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· Lelkészi pályán k útvonalai. 
• 

• 

Uraim, Kartársaim I . • 
Szakképzett, előkelő hallgatóságom előtt midőn előadáso

mat megtartom, mindenekfelett ki kell jelentenem, hogy elhatá
rozásomban túlmerész voltam, midőn egy ilyen továbbképző 
napnak akadémikus tanszékét - habár csak rövid időre is, -
elfoglalni merészkedtem, mert merészség és elég nagy foku el· 
szántság kell ahhoz, hogy lelkészkörünk nagyrabecsült elnöké· 
nek 129. számu, junius l5·én kelt, hozzám junius 19·én érkezett 
kétségkivül megtisztelő s igénytelenségemnek szerény tehetségét 
túlbecsülő kedves levelére igenlő választ adtam. 

Az idő rövid volt s jelen elöadásomnak fogyatékosságát , 
hadd mentse hát első helyen az idő rövidsége. 

* • • 
Kartársaim I Valamit cselekszünk, mindig indokolnunk kell, 

• 

miért tesszük azt? ... Indokolásunknak jelentőséget ad a cél, 
amelyért tennünk kell; az alkalom . ahol tennünk kell és az .idő, 
amelyben és ainikor tennünk kell. Tehát nemcsak a miért, 
hanem a hol és a mikor kérdésekkel is kell számolnunk, mert 
ezek a lelkészi munkamezőnek határt jelző oszlopos kérdései. 

· Ki a lelkészi pályára, kiemelem, unitárius lelkészi pályára 
lép, annak mindig, minden egyházi, minden vallási tárgykörben 
ezekkel a kérdésekkel le kell, legalább is le kellene számolnia, 
mert akkor helyes mérlegelés mellett nagyon sok tévedés, na
gyon sok félremagyarázás elherülhető lenne . 

. A kérdések végrehajtását magamon kell kezdenem ebben 
a kartársi, ebben a családi összela lá lkozásba n. 

Nos hát, miért is vá llaltam én ezt a nehéz, de gyönyörü· 
séges feladatot ? Azért, mert kora ifj uságom óta az volt a fel-
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fogásom, hogy az oly sok kérdésben önmagára uta lt unitárius 
papnak az ő pályáján előforduló bármily nagy kérd és e lő l nem 
szabad kitérnie, igyekeznie kell, hogy annak legjobb tudása és 
teljes akaraterejével megfeleljen, s ezzel párhuzat:nosan a leg
kisebb kérdést is odaadással, elmerüléssel kell kezelnie. Szembe 
kell néznie a nagy kérdésekkel és nem szabad elsiklania a leg
parányibb kérdések mellett sem. 

Továbbá, mondom a második kérdésre: áron is meg ke ll 
szereznünk az alkalmat, hogya közös célna k, a közügynek 
szolgálatot tehessünk. , • 

S végül, ha a barázdába állottunk, az ekének szá rván kell 
tartanunk a kezünket napfelkeltétől naplementéig. Az idő, a 
korszak, melyben élünk, a megostromolt jogok, avagy jogfosz
lányok között, a kötelességek lelkiismeretes parancsszavával áll 
elő: Amig időtök vagyon, cselekedjetek, meri .eljő az' idő, mikor 
nem cselekedhettek. 

Kötelességet teljesitek én most is, amidőn mint lelkész
karunk na k, püspök úr őméltósága után, a legidősebb müködő 

tagja, találkozásunknak ezen jelentőségteljes órájában hallatom 
szavamat, valamicskét közlök tapasztalataimból, nézeteimből, 

megfigyeléseim ből, észrevételeim ből. 
Kötelességteljesitésem azonban nem robotszerű, hanem a 

legmélyebb odaadásból fakadó. 

• • • 
Az kétségtelen,. hogya lelkészi szolgálat folytonos, örökké 

tartó munkát kiván. Az elméleti nagyelőképzés után a gyakor
lati élet - igen jól tudjuk - nem évfolyamokat. kurzusokat, 
tanfolyamokat ir elő , hanem a pályán egy egész életre szét- · 
ágazó s mégis egy célt szolgáló, kisebb-nagyobb problémákat. 

A kezdet, folyamat és bevégzés tételein halad pályánk 
útvonala. A kezdet és végzés egy-egy pttrányi pontocska, de a 
folyamat egy hatalmas mező, a szerves munka nagy mezeje. 

Természetes dolog, hogy előttünk, müködő lelkésztábor 
előtt , a kiindulási pont, a kezdet már ismeretes s úgyszólván 
a hátunk megett van, s mint sarkpont, vagy alapozás képezi 
állandó figyelmünk tárgyát. 

Nekünk a nagy folyamaton, a munkamezőn kell, hogy el
terüljön figyelniünk s nekem az lehet feladatom. hogya tapasz
tatat igazságait az étet parancs-szava és irányitása mellett fel-
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sorakoztassam, mert e7. a jelennek követelménye. Az a lap a 
mult, a t" rta lom a jelen, melyek a folytonosság szilá rd kapcso' 
lata ival segitenek elöre, mindig csak e löre. 

Jóllehet, a mult há tunk mögölI van, az - ige n természe. 
tesen, - nem elveszell, nem lefölde lt ta rta lom, hanem élö sze
geletkövekböl egybeállitolI alap, melyböl kiindulunk s amelyhez 
ollan·ollan visszatérünk, hogy az e lj övendö , a vagy megjelent 
nagy kérdések megfejtéséhez világiló fényt és éltetö eröt új il· 
sunk, fri ssitsünk szüntelen. Hisze n a jó alapozás, az értékes 
mult kincsesház, melyből az oda térö mindig csak jót hozha t 
elö. A mult parányi egyéniségünk ben, mint le lkészi pályánk 
egyetemes vonatkozásaiban, nyitott könyv, melyböl minél töb· 
bet olvasunk, mely mellett minél többet idözünk , anná l nagyobb 
sike rrel tudjuk a jobba t a jó fölé helyezni, s még az elöfor· 
dulha tó tévedéseket is jóvátenni. A mult a tapaszta la tok ha l· 
maza s ezt látnia és é r/ékelnie ke ll a je len és jövendö id ök 
minden lelkészének, hogy a gya korla ti é le t mezején is helyt
á lló munkás lehessen. • • • 

Én a lelkészi pályáról, a parochiá lis é letrő l kivánok egy 
pá r vonási megrögziteni ez a lka lomma l, nem okta tói, nem tan;
tói irányza ttal, ha nem a lelki ka pcsola t közössége szerint. 

