szédság, vérközösség nincs körülötte, melyböl alkalmasint erőt és lel. 
kesedést merítheine. A környezet sem igen beszél hozzá, mert szliz, 
töre tlen talajon munkálkodik. Ö nem egy elpuszluló vagy kivonuló. 
valláso~. , vagy ~em~eti ~özösség ill fele!tett. csüggeteg, Ulóvéd~e. hanem 
egy 521\'05an kuzdo. szmte emberfeletti munkára vallalkozo élcsapat
e!öÖrse. Társtalanságában tehát Istenen kívül az öntudatossága a 
mindene. 

OnJudatossága vallásának teljes ismeretéből táplálkozik. Tudnia, 
kell, hogy vallásának múl/jában nincs szégyeln i va ló, hogy az világ_ 
viszonyla tban is nagy érték s hogy jövője lelve vall magasztos célokkal 
és fe ladatokkal. Vallása a jézusi mélységekből eredt, vihar, szenvedés. 
kísérte, még iU .. oft borús ég alatt jár, de a derűs magasságok felé lart. 
Tudnia kell , hogya múlt kézzelfoghatóan mil adoU s mire kötelezi őt. 
Tudnia kell, hogy János Zsigmond az önálló erdélyi magyar élelel 
megalapozó fejedelem még mindig nincs az őt megillető történelmi. 
magaslaton, hogy Dávid Ferenc a XVI. század magyar iJodalmának 
páratlan exponense egy. két alig eli smerő sort kap a hivatalos magyar 
irodalomtörténeli művekben (annál nagyobb rész jut ki a félreérlésböl). 
s hegy ugyancsak ez a férfiú, ki Kolozsvárt annak idején magyarrá. 
formálta a Kálvinnak, Luthernek és Hontérusnak kijáró erdélyi város~ 
főterek mellett be kellett, hogy érje egy belvárosi eldugott szűk és. 
sötét utcácska elnevezésével. Tudnia kell. hogy az a hit, amely a 
magyar vallásos géniusz csodálatos alkotása csak Jókai .. Egy az IstenI<. 
című halhatatlan f"gényében nyert általános magyar elismerést. S hogy 
az a kultúr protestáns világszemlélet, mely az Orbán Balázsok és. 
Brassai Sámue.lek klasszikus alakját kitermelte, egy' két egyéni ki. 
válóság munkájának méltánylásától eltekintve , alig vagy m' m julhalof,. 
szóhoz a magyar nemzefnevelésben. Tudnia kell, hogy a székely 
székek unitárius falvai nemcsr\k nagy férfiakat adlak a nemzetnek, 
hanem páratlan közerkölcsi eszményekkel is megajándékozlák azt, ki
termelvén a puritán jellem és becsüleh?sség klasszikus példáját. A sok. 
közül csak egy konkrétumot jegyezünk fe l. Udvarhely megyében, ho~ 
az unitáriusok zöme él, eltekintve a 22 éves román ra~ságlól, ritka 
holló a börtönviselt ember. 

Nagy vonásokban így fest egy kép az unilárizmus múlt járól •. 
j e lenéről és jövő feladatairól. Az itt következő három dolgozat, me ly 
a Keresztény Magvetőben lá tott e lőször napvilágot, ezeket a gondo
latokat igyekszik kifejteni s átadn i az olvasónak öntudatosítás céljából. 
A z az érzésünk, hogy vallásunkat a múltban a magya r élet véka alá 
rejtette s most remélhdőleg nem veszi rossz néven t őlünk ha ezt a 
krisz.tusi és egyben magyar értéket mi hegyen épített templommá 
akarJuk emelni. Hillel hisszük, hogy ezen törekvésünkben velünk lesz 
megér tő szerelete s a mindenható Isten áldása. 

](o /ozsvárJ, a Dávid Ferenc városában 1941 március havában. 
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Egy az Úr, egy a hit, egy II keresztség; 
egy az lsten, ki mindeneknek Atyja . . .• 

PAl Elé,. IV. 5-6. v. 

Mi az unitárizmus 'f 
(Az Egyisten-hit fogalmának tisztádsa.) 

Ha az átlag uniláriustól megkérdezzük, hogy mit ért az uni· 
tárius elnevezésen, vagy zavarba jön és nem felel, vagyegyszerűen 
csak annyit mond, hogy .egy az Isten". Hogy az unitárius szó 
mögött milyen roppant hitelvi világ húzódik meg s hogy az egység 
fogalma mil takar, arról vagy nagyon keveset, vagy semmit sem 
tud. tS ezen nem is lehet csodálkozni. Az átlagember nagyon 
keveset bibel Od ik az öntudatosulás filozófiai vagy teológiai vonat
kozásaival, a fogalmak ilyentén tisztázása úgy véli, hogy az arra 
hívatottak dolga, O még a lét végsO nagy kérdéseire is, mint Isten, 
világ, élet, halál a maga kis életének szemszögéböl felel. Onnan 
kiindulva építi fel hitvilágának homokvárát vagy sziklaszirtjét. 

De vajjon miként állunk az átlagon felüliekkel ? Nem célom 
ilt valamelyes csoport lelki keresztmetszetét adni, ami bizonyára 
színes és érdekes lenne, hisz a vélemények különbsége nálunk 
unitáriusoknál természetes és érthetö, de sej ésem szerint itt sem 
állunk sokkal jobban. S erre is meg van a mentelern. Az Isten 
egységének tudata a törlénelern folyamán annyira vérünkké vált, 
mini hitelv, élelparancs, zsol/dr és katakomba, mint kereszl és 
megdicsőülés, hogy mélyebb magyarázatba nem bocsátkoztunk és 
nem is tartottuk szükségesnek. Azonkivül a szentháromság és 
egység közötti százados vita lekötötte sok szép idönket. Századokon 
át magyarázkodnunk kellett, kivédni sok gúnyt és vádat, lemosni 
sok ránkszórt szennyet. A kUlsö kényszer folytán küzdelmeink a 
negativumokban, tagadásokban merültek ki. Tagadtuk a szenthá
romságot, az eredendO bűnt, a váltság tanát s még jónehány sar
kalatos dogmát, mely véleményünk szerint nemcsak a jÓlan észt 
lázllja fel, hanem lsten igazságosságát s az erkölcsi világrendet 
támadja meg (eredendO bún pl.) s az életet teszi sivárrá. ldllvet 
azonban a tagadást állítás, a negalivumot pozilivum váltotta fel, 
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És ez a helyes. A világfejlődé sben csak annak van kiérdemelf 
helye, tett-légyen nemzet, egyház vagy eszme, amely pozitivumo
kat tud termelni. Ma senki sem kérdezi tölQnk, hogy mit nem 
hisziJnk, hanem hogy mit hiszünk. Mi az a sajátos érték, vagy 
lényegbeli kUlömbség, ami homlokunkra vagy szivünkbe nyomja 
az unitárius bélyeget? Befelé pedig szakadatlanul vizsgáljuk, hogy 
mi az a plusz. amit mi unitáriusok másokkal szemben nyújtani 
tudunk. Mi az a többlet· adás érzésben, értelemben és akaratban? 
Szakadatlanul kérdezzük, mert nálunk nincsenek kinyilatkoztatott 
és lezárt meggyőződések. Az újra értékelés folyamatos. Ha azt 
mondjuk, hogy az unitárizmus leglényege az Isten egysége, ezt a 
megállapitást többször revizi Ó alá vesszUk, hogy a fogalom és 
meggyőződés tisztuljon, mélyüljön és gazdagodjék. 