Mint egyik szerény munkása a le lkészi ka rna k, sora koz
ta to m rel pályánkra vona tkozó gondola ta ima t. 

• • • 
A lelkészi pá lyára ma már meglehetős felkészültségge l 

jönnek ifj a ink s ha a tudomá nyos képzettséggel az elhivatás 
é rzete párhuzamba n van, a kkor a küzdel mes pályán igazi lelki 
fegyverzettel indul az új le lkész. 

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondo m, hogy igen sok 
lelkésznél nagyobb a kenyérkereseti szükséglet, mint a hiva· 
tás érzete. 

A lelkészi pályán az a nyagi gondok nagy akadályt képez· 
nek. A le lkészi pályát, a lelkészi á llást, a mig nem függetlenítjük 
az anyagi gondoktól, addig munka mezö nkön te/jes s ikerC csak 
a lig-alig remélhetünk. Ez a feltevésem nem a tes tieknek óhajt 
szolgála tot tenni, ha nem igenis a le lki, a szellemi élet függe t
lenségének. 

Ebben a kenyérhajsza és munkanélkül iséggel telt szomorú 
világban csak erős szellemi és értelmi felkészü ltséggel lehet az 
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üdv tanát hirdetni s Isten országát szolgálni és terjeszteni. A mi 
pályánkon a kezdet világitó plánéta kellene. hogy legyen. Erre 
kellene törekednie egyetemes egyházunK vt'Zetőinek. írányílói
nak és egész mindnyájunknak De különösen erre kell töreked
nie a pályakezdőknek. hogy szárnyaló lelkük tüze ne lankad ion. 
hanem épitő és elevenítő erővel mindíg lángoljon. 

A pálya kezdetén az unitárius lelkésznek ereje önmagá
ban a családban és önzeUen munkásságában van. Onmagál . • 
aminl nevellelet! az akadémiákon. az erény és erkölcs acélos 
veretével kell felvérteznie s úgy harcolnia az örök boldogság 
nagy célja felé. 

A munka kezdéséhez a bevezetést a templom és a szó
szék adják meg. Ezekre mindíg félló gonddal kell tekintenie a 
lelkésznek Rég eldöntöt! dolog. hogy a templomi szószék kel a 
lelkészi hivatás nincs teljesen betöltve. A nemesen egyszerü 
szertartás pontos és lelkiismeretes teljesítése csak ajánló levél 
az élet nagy és tartalmas munkájához. 

A szószék és templom azonban ne legyen a mese mon
dások gyártelepe. hanem a valláson át a hítélet szentséges 
orakuluma. valódi lelki Sion. 

A templomi szolgálatot teljesító lelkész legyen önfegyel
mezet! mindenek elót!. mert így adja bizonyitékát annak. hogy 
tud is. akar is hivatásának magaslatán és szolgálatának mély
ségén élni és cselekedni. Ezzel az önfegyelmezéssel kapcsolja 
egybe a szent helyet az élet sokoldaluságával. A templomot 
tartsuk mindig az imádkozás helyének a küszöbén belül és 
kivül is. e tartsa a templomot egyeUen újkori lelkész se köz
gyülési teremnek. vagy az egyleti élet músoros elóadói ter
mének. mert ezzel lazulhat a néplélekben az áhitatos érzés. 

em szabad hát osztanunk azt a bizzar felfogást. hogy 
a templom csak addig templom. mig benne a vallásos szertar
tás. az istentisztelet foly. A mai forrongós világban nagyon 
szükséges. hogy a templom visszanyerje uralkodó nimbuszál. 
s az életnek minden vonatkozásában a templom elgondolása 
uralja a lelkeket. A lelkészi pálya kezdetén ennek a gondolal
nak kell. hogy átadja magál minden lelkész. s ennek a gondo
lalnak lobogójávai kell. hogy a lelkész a templom küszöbén 
kivül is kezdje meg és szüntelen folytassa aZ! az egyházi mun
kát. melyet jónak. c-.élravezelőnek lartunk úgy a z isteni. mint 
az emberi szolgálatban. 

• • • 
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Künn vagyunk há t az életben. 
Itt az a lapozás tová bb folyt a ta nd ó s mindenek felelt a rra 

kell jól fi gyelnünk, hogy helyes éle tirányban ha ladj on. 
Az unitá rius lelkésznek kivá ltságos joga i so hasem voltak. 

Állásána k, hiva tásának jelentöségét sajá t egyéniségégel és el
helyezkedésével ön maga kelletI, hogy igazo lj a . 

Túl sza badelvü felfogása ink közé tartozik az a megálla
pítás, hogy az unitárius lelkész önmagát prédiká lja. Valami 
szorosa bb kötöttség, mint a mil yenben é lűnk kötelességeink be
töltéséné l, feladataink mego ldásánál, sohase m lenne ártalmára 
egyházi ténykedésűnknek, ha nem a nn a k csak eröt adna. 

Az unitárius lelkésznek egyik é ltető le lke a család, hová 
a házassági kötelék veze ti. 

A papna k a papnéja nagyo n emeli és fennta rtj a II paróchia 
nimbuszát, ha helyes az a la pozás és nagyon rontja , ha elhibá
zott a házassá g s a pap né ta lá n nin cs tisztá ban á llásával, hely
zetével s igy hivatásáva l. A pa pi pa r é lete első helyen önma
guk közt ke ll, hogy összhangzó legyen, már csak azérl is, mert 
ez egymagába n is a lelki é le t é lte tő erejével ha t kifelé a gyü
lekezetre , a z egyháztá rsada lmi é le tre. 

Még mindig érdekes a kérdés, . mely a nőtlenség, vagy a 
n ős állapot felett folya pa pságra nézve. 

A nőtlenség mellett érvelők azl mondják , hogy a lelki
pásztor csak úgy é lhe t va lóba n hiva tásána k, ha önmagán és a 
nyájon kivül nincsen másra gondja, s ezt az á lláspontot fenn
tartandónak ta rtja ige n nagy tá bor még mindig. A nős á ll apo tot 
akceptáló sokaság között van, - a mint jól tudjuk, - az uni
tá rius egyház, az unitá rius felfogás is. Tehá t házassági szövet· 
ségben élhet az unitá rius lelkész. 

. Itt azt a kérdést vetem fe l, jól van-e beáll i!va a kérdés 
igy, hogy az unitá rius lelkész is házassági szöve tségben élhel ? 
Szerintem, nincsen. Én ezt a szabá lyt, ezt a sza bad e l v ű tör
vényt igy á llitaná m fe l : "Az unitá rius lelkésznek házassági 
szövetségben kell élnie" . Továbbfűzöm a gondola tot s újabb 
kérdést teszek fel : Mikor ke ll , vagy ke lljen az unitá rius lelkész
nek megnősűlnie? Ezért a szaba delv űség törvényét odamódosí
tan ám , hogy a paróchiá lis á llás elfogla lásá tól számitott egy éven 
belűl az unitá rius lelkésznek meg kell nős ül n ie . Erre a családi 
élet szempontjából a valláserkölcsi é let az a lap, az ind itó ok. 

Az unitá rius le lkésznek az erkölcsi a lapját erösíti , á llásl'!-
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na k Ield nlé lyél fokozza s egyházi munkásságá nak értékel emeli 
a sajá l maga csa ládi é le le. a pap i pár é lele. ha az jól á ll illa-
1011 egybe. Ugyanis a le lkészi párnak a le lk i művelIség fokán 
le helöleg egy nivón ke ll á lla nia. Közös szeretet kell lakozzék 
ö bennül, az emberek iránt. biza lomtól áthatoll mélységes hit 
az Istenben. Munk a kedvük önzetlenségével kell szolgálniok a 
szegényügyel. a jótél<ünysági egyesületeket. az eg.yházközség 
és a po lit ikai község minden . kullurá lis ügyé t. Ezek csak fel
világosult érte lemmel és á lt[uisztikus é rze lmekkel lehe tségesek. 
Vil ágos érlelem és tiszla é rzelem le hetnek zo máncos kapcso
la la i a lelkésznek és fe leségének. Az il yen összetéte lböl az é let 
folyama ta csak jót hozha t e lö s ezá lta l bizonyosodik be. hogy 
hilvesi é le let é lö PAPpal nagyo n is ékes a gyülekeze\. A lelkész i 
csa ládda l lehe t a gyü lekezeti csa ládok e löli jó példát mulatni. 

A rideg fa lak közt magános é le te t é lö le lkész úgy á ll e löt
te m csa lődi szempontból. mint (lZ az útje lzö fa . mely mutalj a 
a különbözö irányban ha ladó úla kat, de maga meg nem moz
dul. hogya helyek, a mel.ök drága kincseit. gyönyörüségeit 
lá thassa. á télhesse s azokat egybegyüjtve. értékeiben növelhesse . 

A nötlenségben élö lelkész nem. élheti át azokat a mély
séges dolgo kat, melyek a csa ládi é le t szentségében találhalók 
fel. A nötlen lelkész nem irá nyiihat azgkkal az élellapasztala
tokka l. melyek az édes ollhon. a családi hajlék lelki tisztasá
gából verödnek össze. A lelkészi család - a papi férj és papné 
fe leség - a jó hadvezér kellös vezényszavával igy halad a se
reg. a gyülekezet é lén : elöre és utánam l 

Ezért ke ll a paróchiális munkát az unitárius lelkésznek 
hitvestá rssal. fel eséggel kezdenie. hogy a fellángolt lelkeknek 
együlles világossága a pályán végig jelölje a tartalmas irányt. 
melyen haladnunk kell. nem feledve sohasem, hogy lelkészi 
pályán I, erejének mesés százaléka a családi életben rejlik. 
Pályánkon ezen dicsöséges mezö örökös munkát kiván és kö
vetel. Olyan munká t. amelyik nem lankaszt. hanem lelkesít és 
erösit az élet. a földi élet utolsó állomásáig. Ezért az én fel
fogásom és kiván almam. hogya lelkészi állásba lépök egy 
éven belül lépjenek házas élelre. Ezt igy kivánja a paröchia 
lelki tisztaságR és fi lelkészi pályának fenköllsége. 

Egy kis kitérést megengedek maga mnak. de ezt engediék 
is meg nekem kedves karlársa im is. Soha el nem muló tiszta 
érzéssel gondolok arra a bot dog órára. mikor házasságom elsá 
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évében. 1892-ben. feleségemmel mentem felolvasást tartani 
abba a 30 százalék magyart számláló községbe, hol 1888. év
ben megkezdettem volt önálló lelkészi működéseme!. (Magyar
szentbenedek, Alsófehér megye.) 

Ritka szerencsének tartottam azt az eseményt is, mikor 
1898. é"ben néhai Ferencz József püspök úr engemet főtanáesi 
prédikátornak nevezett ki és drága feleségemet dr. Boros György 
jelenlegi püspök úr ugyanakkor a Dávid Ferenc Egylet köz
gyülésén felolvasónak kérte fel. Bizonyára az volt a céljuk, 
hogy egy ilyen unitárius papi párt is mutassanak be unitárius 
kis világunknak. Ez nem dicsekvés, hanem el nem évülő emlék 
az öröm és szomoruságban elég változatos életpályámon. Ez 
az én esetem azonban nem egyedüli, mert ilyen lelkészpárral 

. hála a jó Istennek, sok paróchián találkoztunk és találko
zunk ma is. 

Feljegyeztem tehál. hogya papi család nemcsak életszük
séglet, hanem a lélek erejének igazi erőforrása. 