Mi tehát az unitárizmus ? Mil érlünk az Isten egységén ? A 
kérdési löbb oldalról világilhatjuk meg, mintegy refleklQr fényben. 
Elindulhatunk pl. a történelem nyomán. Filmszerüleg lepergelheljük 
a múlt idők felfogásál. Érdekes és lanul ságos elindulni Jézus ti"la 
unilárizmusából s átbolyongni a három első század kissé bizony
talan, kissé homályos fe lfogásán, el egészen a niceai zsinatig, 
ahol a konzervativ Árius végkép elveszti a csatát a forradalmi 
Alanaziussal szemben, kit a lélek izgató problémája tett forradalmárrá 
s következőleg a megvállás tana emelte Jézust megváitó Istenné. Az 
Islen·egység lorró kérdése ilt kihUl, hogy tömölt hamú és láva réteg 
ülepedjék rá a sötét középkoron kereszlU!. Az eszme alszik, de 
álma a rög ala Iti mag álma. Azért alszik, hogya renaissance 
humanizmusa által kiváltolt lelki tavaszban csirába pattanjon. Az 
Olaszhonból kiU!dOzött gondoikozók svájci, majd lengyelországi 
munkája nyomán szárba szökkenjen s egy ízzó magyar lelken keresz
tul megtisztulva és megizmosodva, fává nőjjön, melyet az idők viharai 
tépázhattak, csavar hattak, de ki nem dönthettek. Eleddig minden 
sláció egy érdekes kép, kU:ön szinnel és tartalommal. Mostantól 
kezdve a dávidferenci meggyőződésben tisztultabb és határozottabb 
megfogalmazást nyer az Isten·egység eszméje. Az alap meg van. 
Erre legfennebb csak épiteni, vagy az egészet ledönteni lehel. Az 
épltés munkája a felvilágosodás koráig titokban folyik, de szaka
datlanul folyik és érezni lehel, hogy mennél nagyobb a kUlső 
nyomás, annál nagyobb szereteltel s azzal a lelkes önludaltal, 
hogy a fundamentum ra dóm épül, melynek falai és mennyezete 
jövO századokba íveinek. A felvilágosodás korál köreinkben is töb-
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ben biráiják s vallási közömbösséggel, túltengö rácionálizmussal 
vádolják. Mindebben lehel igazuk. Egy azonban bizonyos. Az 
unitárizmus a felvilágosodás korában szerzi meg a polgárjogot 
arra, hogy fokozatosan a felszínre kerUlve, önmagát bemutathassa. 
Idáig gyámság alall állotl, nagyon is mostoha és félreérlelt sors
ban. Most nyílik alkalom, hogyadávidferenci vonalhoz vissza
térve, elháritsa magáról az istentagadás vádját, mondván, hogy 
jézus embefvol/ának állítása nem tagadásra, hanem a legfönsége
sebb és legeszményibb istellhivésre vezet, az Jsten-egység fogalmá
nak kimeríthetetlen mélységéhez és szépségéhez, a tökéletes Js/enhez. 
Ezzel talán be is lejezödnék a képsorozal, ide vevén még a kül
földi unitárizmus szín-elutéseit vagy harmoniáit. De mindez csak 
háttér lenne, ha töriéneImi szempontból dolgoznók fel a tárgyunkat. 
A háttérböl kihámozva a lényeget, mini a fejlödés legkorszerűbb 

. eredményét, fel kellene vázolnom a magunk elgondolását s az ösz
szehasonlílás kapcsán megállapítanom, hogy mennyiben tarIalma
sodott vagy sekélyesedett el az Islen-egység fogalma. Én azonban más 
télle lépek. Nem történeti összehasonlításI teszek, hanem az Isten
egység fogalmát egy kissé tudományos és bölcseleti keretbe állílom 
bele. MegfigyeléseimbIlI és meditációimból adok némi izelitöt, azon
ban régi igazságot magyarázok, legfennebb új köntösben. 

Két filozófiai irányzalot emlitek meg, mely örök harcban állott 
egymással s mely harcnak relteneles és gigántikus klsérö zenéje
ként most zajlik le az európai népek és az angolszász világ közt 
dúló élet-halál küzdelem. A két irányzat a monista és pluralista 
világnézetben jut sajálságos kifejezésre. Az elsö Platont vallja ös
alyájának s a hellén és keresztény szellemen át a német ideálizmus
ban termékenyül meg és bonlakozik ki a legszebben és legklasszi_ 
kusabban. A második Arisztotelesztöl veszi eredetét s az arab 
gondolkozásban megfürödve, meggazdagodva jut el az angolszász 
világhoz. (Félreértések elkerülése végett a kérdést részleteznem és 
tiszláznom kellene, de ez nem képezheli jelen dolgozatom tárgyát.) 
A monista világszemiéleI az egységre törekvés nagy gondolatával 
foglalkozik, vagyis a világmindenségben az atomlól a csillagokig egy 
egységes irányítást, célt vél felfedezni s a világegyetemel egy szerves 
egésznek fogja fel, amelyben mindennek és mindenkinek meg van 
a maga helye és célja, egy abszolut, tökéletes irányítás ala It. A 
pluralista világszemlélet ennek éppen ellenkezöje. Sokszinü és sok
célú egyedekböl álló világot lát a relativ fogalmával s szinte ré-
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szekre bontja, atomizáJja a nagy mindenséget. Egészen kézenfekvő, 
hogy a mi felfogásunkat a monista világszemlélet elégiti ki és 
támasztja alá. Nem pusztán kényelemböl, hanem bizonyítható in
dokok alapján. Télen, ha megállok ablakom elött s a jégvirágok 
bámulatába merfIlök, vagy az utcán járva arámhulló hópehelyek 
rendszerét vizsgálom, ha gleccserekre vagy a vfzcseppre gondolok, 
amint pára, esll és tenger lormájában gleccserré, hópehellyé ala
kulhat, nemcsak a törvényszerüség és szépség misztériuma önt el, 
hanem az a gondolat is megerösödik bennem, hogya nagy kör~ 

lorgásban egycélú egységre törekvés is felfedezhető. llyenformán 
szerves kapcsolat van a tenger és az agysejlern vízalomja közölI. 
Kapcsolat és egység. A szemléltetéssel átcsaphatunk más mezöre. 
Úgy tudjuk, hogy a mohák, melyeknek löbb ezer válfaja van, az 
elsll földképzök. Azt is tudjuk, hogya növények, fák világában 
meg van a szoros családi hasonlóság, hogy úgy mondjuk, vér
rOKonság. Családi hasonlóság van a komlók, fUgefák és szilfák kö
zölt, viszont a fUgefához tarloznak a gumifák, a szentjános
kenyérfák, s a szölillhöz hasonló faélősdiek. A hasonlóság nem
csak az életformát, életkeretet szabályozza, hanem korlátozza vagy 
kiMvlti, tehát irányit ja az életmüködést is. Egy egységes törekvést 
ad az életnek. Az állaltanban Darwin fejezte ki a legklasszikusabban 
ezt az eszmét, amidőn legelterjedtebb munkájának a .Faiok ere
dele" címet adta. Egy a származás, mely változataiban megszám
lálhatallan ugyan, de az egyszármazás közös eredetetét megszabja a 
szerves kapcsolatokat és egységretörö életmegnyilvánulásokal. Ez 
az eszme testet ölt a társadalomban is. Az embert nemcsak a testi 
rokonságból adódó természele, de eszmei társulása a nagy egész 
gondolata lelé hajtja. Sok vér, könny és szenvedés jelzi ezt az 
útat, de egészen tisztán kivehetö. Nevezzük az elsó kardcsonyestnek, 
renaisance~nak, reformdciónak, francia Jorrada/omnak, vagy nem~ 
z,ti szocidlizmusnak, mindenikben benne van a nagy egész felé 
/6rekvó aka.at. A keret és eszközök mások, egészen bizonyos, 
hogy az orszdgot másképpen képzelte el Jézus, Danton vagy Hitler, 
a cél azonban mindig valami nagy átfogó egységretörekvés. Wells 
a nagy regényíró és utópista úgy véli, hogy amikor a nagy harc 
lezajlik a fehérek között, a fajok közötti velélkedés köveIkezik, 
majd a Mars és föld lakóinak háborúja. Nem mintha az ember 
csak könnyben és vérben szeretne úszni, nem is kizár61agosan az 
egyeduralmi kérdés eldöntése szempontjából, hanem a nagy egészre 

- 4 -



töró hajlam diklálumaképpen. Az ember pedig háborúzik, mert még 
mindig sok benne a kimunkálatlan, primitív erő. Eddig a talán 
kissé fáraszió szemléltetés. Most arra lehet kiváncsi valaki, hogy 
vajjon miképpen állítom e keretbe Isten-egységének a fogalmát, 
mert hiszen ez idáig talán filozófia, de vallásnak új pogányság 
Erőmhöz mérten azt is megpróbálom. • 

Egy egészen kézenfekvő szemléltetéssel kezdem: az izom
rendszerrel. Erről általában sokat tudunk. Tudjuk, hogy bizonyos 
hatásokra miképpen reagál. Meg tudjuk állapítani betegségét s az 
eszközökböl és módokból is sokat ismerUnk, melyeknek segitsé
gével fejleszthet jUk, Tudjuk tehát, hogy él, működik és elpusztul. 
De hogy mi az, ami működteti, egyelöre nem tudjuk. Csak felté
telezzUk, hogy valamilyen erö. Erö, ami nem puszta mechanizmus, 
hanem, ami él. 