• • • 
A kis család köréből lelki felkészültséggel átmegyek a na

gyobb család, az egyházi, illetve egyházközségi .élet mezejére. 
Ma a lelkészi állásunk itt sokkal küzdelmesebb, mint va-, 

laha. A háboru vérzivataros tombolása, tudjuk, hogy mindent 
felforgatott. Normális állapot a lelkekben még nem következett 
be teljesen. - . 

A falusi hivek egy nagy részének kenyérkereseti forrása 
már nem a mezők barázdája, hanem a város és a gyár, hon
nan igen gYdkran hoznak haza papo, vallás- és templomelle
nes lelki mérgezésI. A lelkésznek és a lelkészi családnak a jó 
orvos biztos kezével kell a megmérgezett lelkek kigyógyitásá
hoz kezdenie. Itt az első gyógymódot a családi élettel. a csa
ládban lehet és kell megtalálni. Az ilyen családokkal való ta
lálkozásban azt kell keresnünk, ami iránt a család érdeklődik, 
ami iránt érzékeny, s ami által valamely gondolatot meg lehet 
fogni. Tudnunk kell azt, hogy az lsten szerint való élet kérdé
sének a gyermeknevelés: az asszony. a feleség, s igya család 
sorsa a legvonzóbb tárgyai. Ennek a családi sorsnak a béke 
és a szeretet jegyében való megtárgyalása és a lehető irányi
tása a fődolog, amihez nagy tapintat és még nagyobb felké
szültség kell. 
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luljfl sil el'l ig r • ne m·~ küzd ,Im g ~ Im S I sz. N r zz k 
kl fl lelkes? m"lll1 lml sliból S ha s m an nak" pr I on ira 
felszitwn Itlrloll I "d sn I még II I IS'1:018 S m. h g vajjon II 

lelk S7. "on-c" hi el ri. /olI'! " hi k O I II ész ri. m ri z II 

sze>!c n 'cs I rcl s nBll n is idejél mullo_ A köl sönöss g ked-
eérl In i n 1lI .. 1 l)1l'lOdh" ln I . mindIJkell n g IllÁS rI. 

hi ve k Illloll" lns nnlt. a .. url) pasiorA lis .. szahál ai, 
rends •. ere . fI ~ . 8Z " Ihe I gia la nan 'aga. 
Én ill esa l fl II fll rlnll I I onllSAi l h zlom CI • h II "gon
dalai sondol<l lol Il s n I i II II nd lk zni S I I, dni sz -

lelkekhen . 
• • • 

Ide jeg <lel eg. pti .. " nusl II lelk szl pá l ,Ilnak a polgári. 
" polilikai közsc!! ih~ 'ei.. "nolk z lug is . 

Rtl.zl kell-e vennie o lel k~szn I II P lili koi község üg iben ? 
Azl hisze m. erre flZ elhi olÓs d elszilks glel szÁz p r eni

hen ft!ljfl flZ igpol . fl h I)'esl felelel I. III közü\: 'Ill sz Igálunk 
s ha lerUol n ilik. oz inló>:6k laná skozosábsn nag olgÁ
Iftlol leheliInk emberlnrsaink egyelQlllos ügyein k sz Igál"táb n . 
A 1,·lkesz II I 'zUg ekn k mindennapi munkó." kell. h gy lu
g 'cn. közcrcl .. k munk 1,10/\ a l munkllUo ill is egyhllz6 s 
hivei rdekeil. fl k '2: ,dek s rlellensege Illt>Uell. 

kn' .del .. ", t'S ""Q I ~<lI{l 1 eszközoil ill i. mell kell vál galnla. 
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A polgári község ügyeinél, a nyagi kérdések. közigazga
tási kérdések. szegény- és egészségügyi-o egyházi- és iskolai 
kérdések. s az á1ta lános jellegü. közmüve lődési. kulturkérdések 
merülnek fel. HB a lelkésznek nem volna alkalma községi. 
vagy városi bizottságba n fejteni ki tevékenységet. ott va n a tá r
sadalmi é let, a melynek munkálásába n fel kell ta lálni a le lkész
nek önmagá t. Ezt igy para ncsolj a á llása és hivatása. Itt inkább. 
mint bármely helyen, bölcs megfontolással. igazi le lkészi öntu
da ttll l kell eljárnunk. Anyagi előnyök szolgála tá ba nem szabad 
szegődnünk, az elfogultság önző szemüvegét nem szabad hasz
nálnunk, érvényesürésünket a közül/Y. a közérdek, a közmüve
l ődés hálás mezején kell keresnünk. A jótékony intézményeket 
egyete messé kell tennünk, s az egyetemesség jellegében kell . 
tevékenységünknek kidomborodnia. A kü lönböző felekezetek
kel biró helységekben az unitá rius le lkészt kisé rő á lta lá nos fi
gyelem és felfogás mind ig helyet biztosit és jogcimet a d nekünk 
az emberi közügyek eredm ényes munkájában. 

Küldetésünk és e lh ivatásunk van az egyetemes közügyek
ben. Küldetés ünk a munka s a munká lkodásna k helyes irá ny
ban leendő ta rtása és vezetése. Hiva tásunk, hogy jó és hasz
nos, az épitő és e levenitő. az összeta rtó és egybefogla ló helye
ke t és intézményeket felkeressük s ezek á lta l is igazoljuk az 
unitá rius lelkészi á llásna k szentségét, jogosultságát és szüksé
ges voltát. 

A közügyek szo lgála tá ba n is vannak sika mlós helyek, 
melyeket lá tó szemeinkkel, go ndolkozó és mérlegelő tekinte
tünkkel igyekeznünk kell jó e lő re fe lfedezni, megis merni, s 
azutá n kerülni. 

A lelkésznek arra kell a ma i sajátságos viszonyok közt 
v igyáznia, hogya közügy szolgála tá ban ne essék szemelyi 
kultusz szolgálatába, mert ez roppa nt há látla n szerep. 

A közügy porondjá n ma e lég gyakra n talá lkozunk az ugy
nevezett választásokka l. községi, vagy más poli tikai választás
sal. Különösen a községieknél fordulha t e l ő . hogy a népesebb 
egyházközségeink hivei egymással e llenté tes pártá llásuak. 

Ilyenkor, ha a lelkésznek nem sikerül a kü l ön böző érde
keket összeegyeztetn ie, leghelyesebb, ha visszavonu l, s egyik 
mellett sem foglal állást, mert "személyt váloga tni nem jó". 

Nagyon sikamlós tér a politika, s a politikai küzdelem. 
Azt mondják, hogya politikának nincs erkölcse. A lelkésznek 



1:f1 

"'l l k"U vtl Jlnnt!l. hogy IIZ rkölcs nélküli poli li ka nem a mí 
vllAiju tlk. s z ' rl ti raji és euyházi érdek légkörében nemes 
hM ol . rcolJu k. de iii ?: á rra l óvawsan ú8zunk. 

I IH 'llY cSil i kBzűnk. erőI nyerünk. Ha nem így cselek
;l~(l "k . erőnk " lhuIIY II minél nagyobb a lévedésünk. annál na
l{yobb tl Z 'BéBUnk. 

* • • 
Sz rény líladá30m keretében a pályámhoz larlozó mel

lél\v/Íl{/Ínyr6J viBSZll1 'r k a rővágányra. 
1Z8yházl I lDnkbcn Illen nllgy helyeI roglal el az egyleli 

(ile/. Annyi r ,I egyi Wnk vlln, hOflY talán igen sok, hogy más 
kir J " ~s l ne haszná ljak. ' Ennek a sok egyleInek kétségkivül 
n/J~y J IcnllJs g van, h ft rőcé lt. az egyházépilő munkál nem 
I "v 8zil ~zern ' lő l , s ha igyekszik fokozni ft vallásos buzgósá
ilOt. II l(Jmplomsz r I I l , s a lemplomba járást. Itt, az egyleli 
él Inél Ilel l ' zI az Irltnyt szolgáln i, ezt a célt müveltetni a ve
z tllkk I. J I .. lit a v ' z tők , az gyletek ütő ,erén tarlja a lelkész 
() II zét. akkor a Ilkész! hivalás betöltésére erős munkatársa
Iw l nyer ti PMóchla. Azért hát, hogy a szerves kapcso lat ne 
lenl<odjorl, huncll1 8zűnt len erősödj ék , igyekeznünk kell min
d fl 'llyh6lzköZ8 Hi int zm nyI, szervezetet, egyletet az egyház-
1<l}z8 'fI 1\ bU tanácsán' 's közgyülésén keresztül szervezni, 
ápolnl 8 f nnIarIani. Gondunk legyen, hogy mindenféle érezze 
mOlJó l /lZ gyházköz8é~ lagozatának 8 igy évi működésérő l je
I nl &8t, nyog! dolHair61 számadással tartozik. Ezek a vizsgáló
sz II I,Í lj {tn azlón o főha tóság elé terjesztetnek. 

J::z ez , l ő f(J IISés, ez aláneszemes kapcsolal adhatja 
vlsszo hoJdonl gys 'S t, 8 tl Z egységben nagy erejét fenntartó 
" m gtéJ rl6 erej I o mi megcsonkitott unitárius magyar egyhá

zunknlll, . Jól J flyezzük m g, hogy abban az egységesitő nagy 
munkllbon (l kIindullIS II Ilkész vállain, lelkületében, hivatá-
8ónnl\ t lj 8 ét 'rz 8 'b n, az öntudatos szolgála Iban van. Ennek 

I HO I~d <) l á8(IVB I, fln k ludaiában minden nagyzolás nélkül bi
zony,,(tijol 1<·1t lonnünk orr61. hogy az unitárius lelkész az uni
IlIdus Qyházl1 ol< "Z ' lIclct-l<övc, at.lpj (\nak és fennmaradásának 

t8 plltérc. Az cHyt li ·1 I il y n irányban kivánalos, ilyen irány 
11 II\O t tt <v""zl ' lI " inkóbb rombol. mini épil. mert kicsinyben 
(I lut. fIKO" önóllósltijOI kövel lő ellylclcskedés az államban ál
Illl110 1 pll, (lZ P dlW .ohtl8Cm volt kivánalos. Az egyleli életben 



• 

138 -
kell tehát a lelkésznek vigyázónak, okosnak lennie, hogy a jó 
renddel a belső egység is fennmaradjon. 

Most csak haladjunk tovább. A lelkész az egyházközségi 
életben - nagyon helyesen - központ, a nyáj pásztora, a 
gyülekezet vezető lelke s egyetemes egyházának folyton küzdő , 
cselekvő és végrehajtó munkása. Törvények között, a törvé
nyekért él. A lelkésznek sok ' jog, sok kötelesség adatolt. A jo
gok gyakorlásában, mint a kötelességek betöltésében pályánk 
elég változatos mezőkre vezet. • Unitárius egyházunk nagy mezejének színén állva gyŐ-
ződünk meg arról, hogy az egyházfenntartó elem a közönSég. 
a népegyetem, a hivek összessége. Ez az egyházi fenntartó 
elem, a mi munkamezőnknek kies magaslata, hol őrállók, mun
kások vagyunk. Az őrállásban, a munkában, miénk hát a ve-

• zerszerep ... 
Az unitárius lelkésznek a multon felépült jelenben, a sza

badelvü fejlődéS és haladás útján tqvább és tovább kell igye
keznie. Ezért érthető a gondolat, me ly a szervezeti törvényeink 
megújításánál az Unitárius Egyház alkotmányában a lelkészi 

• 

állás részére még az eddiginél is több helyet, több jogot kiván 
talán a munka és kötelességteljesítéssel arányban. 

Az unitárius lelkész, mint a jó közkatona egykoron . tar
solyában hordozta a hadvezéri pálcát, palludiumában lelkészi 
oklevéllel jogcimet nyert a legnagyobb méltóság. a pü,pöki 
szék felé. Erinek elgondolásával nem szabad, hogy "pium de
siderium" maradjon az a vágy, hogya felszentelt lelkész -
ki püspökké választható - püspökválasztási joggal is ne birjon. 