A világegyetemröl kUlömböző képekben azt bizonyItottuk, 
hogy szerves kapcsolat, bizonyos rendszer, hasonlóság, törvény
szerűség tartja fenn és úgy a makro, mint a mikrokozmoszban a 
nagy egész felé tölekszik. Fel kell tételeznUnk, hogy nem mecha
nikai törvények, hanem lelki törvények alapján. Erről a modern 
fizikai tudomány gyöz meg legelöször. Jean, aki csillagász s a 
szférák világának csodás pontosságát kutatja, a világegyetemet egy 
grandiózns matematikai rendszerhez hasonlítja. De, amint mondja, 
lehel-e elgondolni matematikát matematikus nélkUl ? lsten szerinte 
egy nagy matematikai gondolkozó. Egyetlen egy, kinek kivetUlése 
ez a bámulatlal és hódolatlal eltöltö nagy világ. Vagy vigyUk ezt 
a képet tovább. A rendszer nem kaosz, nem zavaros hanem tiszta, 
tehát érthető. Az érlhetöség pedig értelmet fejez ki ; Istent, mint 
értelmet. A rendszer ismét igazgatást télelez fel. Az igazgatás 
Igazgatót. Istent, mini a mindenség Igazgatóját. És így tovább a 
végtelenségig. Ezekben a képekben, tiszta unitárius felfogásban 
úgy látjuk meg lsten életét és munkáját, mint a nagy EgyedUl
valójét, ki egy cél felé, egységes tervben irányítja a vtlágmindenség 
életét. Ez a fogalom azonban csak a tudós számára létezik. A 
vallásos ember Jézus példája szerint gondolkozik és 'feloldja ilIe
töleg egységesiti ezeket a kissé hideg és formális személyi jelle
geket az Atyaság fogalmába . Az lsten lélek, mondja Ó, s ezzel meg
oldódik a nagy rejtély, Ezek szerint tehát Jézus volt az első unitárius. 
Minden bizonnyal ö,aki megérezte a nagyegységretörö elll és akaratot, 
a liliomban, amelyről prédikált, az életben, amelyet egyetemlegesen 
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akart meggyógyUani, az országban, mely magába foglalná min
den ország szépségét, jóságát és igazságát s az Istenben, ki mint 
lélek mindezekre kiáraszlja a maga gondvisető atyaságát. Ezt a 
mélységet sejtette Szervét és látta meg Dávid Ferenc s ennek 
vagyunk mi unitáriusok boldog örökösei. Ez az unitárius egy
Islenfogalom tiszta jelentősége . 

Tárgyunk végéhez közeledve, még csak egy kérdésre kell 
röviden meglelelnünk. Mi fontossága van mindennek ránk nézve, 
helyesebben ez a tiszta, öntudatos uni/drius hit, melyet az Evan
gélium, ludomdny és bő/eselel aididmaszl, milyen befolyást gya
korolhat az életemre. 

E/őször is érzem, hogy úgy alkotott a nagy Alkotó, hogy a 
világmindenségnek szerves része legyek. Hogy ezáltal bennem és 
körUlöttem minden értelmet és értéket nyerjen, mindenekelőtt az 
én étetem és emberségem. A szerves kapcsolat pedig ezt a világot 
olthonommd vardzso/ja. Bár néh, jégvertes az életem, könnyes a 
párnám és sós a kenyerem, de itthon érzem magam. Itthon, az 
enyéim között, beleilleszkedve a nagy isteni világrendbe. S ha 
néha mégis meghasontás támad bennem, rámragyognak a csilla
gok, mert tudják, hogy árva vagyok. Az lsten néz rám a csilla
gokbJn. Viszont, ha gyözök, az én apró kis Ugyemben, amint 
Overstreet tanár megjegyzi, a vitágmindenség diadalmaskodik. 

Ez a hit arra ösztönöz, hogy tdvlalokban gondolkozzunk. 
Önmagunk életét, népünk történeimét távlatokba mérj ük fel . A 150 
éves törökrabság és a 22 éves szenvedés más értelmet nyer az 
ezer év távtatában s más cétokat szül egy újabb ezer évre lsten 
gondotatának a megvalósilására. Az ember mindig hajlamos arra, 
hogya körülötte kavargó veszélyt túlzottan nagynak lássa, az 
örömet pedig végnélkulinek higyje. A lávtatokban vató gondot
kozás kiegyensúlyozó szerepel játszik. Isten nem egy pillanatra 
tervez s a nagy tervbe, mi, pillanatok emberei a távlat gondolatát 
kell belevigyük. A pillanat az örökkévalóságnak szól. 

A dolgok és események sub specie aeternitatis felmérése nem
csak nemzeti, de unitárius vonatkozásban is magyaráz valamit. 
Más beállltásba helyezi vallásunk életét, hívatását, jövőjét. Időfeletti
sége itt ragyog ki a legszebben. Nem úgy mutatkozik mint efémer, 
emberi találmány, hanem. mint az isteni örök titkok emberi meg
sejtése és megélése. Egy nagy világfolyamatnak tOnik fel, amely
ben alámerülnek a felekezeti korlátok s szétmállanak a dogmák 
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sz(rtnek hilf ialai. Mint Isteni élei folyamat sdÍJ, áramlik id6lfen
időklő l a jelenen ál, a kileljesUlőbb jövőbe. Nagy vallásos gon
dolkozók vagy nemzelek csak friss, Ode szint adnak e folyamat
nak vagy liszlára fOrdetik benne lelkUk világát, megsejlik mélysé
gét, vagy meghalnak igazdgáért, de lényegében . meg nem válloz
talják. Még kevésbé a nyitt vagy alaltomos támadások, emberi 
kikezdések. Egy pár évvel ezelőll az Ú. n. humanisla-Ieista vita 
izgalma és aggodalma töllölte el az erdélyi unilárius vezető körö
ket. Úgy vélték és állították, hogy az Amerikából hazatérő liatal 
lelkészek humanizmusra hajló nézele veszélybe sodorja vagy so
dorhatja az erdélyi unifárizmust. Akik így gondolkoztak, aligha 
betekintettek az unilárizmus igazi lényegébe. Ók csupán egy inléz
ményt láttak és féltettek, amely térben, idöben, felekezeti és állami 
korlá lok között működik és harcol hiteszményeinek a meg valósi
tásáérl, s nem magát az unitárius gondolatot. 'A gondolal pedig 
sokkal több, mélyebb és idöfeletlibb, mint erdélyi kifejezője, de 
egyútlal örök talaja és megtartó ereje ennek a sajátos erdélyi ma- . 
gyar hilnek, amellyel nem tudnak, mert nem tudhalnak elbánni, a 
ti szavirág·élefű emberi jelenségek. Szinte nekünk szól Oamatiel 
tanácsa: •.. . ha emberektöl van e dolog, semmivé lesz, ha pedig 
Istentöl van, ti fel nem bonthatjátok ... • Az unitárizmus nem 
egyéb, mint megérzése az isteni cél harmoniára, nagy egységre
törö akaratának, Megérzés és bekapcsolódás ebbe az isteni folya
malba. Ez pedig fenséges nyugalmat, bátorságot és hitet kölcsö
nöz minden boldog birtokosnak, letl-Iégyen az egy vallás-erkötcsi 
intézmény vagy egyén, arnidön az idök megpróbáló feladataival 
küzködik. Az örök érték nem megsemmisülve, hanem meglisztulva 
kerül ki a koreszmék lobogó tűzéböl. Ezért nem féltetlern s nem 
féltheti egyellen hivö sem az unilárizmust a veszedelmesnek fel .. 
tüntetetl vitában. Nem féltettem, söt örvend tem, hogy alkalma nyilik 
az önvizsgálatra és megtiszlulásra. Csak annyi lörlénl, hogy egy kis 
légáram kifújla az ócsul az arany' ó búzaszem közül. 

Harmadszor, ez a hit nekem. embernek, héroszi pályát mér 
ki és allaszi hivalást ró reám. Tartanom kell a világot, melynek 
szerves része vagyok s ha elbukom, bukásom ban átölelnem azt a 
parányi tért, mely oszlályrészUl jutott. 

Negyedszer, a szerves egységbe való betagolódás minden 
ember személyének jontossdgdt és szentségét jelenl/. Hitelvi szem
pontbót, • ennek minden vonalon érvénye.Utnle kell, nincsenek 
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és netn lehelnek kivdlaszlollak és kdrhozalra Illlfek. Egy eszményI 
menetelésben mindenki gyOnge vállára és apró lépésére szUkség 
van. hogyha a jelen sOtét vOlgyébOl a csúcs felé kiállunk. hogy 
. van·e némi remény? I" távolról az Isten mindannyiunk arcára 
rózsaszín fi hajnalt. deritsen, 

VégUI ez a hit arra sarkal. hogya nagy szerves világrendben 
a nemzet. mint élet-egység értékeiben kikristályosodjék. Az a rej
tett gyOngy legyen. amelyért odaadj uk mindenUnket. az egész 
életanket. csakhogy a gyOngyböl kivirul jon az lstenországa. 

--~ .......... --



..... Tudom, kinek hittem .• 
PAl, Tim. I. 12. 

Vallá.-e az unitárizmus vagy világnézet" 

Az unitárizmus sohasem volt dédelgeteIt gyermeke a keresz
ténységnek. Életindulását a reformáció másod virágzásának tekin
tették, jézusi, szelid szellemét és türelmességél gyöngeségnek ma
gyarázták. Fejlödésében, mőd és alkalom szerint szivesen meggátol
ták. A keresztény család Benijáminója gyakran érezte, hogy a tör
ténelem tekintete könyörtelen szigorral méri fel léptei nyomát s 
feje fölött nem pajzsot, hanem kardot villogtat. Ez a sors, amit joggal 
nevezhetünk mostohána k, azonban belsö erOinek maradéktalan 
összegyüjtésére s küzdelmének fokozoltabb megvivására sarkalIa 
.az unilárizmust. Arra kényszerilelte, hogy védelmi vonalait belülröl 
építse ki a minöség és öntudatosság alappillérein. Van valami régi 
várszerüség az életében, nem az elszigetelődés vagy befalazoltság, 
hanem a szük kUzdötér, igaz hősiessé~ és helyzeti magasság te
kintetében. Minden kis igazságérI százszor kelIeIt megküzdenie, 
százszoros túlerövel szemben, de á lelki emelkedeltség várfokáról. 
És azzal a messzelátó tekintettel, amivel a vár védője a közelharc 
szinterein túl rendelkezik. Az unitárizmusnak be kellett bizonyUania, 
hogy kései megjelenése a keresztény világban nem a másod virág
zásnak a jele, hanem annak a lelki éreltségnek, mely évszázados, 
söt évezredes vajúdásnak az eredménye. S ez az éreltség a Kárpá
tok alalt akkor jelenIkezelt, amikor az Os magyar hit megszaba
dulva a reáaggatolt, söt rákényszeríteIt külsö sallangtól s az ezzel 
járó sok gátló, nyomasztó érzéstől, megfUrödve az Evangélium 
tiszta szellemében, önmagára talált és meggyógyult. Amikor ösi, 
pogány . egy-isten".hile, a történelem izzó kohójában megtisztult 
jézusi isten-fogalomban, az . Atyaság"-ban oldódolt feJ. Oh, hogy 
örült, újjongott, ez a nép, amikor Dávid Ferenc, kiáltó szava elve
szeUnek· hilt önmagához vezelte, önmagára ébresztetle, s amikor az 
Evangélium hamisítatlan igazságában önmaga igazságát láUa meg-
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nyiialkozni. Önfeledl mámorban csalIakozolI az Egy· islen· v."ókhoz, 
mint a bör!önb51 szabadult a diadalmenethez. Fejedelem és szolga, 
világi és egyházi, férfi és nö mind érezle, hogy egy ös, n.gy litok 
nyilvánvalóvá leli, egy litok, melyel idáig az erdö dalos,i, amezök 
pompázó virágai, a hófedte csúcsok és mély bezárt völgyek öriztek, 
de most kikiáltottak s ez nem egyéb mint, hogy lslen magyar 
meg/dl4sban lelt gondviselője ennek a népnek. Lélektanilag aligha 
magyarázható másképpen az unitárizmus villámgyors elterjedése 
Erdélyben. Hiszen a nép lelkélöl távol-álló idegen eszme még egy 
vajúdó és minden újszerüségel kritika nélkül elfogadó világban sem 
érhelte volna el ezt az átütö sikerl. (Gondoljunk csak a pogány 
magyarak megtérésére és Islván király kemény harcaira I) De a nép 
valahol a lelke mélyén primitíven és kimunkálatlanul évszázadokon 
ál melengette ezl a hitel, sokal álmodhatott róla s küzködhelett 
éretle s mosl, amikor jézusi melegségében és jézusi lartalommal 
csillant fel elötte, /jsi önmagál ismerte fel benne ; az örök magyar
ban aIiszidn Idló, Egy-islenl.kereső evangéliumi emberi. 

Boldog, derüs világába azonban gyakran belesújtolt a törlé
nelem vas ökle. Összelörle szép elképzeléseil, leapaszlolta küzdö 
hiveinek számál, de a tiszla islenhitel már meg nem semmisíthelte. 
A hil meglalálta a maga várál, azl a lenyérnyi földel és azl a 
maroknyi népei, ahol tépelten, de meg nem lörten fennmaradha
lott. Napjainkban új sorsfordulóba kerültünk, új és nézel ünk sze
rint minden eddigit felülmúló, nagy feladatokkal. Elö kell tehát 
készülnünk. Az elökészülel bizonyos számvetéssel jár. A mi szám
vetésünkben, erönk és elképzeléseink meltett, a múlt öszinte fel
mérése szerepel a legnagyobb és legsúlyosabb IéIteI. Hiszen innen 
ludjuk meg pontosan, hogy hol voltunk erösek vagy gyöngék, 
hivök vagy közömbösek, méltók, vagy méltatlanok az unitárius 
nevezetre. Annyit már elöljáróban megállapithaltunk, hogy múltunk, 
egy-két kezdeti boldog pillanatIól eltekintve, küzdelemben merült ki . 
Külsö erök roppant súllyal nehezedtek ránk s a vádak és megbélyeg. 
zések garmadával ömlöttek felénk. Nem· keresztényeknek, Kriszlus
lagadóknak csúfoltak és szivesen eltanácsoltak volna erröl a föld
lekéröl. A külsö nyomás, amint ez leglöbbször lörténni szokolt, 
bizonyos mértékig megacélosilolt, söt vérkeringést hazait az egy
házi s vallásos élelbe. De ahogya nyomás, a felvilágosodás ko· 
rával enyhült az els5 fellélegzést nem a pezsdUI5 6let, hanem a maga. 
blzó nyugodlság, söl bizonyos mértékig a közömbösség válto lia 
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IfJ. Á vihar oszlÓban volt s az isten derGs vIlágosságAra vAr61e1-
kek nemcsak e!fekildtek, hanem el is puhultak a nap alatl_ .Jó 
nekilnk itt lennUnk" , hajtogatták boldogan, de arra, hogy e sza
bad légkört és derűs világosságot mások számára is vonzóvá és 
elérhetövé tegyék, nem sokan gondoltak. Felcsillant bennük az a 
reménység, hogy az unitárizmus a jövö vallása s igy sorsát az 
idöre bízták. Mintha a holnap nem a mának lenne a következmé
nye, mintha magvetés nélkül is teremnének ringó búzakalászok s 
"Z idő gazdagon pótol na csupán reményleljes felfedezésekérI ? 
Igaz ugyan, hogy a jövő vallása azt is jelentheti, hogy az uniláriz
musnak van jövője, vagyis olyan kiaknázatlan értékekkel bir, melyek
nek feltárásához gazdagabb tudás, mélyebb magyarság, több em
berség szükséges. De e nagy horderejű és biztató jelenség egyben 
veszélye. következményekkel járhat. Azzal t. i., hogy az unitáriz
must, amely minden rezdülésében . az élet vallása, túlságosan el
vonatkoztatja az élettől. Helyesebben, távoli jövllk köd-fellegébe 
rajzolja, mint a csodaszarvas alakját, vagy mint Jehova-istenéi, 
kit népe szakadallanul követ, de soha el nem ér. Az örök eszmé
nyiség ápolása minden vallásnak Ilszinte hivatása s így az unitá
rizmusé is, de a hétköznapokat, a .mák" súlyos kérdésekkel teli
tett világát is magához kell, hGgy ölelje. Mert a .holnap val. 
lása" csak igy lesz a ma éltető kenyere és ízesítIl sója. Csak így 
lesz az a fény, mely a mélységből tör a csúcsok felé, bevilágitván 
a küzdll és fejlődő élet úlját. , 

Ez azonban csak egy tUnete a múlt és jelen századi unitárius 
közömbösségnek. Elszomoritóbb az a jelenség, amely különösen 
az intelligens réteg vallásos magatartásában jelentkezik s mely 
egyik sajátos formájában a reverzálisok sorozatos, .ránk nézve mér
hetetlen kárt jelentIl vatóságához vezet. A statisztika és az élettapaszta
tat e téren megdöbbentö képet mutat és súlyosa n vádol. Mert
hiszen van vatami tragédia abban, hogy az a vallás, amely termé

- szetszerűleg a müvelt réteghez szól, éppen ilt veszít a megtarló 
erejébllt. Érthelll és méltánytandó, hogyha valaki éleltársával szem
ben nem atkatmazza a telki kényszer eszközeit, ha meghagyja 
hitében, hiszen a jó katolikusból, vagy jó reformátusbót ritkán, 
vagy sohasem tesz öntudatos, jó unitárius, csupán ha spontán meg
nyilatkozó let ki indításból, vagy let ki szomjúságbót csatlakozik 
hozzánk, de hogy gyermekének számára ne biztosiIsa a lelki sza
badság tiszla örömét és botdogságát, ez megmagyarázhatatlan. Ez 
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sillyos kotelesség-mulasztás. sől bűnOs elárulása mindannak, amil 
Jézus a I~kélelesedés fogalmában súritel! össze sélelcélul túzöl! 
az ember elé. Minden ilyen eljárást megbélyegez, az a boldog 
vallomás, meJy a hozzánk-tért emberek lelki tusáit megkoronázó 
nyugalomból és ragaszkodásból árad felénk. Ne sajnáljuk az idOt 
és kérdezzük meg tölük, hogy mit jelent unitáriusnak lenni? Mi 
az ára és mi a nyeresége az unitáriussá levésnek s akkor felmér
hetjUk és megitélhetjük a lelkel elvelélö cselekedeteket. 