• • • 
• 

Utvonalunk e magas pont jánál megállok s innen vissza 
és előre tekintve mutatok reá ismétlésszerüen lelkészi pályánk 
gyönyör ü szakaszaira. Ilyenek: 

l. A templom, a szószék, ígehirdetés és imádkozás erejével. 
II. A család. az élőforrásnak balzsamával. 

III. Az egyháztársadalom altruisztikus jellegzetével, egy-
házközségi élet-erek egybekapcsolásával. . 

IV. Az egyetemes társadalmi élet, az általános emberi 
kultura és közügy szolgálatának jellegzetével. 

V. Mindent az egyházért, a gyülekezetekért, az embere
kért, Istennek dicsőségére, dicsőitésére . 

• 
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Ezekkel kell élnünk, mozognunk és léteznünk, figyelemmel 
az evangéliumi jeligére : • Én vagyok, az út, igazság és élet". 

Hogy pályánkon, hol ké tségtelenül nemcsak az élet öröm
virágai nyilnak, hanem ecetes szivacs és töviskorona is még 
mindig van, minél kevesebbet tévedhessünk s minél több jót 
tehessünk : fegyelmezett lélekkel szintén ha llga tnunk kell a ve
zérlő erő ne k sugallatát: .. Keressétek először Istennek országát 
és an nak igazságát s mindenek megadatna k nektek" ... 

Végezetre is megköszönve a türelme t, mellyel elhangzott 
szavaima t ka rtársaim fogadtak , jelen eloadásomat befejezem. 

• 

• 

Gvidó Béla, 
Diciosiinmarlin·j unitárius lelkész. 

küküllököri esperes . 



-~-I-qtl'-~---------

• 

• 

A mának legégetőbb kulturális 
és theológiai kérdéseiről. 

, 
• 

Mélyen tisztelt hallgatóság, kedves Ba rá tai m I 
Midőn tisztele tlel megvallom, hogya Lelkészkör elnöké

nek szives felhivását készséggel és örömmel fogadta m el, je
lezni kivá nom azt is, hogy az itt előadandó kérdések éveken 
á t bontakoztak ki e lő ttem s bá r érde mi tá rgyalásukba n messze
fekvőknek lá tszana k, gyakorla ti je lentőségüke t illető leg égető 
módon érdekelnek mindnyáj unka t, ső t a mai egész á ta lak u ló 

világot. 
Igen, a mi á ta la kuló és kifejlő világunka t ; mert jó lle he t 

a közelre tekintő szemek ne m veszik észre az örökös változá
soka t, a nagyobb kört fe lö le lő te kintet e lő tt percig sem kétséges 
a ma i á ta la kulásna k vil ágj e le ntősége . S amiképen forró a kör
münkre égő gyertya, épen olyan égelőek a má na k világa la kító 
kérdései is. 

• 

A ma természetesen nemcsak egy napot jelent s ne m is 
egy esztendőt ; ha ne m jele nti a jelen világre formna k egész kor
szaká t, a mely szervesen a tegnap ból nőtt ki s a holna pba 
folyik bele. Szervesen azért, mert a dolgok mé lyén ne m káóti
kus, hanem szerves fejlődés, tá rgyilagos kiala kúlás van valóba n 
s lássuk bá r tűzhányó módra műkődőknek az események ala
nyait, az emberi szelle m megpillantása szerint minde n a ha ladás 
törvényének hódolva cammog, vagy roha n e lőre. 

Két nagy tárgykört ölelte m fel jelen dolgoza tomba n s ezek 
a kultúra és a theológia körei. Ne mcsak azért ikta tta m ide eze
ket, mert jól hangzanak s tetszthetnek a modern füle knek, hanem 
különösen azért, mert ezek körében rámutatha tok egész vilá
gunkra, teljes munkamezőnkre s igy szemléltethetem a minket 
érdeklő legégetöbb kérdéseket. 

A kultúra (művelödés, közmű velődés) az élet mezeje. a 

• 

I 
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te rm észet-vi lágáva l szemben és karöltve elért emberi tevékeny
kedés viláqa. Az e mbernek a világgal ka pcsolatban adott és 
kivívoll é l e tl e h e tősége s a z élet-megvalósítás fokozotta n fej/ődő 
módj a. Betö lt i an yagi és szellemi felünket egyaránt s így nem 
egyolda lú. hanem kereszt- és hosszmetszetében teljesen szer
vesen ki a l ~ kuló é letfolya ma!. A mindenkori adollságokra é pű l 

• 
fe l s így a kő -. bronz-o réz -o vaskorszakok befolyásolják. rája-
nyo mj á k bélyegüket ; de meg nem bénít ják, tönkre nem teszik. 
Különböző embertipusokat nevel s így színessé, változa tossá és 
gazdaggá teszi a z é le tel. !Iyen tipusok pl. a halász-vadász, 
nomád, fö ldm ívelő népek, melyek barlangokban, sátrakban s majd 
házakba n és így fa lva kban la kna k a fej/őd és különböző fokain .. 
!Iyen további tipusok a városi é le t körével kapcsola tba n az ipar 
és kereskedelem éle tformájába n l evő e mberti pusok s va la mint 
a modern társas-élet mindenfajta éle tform ája, melyet művelve 
és szolgálva, élnek az e mberek 

A kultúra tehá t ki a lakúlásában fokozatos és az ember 
szellemét . ill e tően szervesen tagolt. Nemcsak meglátási forma a 
kutató számá ra . hanem az é le tben tényleg létezett és l étező 
valóság; mindig fejlődö és folyton szerveződő eleme az ember 
é le tének. Az em ber vele lépést ta rthat s ekkor fel felé megy a 
kl\ltúra foka in és t ő le elma rad ha t s ekkor visszaesik és semmivé 
lesz a ha lódás útján. 

A kultúrailag művelt és látó-szem, ha végig tekint London, 
vagy Berlin utcá in, nem ütközik meg a járművek sokféleségén 
a l egkezde tlegesebbtő l a legfejlettebbekig .. , hanem szép össz
ha ngot lá t olt, a hol a műveletlen elme csupán zűrzavart szemlél 
s értelm e tle nűl cselekszik és csodálkozik. 