A fenti tünelekhez még jó néhányat sorozhatnánk, de ize!ilöül 
tán ennyi is elég. A tünetek különben sem adják meg a bajok és 
nehézségek pontos diagnózisát. Kutatásainkban mélyebben fekvö 
okokat kell keresnünk, hiszen maguk a IUnetek is idevezetnek. S 
ha elértük a bajok kútfejét, talán segilhetünk valami I, esetleg ki
úthoz jutunk. Felvetödik tehát a kérdés: mi az öS oka a vallásos 
kOzönynek, nemtörödömségnek? S mi az oka, hogy ez a közöny, 
tisztelet a kevés kivételnek, és annak adassék minden tisztelet, 
épen a müvelt rétegben nyilatkozik meg a legszembetfinöbben? 
Nézelünk szerint nem lehet más, mint az a tény, hogy a vallás a 
dolgok természetéböl kifolyólag pont ennél a rélegnél világnéze/lé 
vér/e/enede/1. A világnézet a vallás trónjára kapaszkodott, de nem 
tudolt vallássá lenni, vallássá szentelödni. S ez természetes is, mert 
jóllehet szoros kapcsolat áll fenn közöltük, élesen különböznek 
egymástól. S ez esetben a vallás elönyére billen a mérleg. Távol
ról sem · célunk a világnézet értékét csökkenteni, vagy elvílatni, 
hiszen egy kiforrott világnézethez gyakran egy egész életrekiható 
hösies küzdelem szükséges. Söt azt is e!ismerjük, hogy jól meg
alapozolt világnézet nélkül ingadozó nádszál az ember, de a világ
nézet önmagában egy befejezetlen vatami. Egy világkép, amely ter
mészetszerüleg lehet tiszta, vidám, derüs, sötét, ködös vagy szomorú 
aszerint, amint az egyén viszonya a világhoz igazodik, vagy a 
világ az egyén lelkében visszatükrözödik. A világkép önmagában 
nem élel/erv és nem éle/cét. A szineiböt még hiányzik a metegség 
s a tét ellentétes pólusai t egybehangoló, harmónikus erö. Hiány
zik betöle a teljes kifejezés, lendület és hatalom. A világnézet; 
fa virág nélkül, madár Szárny nélkül, a hang dallam nélkül. A ki
fejezö eröt, szln-melegséget, lendületet és a hatalmat a vallástól 
kapj.. A világnéze/ nem felel a lé/ nagy kérdéseire, hogy miért 
vagyunk, honnan jölfünk és hová megyünk, csak a vallás nyugtat 
meg, amikor a Iéi titokzalos mélységeiböl kibontakozik az örök 
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kérdés : n Micsoda az ember, hogy megemlékezel rdla és az ember. 
/lek fia, hogy gondod van red 7" (Zsolt. VU l. 5.) A teremtő folya
filai is a vallástól kapja a lendületet . • A tudomAny és mfivé .. et 
az örök gondolattól melegszik. " Az eszmeAtamlatok, vagy meg
mozdulAsok a valIAstól kapnak tüze!, a vérlanúk erOt, a szentek 
tiszlaságot. Világot és lelket teremteni, mondja az egyik nagy 
gondolkozó, csak hitben lehel, hitben, mely lángoló telkesedésre 
ragad. 

Mindebbőt tisztA n lálszik, hogy mit veszi tett az unitArizmus, 
mikor eselenkint, vilAgnézetté vértelenedett és mit kell visszanyernie, 
hogya megnagyobbodott hazAban ligyelO és várakozó tekintetek 
között hangsúlyozotIabb hívatásAt betölthesse. Egy világkép kiala
kítAsához leginkább. sOt kizArólagosan a szellem intellektuális ereje, 
az ész munkája szükséges, a vallásnál már a szív is nagy szere· 
pet jAtszik. A dolgok természetébőt önként adódik, hogy az ész 
lúlsúlyba jutása a józan észsz .. űségen letOl, a vallást szárazzá és 
hidegg! teszi. Világnézelté váttoztalja át. A XIX. század embere, 
ki leborult az ész nagysága és mindenhatósága elOt!, hódolatát 
nemcsak a tudomány terén, hol hite szerint quantitative minden 
nagyobb kérdést megoldott, hanem a vallás mezején is gyakorolta. 
S e gyakorlatnak a haladó szellemű unitárizmus is áldozatávA letl. 
Volt abban valami korszerű slinezet, kényelemszeretet és szellemi 
lölény, hl hitét képletekben is le tudta vezetni. Igen ám, de ez a 
nagyképű, laboratoriumi hit legtöbbször csődöt mondott az élet· 
ben. Ezt úgy ö, mint mi, az utódok keservesen tapasztaltuk. 

Első és leglontosabb kötelességünk tehát, hogy egyensúlyi 
helyzetet teremtsünk az ész és szív közölt, hogya Biblia szavaival 
élve .bölcs szivhez jussunk". Ez által az unitárizmusnak vissza
adjuk eredeti rendelletését; a tiszta Evangélium felé vezetó arany
középúti hivatását, hogy dogmákba falazott hi/eszmék kazamatáiba 
az ész hatalmával sugározzon világosságot, a szekták, komor, ködös 
ingoványába pedig a szív melegségével vigyen életvidámságot, hogy 
laborazzon, azok közül, akik nem tudlák a gondolat kényszer. 
zubbonyát lová bbra is viselni s látszólagos, de boldogtalanul vergődő 
"itet/enségbe estek, vagy beteges tévelygéseknek lel/ek áldozalal. 
Hogy az unitárizmus löntarthassa azt a .kullúr protestáns színlel", 
mely a tudomAny sokszInfi, hatadó világábót és a hit termékenyítO, 
Isi en hez emelO erejébOI ketetkezik. 

Prohászka püspöknek .A diadalmas világnézet" cimü köny-
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vében van egy igen érdekes megJegyzése, mely fdelle megszivie. 
lendO. Szeri n le, .. Az áriai népfa jok örökölték az észnek és a szív
nek azl a szerencsés egyensúlyát, melynél fogva sem az ész nem 
nyomja el a szivet, sem a sziv nem burjánzik az ész rovására." 
Vagyis közülünk teljesedik ki az az egyetemes ember, ki egyszerre 
lehel tudós, hivO és művész. Vallásos megfogalmazásban az unitárjz
mus is erre förekszik, merthiszen emelkedett, liszta vallásosság el 
sem képzelhetO az ismeret és érzés összehatása nélkül. Szerintünk 
a vallAs nem vak érzés, sem puszta ismeret. KUlön- kUJön egyik 
sem vezethet Istenhez. Az állat érez, de nem tud vallásos lenni, 
mert nincs hatalmában az ismeret. Az lsten és ember szeretete 
ludásl is foglal magában. AzI mondhalnók, hogy a legemelkedel
lebb és legerősebb hil, valamini a legmélyebb bizalom és szere
lel a legleljesebb ludással karöllve jár .• Tudom kinek hillem," a 
vallás klasszikus, örök nyelve. Ez a kiegyensúlyozollság adja meg 
az unilárizmusnak a felekezeffölöUiségél és fölényét. De csak úgy, 
ha vallás marad és nem világnézet. Viszon I jogosan elvárja hivei
töl, hogy ne csak megismerjék, hanem törOdjenek a sorsával, szeres
sék. Az ész nem harcol és nem bizonyít ott, ahol a szív néma. 
Egy eszmény cSlk úgy lesz éleleél, ha megismerem s azt vall á
sommá emelve úgy szerelem és úgy kövelem, hogy sajál meleg 
véremmel és életemmel láplálom. 

Ezt a pelikánsorsol a vallásom tölem, mint inlelligens és 
önludatos unifáriuslól nem csak elvárja, hanem egyenesen meg
köveleli. Ugyanakkor hivalásának párallan belöllésében búsá ·an 
visszafizeli. Az unilárizmus egyedUIálló hivatásáról szeretnék egy 
pár szól ejleni, hogy megállapításom valóságként hasson. Egy 
amerikai gondolkozó a vallás hívalá,áról értekezvén a kövelkezö 
kijelenlést teile . • A vallds minden idók legnagyobb eró-Iarlaléka, 
de kélérlelmű haldssal." Vagyis mélységéből egykép lörnek fel 
a lendifll, szikrázó gondolatok és a sáppadl, kerékkölö, babonás 
eszmék. Egyformán gyógyit és elhervaszl, fölemel és sárban feleji. 
S ez a kétérlelmű halás onnan származik, hogya vallás nem 
tudla vagy nem akar la megoldani a hagyomdny és a haladds 
közli éles ellentélet. Vagy lúlságosan megcsontosodolt s akkor 
konyort~len vétót kiáltott oda minden moccanásnak

J 
vagy szer

lelen ralongásban élte ki lorzull önmagát. 
. Az unitárizmus, úgy érzem, kivételt képez ez általános meg. 

AIIaprtAs alól, mert a legnemesebb konzervafizmusl a leglendUle-
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tesebb haladással kötötte össze és a legszerencsésebben. Konzerva
tivizmusában a keresztény felekezetek között a legösibb alaphoz, 
a jézusi eszmékhez tért vissza s ezt nemcsak hódoló tiszteletben 
részesitetIe, hanem vére hullásával védte. Az örök fundamentumot, 
melyet a mester vetett, unitárius mártirok vére mosta tisztára. Ezt 
jelentetle és jelenti számára a múlt szeretete és megbecsülé;e. 
Mint magyar vallás szintén az öS fundamentumot kereste, hogy 
felépíthesse az lsten magyar tempiomáI. S ezért minden pOklon 
keresztül vállalta a sorsát. A haladástól viszont sohasem félt. 
Próféta lelkű fáklyavivöje, lélek-harang kongatója, kovásla volt az 
álmos, lomhán topogó életnek. Társadalmi, todományos, gazdasági 
és nemzeti kérdésekben egyMánt megkiáltója volt a távoli derengő 
hajnalnak és szomjas keresője . Igy fogta össze a mú!t.t, jelent és 
" jövő t s feszítetle ki nemzeti és keresztény vonatkozásban a 
töretlen aranyhidat. Mint oszlopfő büszke öntudatlal lartja e hidat, 
s ma a nagy nemzeti feladatok idején, várja minden magyar 
sorsvállaló készségél. A híd a bibliai keskeny útba fut, de az 
örök életre vezet. 
, --... --
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·Hittem. azért szÓltam.
Zsolt. 116. 10. 

Az unltárizmus világ-missziója. 

A világ-misszió nem valamely teológiai csodabogár, hanem 
sajátságos unitárius örökség. Inkább életleladat, élethivatás, er
kölcsi és lelki őrhe lyenállás, mint vad idegent járó fanatikus hít
térítés. Közösségi szempontból a faji, nemzeti értékeknek az egyetemes 
szInvonaira való emelése. A kettőnek olyan kiegyensúlyozása, 
amelyböl minden irányban gyarapodás származik. Az egyelemes 
színdúsabb, tökéletesebb lesz, mig a nemzeti tágabb és mélyebb. 
Ez a misszió világ-szükségesség, amint a .Szabadelvű keresz
tények" utolsó világkonlerenciája is nagyon találóan megállapította, 
különösen ma, amikor a két logalom ; az egyetemes és nemzeti 
sok tekintetben gigantikus harcol vív egymással. A harc kimene
tele ránk nézve nem érdektelen, aminthogy nem ·érdektelen a 
vallásunk világ- missziója sem: Egyenes kötelességünk tehát 
megismerkedni ennek lényegével, magasztos célkitűzéseivel s meg
vizsgálni, hogy az unitárizIDus mennyiben képes megfelelni világ
missziós küldetésének. 

Mindenek előlt a misszió logalmának unitárius értelmezé
sével kell tisztába jönnünk, ami nézefUnk szerint egyképpen nehéz 
és könnyű leladat. Nehéz, mert a négyszáz éves múlt nem ter
melt ki egyöntetű, hivatalos álláspontot s így a magunk megfogal
mazására vagyunk ulaiva, de könnyű, meri tájékozódásainkban 
élhetünk a szabad mozgás lehelöségeivel. A négyszáz esztendő 
szinte megszakítás nélküli teslel és lelket ölő harcban telt el . , 
amelyben a puszt. létlenntartás vitte a legfontosabb szerepet. Az 
unitárizmus, amint ezt már a megelözö dolgozatban is kifejtettük, 
befelénézö lett, a belsö alapokat kereste, a belsö eröket gyűjtötte 
és állílotta munkába, ihletésért pedig a múlt felé fordult, hogy a 
meg.ívott hareok tanulságaibót merltsen lelket a további küzdel
mekre. Egyedül volt és önmagából táplálkozott, mint a sötétbe 
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hulló lámpa fénye, amelynek hatókörét a bezáró falak nagy mér
tékben korlátozzák, de fényhalásál a szűk térben hatványozoUan 
emelik. Az unitárizmus kohó leU, amelyben szikrázó gondolatok 
hevUlIek, de a világ megnemérIO közönyében, sOt ellenséges maga
lartásában elhalványulfak, vagy megsemmisUllek. Ilyen körülmé
nyek közöU érthetO, ha az unitárizmus nem foglalkozhatoU a 
misszió közismert gondolatával. Igaz, hogy önmagában kitermelte 
a minOségi ember és a mély és tisztulf vallásos meggyOződés 
fenkölf tipusát, amely egyik alaplényezOje leU világ-missziójának. 
A múli század vallásos közömbössége háUérbe .zoriloUa, de a 
kisebbségi sors ismél égetO élelkérdéssé telte a lelki vigyázást és 
számvetési, sOl bizonyos lendUIetet adotl az elinduló belmissziós 
lörekvéseknek. Az unitárius belmisszió 22 éves hOskölfeményének 
legszebb epizódjál abban a 10 egyházközségben irlák, amelyet a 
kUlsO nyomások és belsO erOk hivtak életre, hogy benn Uk az igaz 
kereszténység kibontakozzék. 

Ennyi röviden a történelmi háUér, amit felvázol hallunk a 
misszió fogalmának jobb megértéséhez A háUér minden vonat
kozásában erdélyi, a szó nemes és igaz érleimében veU belmisszió, 
amely jelenleg csak töredékeiben fejezi ki az unitárizmus világ
misszióját. 

A kUlmisszióhoz az unitárizmusnak semmi köze nincs. Tudo
másunk szerint egye llen földrész vagy ország unilárius egyháza 
sem szervezeff és nem tart fenn intézményes kUlmissziót. Léteznek 
u gyan intézmények, amelyek unitáriusok között a kölcsönös törO
dést s egymás megsegitését célozzák, de inkább a testvéri kap
csolatok elmélyitésének szem elölt tartásával, a lelki és szellemi 
értékek kicserélésének magasztos gondolatával, mint ahiltérilés 
közismert törekvéseivel. Szorongalfatasainkban mi is gyakran érez
tUk az angol és amerikai hilfestvéreink adakozó lelkének áldó 
melegét, fölemelő hatását, de testvér adolf a testvérnek, hogy a 
bajban lévO egyház szellemi és kulfúr kincseit átmenthesse a jövő
nek. Az unitárizmus széles e világon azt vallja, hogy amig ön
magunkban és magunk körUI végnélkül hullámzanak a megoldatlan 
életfeladatok s amig teremtelf világunk "sóvárogva várja az lsten 
fiainak megérkezését s epekedik mindhalálig", addig balgaság és 
szerénytelenség távoli fajok életébe avatkozni s oU tOzni ki élet
célokat. Elöször mutassuk fel a magunk kereszténységének jobb, 
igazabb, hlvőbb formáját, illetőleg próbáljuk azt megélni s csak 
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azután tárjuk más népek elé követendő példának •• Úgy fényeljék 
a ti világosságotok az emberek elöli, hogy lássák a ti jó csele~ 
kedeleilekel s dicsőllsék a 1/ mennyei Alyiltokat l" (Mt. V. 16). 
A belsO világosság, mint lsten fénye lelkünkben kifelé épúgy hat, 
vonz, melegll, úlat mutat, mint az önmagából táplálkozó, sötélbe
sugárzó gyertya fénye. S ha valaki a göethei lelkület magaslatára 
ér, önkénytelen ül vágyódik e v"ágosságra és még a halálos ágyán 
is feléje kUldi ulolsó sóhaját. Viszont a meslerségesen láplált 
vagy erőszakolt világosság csak hamis fényl áraszl vagy ,"egvakil. 
Szinigaz, hogy az írások szerint Jézus elküldö!1e tanityányait, hogy 
az Evangélium ot hirdessék, de elóbb bizonyságot tett az igazság
,ól. A kereszlénységnek is ezl az út.t kell választ.nia kOImissziós 
Inrekvéseiben, ha nem akar hamis hirverések vádjába esni s a 
látszat-kereszténység csőd jébe julni. Az unitárizmus komoly lelki
ismerelvizsgálat után úgy ítéli meg a helyzelet, hogy a kereszténység 
missziós törekvéseiben sem befelé, sem kifelé ncm érle el acéljál. 
Elismeri, hogy távoli földrészeken megszámlálhatatlan emberbaráli 
üdvös intézményt létesitett, ragyogó terveket hajlott végre s a 
hősök és szentek légióit termelte ki magából, de kénytelen meg
állapítani azt is, hogy mindezek súlyos tehertélelIel járlak, neve
zetesen a benszU/ött lakosság katonai és gazdasági leigázásával, 
gyarmatosIlásával. A Britvilágbirodalom megteremtésében a misz
sziónáriusok vitték a dicsielen felderltöi, előörsi szcrepet. Az 
Evangéliummal fedezték a fegyvert s a nyugati müvelödésnek sok 
olyan romboló melléktermékét importálták, amely lalán örökre 
megmételyezte a jámbor benszUlöltek egész élelét. Balázs Ferenc 
irja egyik könyvében, hogyatészakindiai hegyek között élö 
lörzsek életében megdöbbenve fedezle fel a pálinkafözés ludomá
nyál, mint egy megkezdett, de korán félben maradi keresztény kol
misszió emlékél. Ez ugyan elszigetelt jelenség, de könyvtárra rugó 
kölelek és sok millió boldogialan ember felzaklatolt lelke rejli 
magában azl a mérheletlen anyagot, amely telislele van ilyen és 
ehez hasonló eselekkel. Érlhető és indokolt lehál, hogy az uni
lárizmus nem vállalt külmissziós szerepel. Elzárkózó magalarlását 
mégsem a külső és belső eredménylelenség halározta meg teljesen. 
Nem is a közismeri szegénysége és maroknyisága, sem a lélek 
hiánya, hanem a vallásos világszemlélele. Az unilárizmus felekezel 
és valtásközi viszonylalban a megérlő IUrelmességen és az össze
hasonIlló vallásludomány alopjAn áll, ami azt jelenli, hogyelveli 
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a kizárólagosság és egyedUlidrezités elvél. Köveli a tudományt, 
mely elkülönülő faji kullúrákról beszél, mely kullúrák nemcsak, 
hogy nem felesle~esek, hanem egyenesen szükségesek, mert érték
és szinskálájukkal kiegészitik, tökéletesebbé teszik az emberi 
művelődésI. A fajkultúrák kitermelték a maguk vallásos géniuszát, 
amelyet idegen eszmékkel sem helyettesíteni, sem J:6!olni nem lehet. 
Ezt csak elsorvasztani vagy megölni lehet, amit ékeseQ bizonyit 
a ki pusztu tó amerikai indiánok esete. Ez a faj halálra van itélve, 
mert nem birja el a keresz lény kuti úra lélekzelelál lító közelségél.Pedig 
a külmisszió mindent megtesz az érdekükben. A katolikus papok 
némely helyen indiá I ruhábl is öltöznek, a misét átítatják indián 
faji, ill. törzsi ceremóniák jellegével, indián ünnepeket soroznak 
be naptárukba, de min den hiába; kifelé megtévesztő máz, befelé 
azonban lassú, de biztosan ölő méreg. Igy Itélve a dolgokat, az 
unitárizmus nincs meggyőződve afelől, hogya jávai vagy koreai 
benszülöllet csak valamely felekezeti köntösbe öltöztelett keresz
ténység tehet boldoggá. Azonban vallja a benszülött társadalmi és 
anyagi felszabaditásának szükségességét, felemelkedését az emberi 
méltóság magaslatára, hogy sajátos lelkiségéből sajátos életkörül
ményei és élelfeladatai közepette kitermelhesse az egyetemes 
emberi értéket. Ez azonban már nem a szokványos külmisszió. 