De mi köze van mindennek a mi jelen helyzetünkhöz, 
mennyiben é rdekel ez minket s hogyan lehe tnek e kérdések a 
mi égető kérd~sein k ? 

A családalapítás, a házas-élet fenntartása, a gyermekszülés 
és neuelés a m u n k a n é I k ü I i s é g mai korszakában nagyon 
megnehezedett, sokak számára csaknem lehetetlenné vált. A 
nagy háború lefoglalva Európa férfi népességét. a női-nem áb
normis módon tód ult a keresőpályákra s ezért is e ltolódott a 
mai ember normális é lete. Az emá nci pálódott nő nem akar 
vissza té rni a családi és anyai hiva tás körébe s addig. amíg 
pa naszkodik, hogy nem lehet normá lis tá rsas életet élni, saját 
maga teSlIi nyomorulttá a férfit, kinek elvette olcsó, kizsákm<i-

-

-
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nyolt női munkájával az életlehetőségét. családalapítási kész
ségét s folyton akadályozza a rendes élet visszaállíthatását. 
Igaz. hogy igen sokszor nem szándékosan teszi ezt a nö. hanem 
az élet nehézségeinek nyomása alatt. de azért lehet. hogy ez 
az eltolódás jó lecke lesz az emberiség életében s így hasznára 
fog válni a kialakúlq életnek. habár jelenleg nehézségeket is 
okoz általánosságban. 

A férfi és nö világháború utáni átcsoportositása befolyá
solja a jövö nemzedék születését és neveltetését is. Bizonyos 
tendencia tapasztalható az életben abban az irányban. hogy 
szabályozni kell a születésekel./ Megértem ez ügy apostolait. 
amikor a világon domináló. uralkodó népek gyermekei hirdetik 
e tant; de mélységes szomorúság fog el. ha a magam kevésbbé 
népes fajára és nemzetére gondolok s ott hallom ez .. üdlJözitö 
igazságok" hirdetését ... müvelt" afiainak ajkáról. Amelyik nép 
szabályozni kezdi a születéseket. s a társas életben. a család 
körén belől mellékes érdekek szolgálatába állítja faifenntartó 
kötelességét. az a degenerálódás fázisába jutott s a halál völ
gyeit tapodja. akarva. nem akarva. Malthusnak. a népesedés 

. sürüségére vonatkozó megállapításai megfelelhetnek bizonyos 
tényeknek s ráútalhatnak a gazdasági tényezők fontosságára a 
társas élet körében; de a marxizmus. vagy történeti máteriá
lizmus útjára azért ma már nem lép rá a legtöbb. népét sza
porítani akaró nemzet. vagy társadalmi reformátor. Más dolog 
a tények jelenléte s azoknak célként való kitüzése. Épen olyan. 
mint lJ1ikor az erkölcsi életet hedonizmus. vagy utilizmus szol
gálatába akarjuk állitani. 

A világháború nemcsak a férfi és nő között okozott nagy 
eltolódásokat. hanem a népfajok és nemzetek életében is. Ezek
kel közelebbről nem foglalkozunk; de nem tehetjük. hogy rá 
ne mutassunk arra. mekkora kárt vallott a világkultúra azért. 
hogy a népek. nemzetek és országok mesterségesen elzárták 
magukat egyik a másiktól. Lehet. hogy bizonyos népek látszó
lag erősödhettek önmagukban. de a népek egyeteme siralmas 
helyzetbe került. beteg lett az egész ' szerves világ és kiáltva 
kiált a megmentők után. A kultúra termékeivel együtt szét van 
darabolva s olyan némely földdarabokon. mint a ketté vágolI 
nadrág. melynek egyik szárát levágták s így nem födheti be 
mindakét lábat. ' 

De jÖjjünk közelebb önmagunkhoz s tekintsük meg a mi 
• 
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hc l yzelű n ke t l A mai lelkész végtelenű l nehéz helyzetbe ke rű lt : 
felada /ai megsckasod/ak, megélhetése megcsa ppant, veszedel
mesen nehéz leli. A mi felfogásunk sze rint az unitárius lelkész
nek azo nna l meg kell nősü l nie, mihelyt rendes állást foglalhat 
e l. Meg ke ll nősü l nie minden szempontból és neki kell igazi , 
jó példát szolgálta tn ia a tiszta családi é letre. Lehet, hogy min
denk inek ez nem s i k erű l ; d e álta lá ba n fel á llíta ndó követelmény 
és eszmény. Az egész Is ten-országa a szülői és gyermeki, a 
csa lád i, a tcs tvé ri őszinte viszonyra van fe lépitve. Aki pedig 
az fs ten-országa szolgájává jegyzi e l magát s hirdeti a gyermek 
á rta tla nságána k értékét s hogy olya noké az ls ten országa, az 
maga is példá t kell, hogy szolgáltasson tényleges é letével e 
nemes é le tre. Példaadás né lk ül nem é r a le lkészi élet egy fa ba tká l. 

Azo nba n nem e lég a csa lá da la pítás s a közösségnek ilye
tén va ló szo lgá lása ; a le lkésznek hívei veze t őj é nek , irányítójá
nak is ke ll lennie és ma sokka l inkább, mint bármikor. Ez ma 
a világ közfe lfogása, szigorú megállapítása s a mi meggyőző

d ésünk is . 
Kik pedig a mi híueink? Egy pár esetben a u á r o s O k 

la kói s 011 esetleg iparos és kereskedő népek, vagy mások: 
de a legtöb b esetben a fal u a k népei, a kik legfönnebb az 
agrik ultúrá ig, vagy földmivelésig e melkedtek a kultúra biroda l
mába n s igy őke t aZ ők é le tform ájukba n és kultúrá jukban kell , 
hogy vezesse a lelkész. . 