A fent elmondottakból máris kidereng, hogy lényegbeli kü· 
lömbség állhat fenn az általánosan ismert bel- és külmisszió, 
valam int a világmisszió közötl. A világmisszió bizonyos pontokon 
találkozik a szó nemesebb értelmében vett belmisszióval, de a kül
misszióval nem. Ez tisztán ki fog túnni a világmisszió ismertetéséből. 

Megelőző dolgozatunkban érintettük, hogy az unitádzmus 
a reformáció keretében nem a szertelen gondolkozás.módnak a 
csökevénye, amint azt az elöítéletes, felekezetieskedö felfogás 
szivesen hirdeti, hanem ellenkezőleg, bizonyos lelkiérésnek az 
eredménye. Most ezt a gondolatot kiegészitjük azzal, hogy, mint 
ilyen, a reformáció igaz lényegének a megtestesítöje, az eszme 
végrehajtója és megkoronázója. Unilárizmus nélkül nem lelt volna 
reformáció a reformáció. Csonkán, befejezetlenül maradt volna, 
mint egy isteni gondolat, amelyet értelmellen emberi kéz metsz 
keresztül. A villogó pallós les új tását Erdélyben Dávid Ferenc 
márHrlelke védte ki , odadob ván saját életét, hogy megmentse az 
isteni gondolat kiteljesedését. A kiteljesedés gondolata megérdemli, 
hogy részletesebben foglalkozzunk vele. Lássuk miben átl ez? 
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A reformáció egy világfolyamatot inditott el, egy szellemi 
zajlásl, melynek hullámverése a lélek minden lerülelére kihalott. 
Vallásos vonatkozásban a magasfeszültség feltörle a hét lakat alatt 
Orzött Bibliát s a szabad kut,'ás lárgyává lette. Igen ám, de 
legelOször önmaga reltent meg a szabadság lehetOségeinek méty
ségélöl s hogy idejében mentse a menlhetöt, csak a Bibliát tette 
szabaddá, , magát a szabadkutatást a minimumra csökkentette, 
a tétek szárnyait lekötözte. A reformáció csak Iéi útig ért el mert, 
amint Ravasz püspök találóan írja (Bevezetés a gyak. teotógiába 
12. o.) .az utódok nem tudtak reformátusabbak lenni a relormá
toroknál, tehát egyre katolikusa bb akká váltak". Az elakadást az 
unitárizmus oldotta lel a lelkiismeret szabadságának a kivivásával. 
S ez által lett megkoronázója a reformációnak A kereszténység 
kebelén belUI elismertelte a .semper idem relormari" alapelvét : 
az örök revizió léljogosultságál söt szükségességél. Világmissziója 
ilt veszi kezdetét s minden, ami lönséges vagy rettenetes, ami 
megtartó és kockázatos az étetében innen ered. Kovász leli, az 
örök erjedés kereszlény szimboluma, éló és 'eszíló lelkiismerel. 
A haladás zászlója alá szegödötl s mindig az élre küzdölle fel 
magál. Aludományos kulalás eredményeitól nem féli, sól maga 
keresle a hi/ és ludás · összhangbahozásának lehelóségeíl. A dar
winizmus me/sz6 szeleit a lélek vitorldiba fogla, s a lélétt való 
küzdelem nyers fogaimái II fejlödés ndgysze'ű gondolalával italla 
ál. A kiváloszlódás lörvényél a fizikai vildgból az erkölcsi világba 
emel/e, hlrdelvén a Jézusi elvet, hogy emberségünk megílélésénél 
nem a nyers erö mennyisége, hanem a lélek minösége az irányadó· 
A fejiödési, mely mini alaplörvény lelagadhalallan, spiritualizál/a, 
s a vallásos színlen a lökélelesedés gondolaldval cserélte fel. Célja 
nem az volt, hogy Isieni könyörögje le a világba, hanem hogy 
a vildgol emelje Islenhez. 
. Mint egy tavaszi légáram lelszakitotta a megdermedt élet 
legét s megindította az élet-vizek zúgását, hogy mind többen és 
többen szomjúhozzák a tiszta Evangéliuma!. Mint előharcos meg
teremtette azt a tenyérnyi földet, mely mindig tárt karokkat várta 
a jobb világért, krisztusibb életért küzdö gondoikozók csoportját. 
A kevésbé megértettek, az örök kisebbségiek igérelföld;e és menls
vdra leli, de egyúllal örök hlrdelóje és bizonysága az eszmék 
diada/dnak a nyers erószak }e/ell. S flt a hívatását nem egy 
szükreszabot: térben töltötte be, hanem a szó tágabb értelme sze-
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rint i világban. Nem is mindig, mfnt szervezett j'ntézmény, hiszen' 
a megszervezell, intézményekben élö unitáriusok száma a keresz· 
lénység családjában még ma is elenyészOen csekély, hanem, mint 
egy isleni erO-központ, egy láthatatlanul múködő leadó állomás, 
mely alapigazságait szakadatlanul sugározza szél a világba. Egyik 
dolgozat unkban az unitárizmust világfolyamatnak neveztük. Ez a 
folyamaI hasonialos a bibliai szélhez, melyrOl nem ludod honnan 
jön és hová megy csak a zúgásál hallod. Helyesebben csak egyel 
ludsz azl, hogya. zúgó szélben lsten munkálkodik s le áhllalos 
örömmel kapcsoló jol Islen munkájába. Igy kapcsolódott be az 
unilárizmus is az -isleni lervezésbe és löltötte be világmissziójál 
azok közötl, akik egy felvillanó pillanattal előbb látták meg a de
rengO hajnalt, akik egy lépéssel az emberiség elött menetelte~, 
akik egy szemernyit emberibben szerettek s egy sóhajtásnyival 
nehezebb keresztet vállaltak a jövO emberiségért. 

Az unitárizmus világmissziójának sajátos hangsúlyt ad az a 
tény, hogy az unitárizmus vallásos eszméinek gyökerét mélyebbre 
eresztheli a nemzeli élet talajába, mint bármely más keresztény fe
lekezet. amiből önként kövelkezik, hogy több érléket felszivhat ill. 
felszinre hozhat abból. Az unitárizmus belső természetéMI, rugal
masságából adódik ez a spontán alkalmazkodás. mondhatni átlé
nyegülés. Míg a többi kereszlény felekezet a dogmák merev vilá
gán nyugszik s kölötl törvények szerini kapcsolódik bele a nem
zet lelki életé~e s a dogmák kifeszitetl hálózatán kereszlűl érinl
kezik az egyelemes vitággal, addig az unitárizmus a lélek segít
ségéveloldja meg ezeket a kérdéseket. A léleknek pedig meg van 
az a nagyszerű adottsága, hogy egyszerre szélbont és összelesz, 
megküJömközlet és harmonizál ·anélkül, hogya két alaplörvény 
bármelyikél elOnybe részesitené vagy megsériené, lehál lényegében 
megváltoztalná. Egyszerre tud nemzeli és egyelemes lenni, akárcsak 
a népi kullúrák legsajAlosabb lermékei : a népballadák. Tagad
halatlan pl., hogy a skóI és székely népballadák, bár a maguk 
nemében párallanok, egyedülállók, sok belső közös emberi vonást 
tartalmaznak. A táj, a sajátos életmód, életszemlélet külömbözik, de 
a lélek rokon : emberi. Az unilárizmus útjának, kifejlődésének van 
valami köze a balladákéhoz. Az unitárizmus is bizonyos fokig az 
ú. n. népi, mély kuilúrák szüleménye. Mig pl. a keresztény fele
kezelek közölt a katolikus hiteszmék az egyelemesség jegyében terjed
tek s mintegy felülről törlek be egyes nemtelek élelébe, hogy ott 
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elvégezzék a maguk feladatái s megközelítsék az Örök katonku. 
gondolatot, addig az unitárítmus a reformáció lelki hultámverésé~ 
nek következményeképpen a métységböl bontakozolt ki akár Er
délyben, akár Lengyelországban akár Angliában. Belülről hatolt 
kifelé, lermészetesen a közvetltők, prófétai lelkek úlján. A katoliciz
mus sohasem haloJhatott le az igazi nemzeti jelleg hez, mert dog
májában a tridenti alapon, egyháziasságában és célkitűzéseiben 
Róma központiságának alapelvén állott. ElismerjUk, hogya katoli
kus vitág is adolt nemzeJi hősöket, de ez a kérdés lényegében nem 
tarlozik jelen lárgykörUnkbe. Amúgy is még tisztázatlan annak eldön
tése, hogy pl. a lörökverő hősök élelében mi ville a döntő s'' e
repet : a magyar-e vagy a katolikus keresztény gondolat? A 
katolicizmus magyar vonatkozásban csak annyiban tudolt 
nemzeJi lenni, amennyiben egy néhány hős királyt szentté, 
nehány makulátlan magyar leány-lelket boldoggá s egy·két Un ne
pet nemzetivé avatolt. A protestáns felekezelek már a dolgok ter
mészeténél fogva mélyebbre hatottak, de azok sem érlék el az uni
tárius mélységeket. Az unitárizmus nemcsak mint a reformáció 
teljes kivirágzása, hanem mint a magyar vallásos géniusz csúcs
teljesítménye jelenikezetI, amikor a gondola/-szabadságo/, minden
ki/ megelőzve, a keresztény vallásban világfagaiommá és lelkiisme
reti törvénnyi emelte. Az csak természetes, hogy egy nemzet, 
mint a magyar, mely évszázadokon át a szabadság szent esz
méjéért vérezett, vallásos vonatkozásban a keresztény világot a 
gondolat szabadságával ajándékozza meg, Elfogulatlanul beszélve, 
ennyi jogon egyetlen nemzet sem tehette. De az is természetes, 
hogy ezt a gondolatot a magyar lélekböl az unitárizmus termelte 
ki, ilIetöteg csak az termelhelte ki. Tovább menve, az is termé
szetes, ho~y Amerikában, ahová kezdetben a politikai és más ÜI

dözöltek emigráltak, az unitárizmus a késöbbi századokban a 
rabszolgaság felszabadttásának igaz bajnokaként jelentkezzék. Az 
EgyesUIt.Államok népe elindulásakor zászlójára irta, a lelkébe 
véste az emberi élet méltóságának szentségét" az unitárizmus a 
népi hagyomány szollemében vállalta ezt a nemzeti feladatot, amely 
egyúltal a legjézusibb, legkeresztényibb feladat. 
. Hazatérve, számunkra az nerdélyiség" egyet jelent az unifá

nzmus világmissziójának azon törekvésével, mely a nemzeti (érté
. ket az egyetemes slinvonalra kivánja emelni. Erdély önálló állami 
élete ellel az unitárius örökségget indult el. Nagy fejedelmei ezt 

- 22 -



az örökséget védlék, ezl a most már vilÁg-fogalommA lágul! örok
séget valahányszor a vallásszabadság védelmére kardot rántottak. 
Az pusztán az unitárizmus erdélyi sorsának tragédiájához tartozott, 
hogy amig kifelé a löle örökölt eszmékel véd 'ék, befelé a sorait 
mind nagyobb buzgósággal rilkllollák. De ez is velejárója a krisz
tusi életnek és a missziójának. Messiások sorsa ez. 

Felvetődik a kérdés, hogyha az unilárizmus csaknem az el
kUlönOlésig nemzeli lud lenni, mint különálló részi mi egyesili, 
mi kapcsolja egybe az egyetemes unitárius egésszel? Meri hiszen 
igy szeparálta n élve, egymagábanvéve legfennebb egy kereszlény mo
zaik. MegemlilellOk már, hogy az örök kapocs a !élek. Az unilá
rizmus .a lélek egyházában" helyezkedik el s ilt fejli ki világmisz
sziójál. A lélekröl pedig k'fejleltük, hogy az egyformán tud szét
bont ' ni és összetenni, mert meg van hozzá a mérhetetlen rugal
massága. Ezl a gondolatot most azzal egészIthetjük ki, hogy a 
léle", mini összekntő valósdg szervesebb és erősebb minden kötelék
nél. A külömbözö földrészek és országok unitárius egyházai úgy 
kapcso!ódn.k egymáshoz, mint az élö szervezel tagjai. Mindenik
nek megvan a maga sajátos nemzeti hlv.ldsa, de egy nagy kö
zös e!lYetemes céllal: lslen o,szdgdnak munkdldsdval. A pillanat 
hatása alalt kikivánkozik bellllünk egy rövidke jellemzés, mely a 
fcnli gondolatot megvilági , ja : 

Amerika, az ifjú népek és korlátlan lehetöségek hazája kiter
melte az örök kezdeményezö, figyelö és kutató unilárizmust; az un/td
,izmus személ. Anglia, a zárkózottabb, erös hagyományos alapon 
álló, tekinlélyl keresO, befelé nézö életében Marlineaun keresziUl 
kitermelte az unitárizmus rendszerező eszét. Az erdélyi unitdrizmus 
sok szenvedéseiben kilermelte az unildrizmus s>ívét, a m'gyar jel
lem melegségél. Szem, ész és sziv kölcsönösen egyesült egy ma
gasztos kereszlényi gondolatban: megmintdzni a Mester jellemét ! 

Ez az állalános törekvés halja át az egéSZ földkerekség unilá
rizmusál. Mindannyiunket, azokét, akik évszázadokkal ezelöll elérkez
tünk a keresztény telki nagyko,úsdghoz és azokét is, akiket csupán 
évtizedes csatlakozás füz hozzánk. A csatlakozás bárhol és bármi
kor történik spontánszerll, belső erők munkája, amint eZ nyilván 
kitünik az unitárizmus törlénelméböl. A tragikus v~get ert lengyel
országi unitArizmus csak az üldöztetések idejében keres szorosabb 
kapcsolalot az erdélyivel, az angliairól csak évszázadok milltán 
szerzUnk tudomást s Ok rólunk viszont, az amerikai, csehországi 
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i 's a Fülöp-szigetek több milliós unitárius egyházait szintén ci 
léJek vezérelte az unitárius egységbe. És balga az, aki isteni Gond_ 
viselést nem sejt ebben. 

Az eszme elindult ... kUzdve, eJbukva, de ismét fölemelkedve 
útai tör magának népek és nemzetek szívéhez. Kondul, mint tá~ 
voli harangszó. Az lsten keze kongat ja, mi nt a lavasllhirdetö hó. 
virág fehér csengeUyfljét. Vannak, akik alusznak, vannak, akik nem 
hallják vagy nem is akarják meghallani, de aki meghallja, boldo-
gan siel feléje meri érzi, hogya virrada I felé la ri és foglya lesz I 
az örök hajnalnak. Ez a távoli harangszó az unilárizmus világ. 
missziója, melynek textusa : világosság, szabadság, türelem, lsten- I 
és emberszeretet! 

• 

-
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