Mit je le nt ez? Ez RZt je lenti, hogya lelkésznek teljesen 
tisztá ba n kell lennie azokka l a ké rdésekke l, a mik a fa lus i élet 
kere té ben e lőá lla nak, fe lme rülnek. . 

Ha a fa lusi é le tet tagozzuk, azt lá ljuk, hogy abban külö
nösen ké t e lem dominá l : a nomád és földmiues é le teleme. Ez 
más szóval azt je lenti, hogy a z állattenyésztés és a föld miuelés 
a lkotj a a fa lu é letél. Va la mikor az e mber küzde lmes fejlődésé
ben az á lla tte nyésztés, vagyis a nomá déle t, a legelte tés önma
gába n a lkotta asátorla kó é letél. Viszont a fejlődés magasabb 
foká n a földmivelés szolgálta tla az e mber megélhetésének esz
köze it ; de ez a földmive lés pá rosult az á lla llenyésztéssel s a 
két faj ta élet egy szervesebb és tagozolla bb, egészebb, teljesebb 
életlé egyesűlt . A kultúrá k fokozatosan nőllek meg, a lakúltak 
ki s nem elszigetelten maradtak fenn, ha nem szervesen egybe
nÖllek. 

Azonban módosúllll l< is idők folyamán s mil má r tudjuk, 



• 

I"" 
h ' más a nomádeJel .. n, I"minl 

n aival a fOIdmives el I is '"' aminl az elei fl t 
gazdagodik, ezek " kullürak is mind la; cl li-
son mehetnek kereszlül. 

A ma lelkészenek "'hól, ha népe imn 'ja eni m 
élni hivatásál, nepe kullürálának inln 't ja 
kell, hogy legyen" 

lID' ismemie kell az állatlen) , - minden -'njsl-ninj"l 
s mindama kerdesekel, melye ' az allala ,Imi ka lOla tban hi
\"ei t erdeklik. onalkozhatn k e kérd ' -ek az allal k - ·~te. 
ból kapoll ruháZ8lrn . lejlermékekre, lapl<ilék kra s e tá 
kap "olaiban lassankenI kifej lödött s _" . Ik ,.. Ii elelre, 

z á llatvilág magéban fo I"lja a I" bbek k- - tt " 
jószágo I. 10\181, disznót, juhaI, k -kel, maj MlIol ' - kül" n 
sen a lelkészek foglalkozásál illel- n a - rgalnl<l -, munk<is 
méhekel. z ezekkel való bánasm ' d ismerele a Idk ' - fel· 
a dala ma. 

Ez sem elege-ndö, meri 011 \7811 me a k ri nt i vele -
-kerd ' e. amit músz ' al hortikulrur<iullk neve nek s ez ~'emmi

vel ern alábbvaló érdek ama mas kel erdekne/. kertmkdes-
nek több ága lel,ei s ilyen a drog ~, Qyüm -, ~ - ~ 
kert és az ezekhez lartozó ':::öl/ó. reladlll k varnak ill 
• rá nk, ked es munkalárs k. riásiak azerl, mert ezeknek ' in-

vona lre emelésétő l függ fajtink és népünk elek. gllzd~<Í.g", 
teherbiróképessége s ha a mi segits gtlnkkel I ' rle nik. ukkor 
egyházához \'a ló lá nlorít ha la tlll n regaszk d sa. em elom, 
hogy az egyes ké rd ' -ekrő l külö n éri kezz m : de sZNelm\ 1l1 
trombila hangon, dobba l, sippal s I r gat val ad ni lud lll , h l ' 
e kultúrá lis ké rdések f Ika rolásán. meg ld san f rdu l meg ne ' 
pünknek eg ' z j övője. Ol a n nag lehe l sél/ek. I t ll1 l<i ncsek 
he erne i< e lekinieiben hi ei nk ej II s e l Il lin l . ame/ yek,,"1 na' 
gyobb földi éri ' Ile kel sehol a világ n .t III lehel 1"lől"i. 

Az a n agi kullúra. a melynek szin" na lra emd ése c~"k 
ne ell és mü e ll szell m á lla l lö rténhetik. <ld lIsilg ba" " pünk 
biriokában a n s a nn k fejleszl mé .. " I llen joval,ho:. jul
la lha l minda nnyiunka \. 

Mondolla m azonban. hog " h" ladó lel "Hid "iUtI IM 

egyes kultúrfokokon ki,,1 kult g a l, riBI Iltl l t' m d,,,,. v v",'" 
nyok segíls~gé e l. ez kna k a lka lmazás . al. fd h"sZlItiltís[ \/,,!. 
Ezl érezlék meg ez unilá riu sol . miIIOr zé l ell" eresz"Ir " ",O' 
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d rn g6zcl~lsáBi isk lá t I·t sí t lIek. m ly országos vi'7.onyl,oIbun 
is maglIs nlvón á ll s ezt lá tva. köve llék az unilériusoll D Idl,
ját a r. ka tholikusok ra ndnóti gazdas{,gi i.kolájuk kal s 1.1 r for
mátusok m st megszervezett csombordi hason ló intézetükkel. 

Jól jegyezzü k meg. hogy ezeke t az intezményellet a küz
d Imes. h~lladó s fejl ődő é le t hozztl létre. a tényleges szük
séglet ; nem pedig egyes emberek fá ntáziá ja . sak az értelmet
len. egyolda lua n műve lt ember megy e l he tykén az il yen a la
kula tok melle ll s go nd ol büszkén a maga gim nádumi művel t
ség ' re; csa k a fej letle n. ill e t ő l eg szé lsőségbe n fejlődő társada lmi 
közösség értél<eli. becsü li többre a deákos nevelést a reális 
irányú gya l,orla tias neve lésn ' l s igy a ma tö rekvé né l. a mely a 
mp.g zervezett a nyagi ku lt úra szo lgála tába á llit ja fi a inka t, leá
nyain ka t. á lta lába n gyerme keinke t. 

Nem a karo m azo nban a gazdasági neve lést szembeálli
ta ni a közép isko lai gimná:z:iáli ' neve lésse l; nem pedig azért , 
mert egy fej le tt nép é le tében mindake llő re egyform á n szükség 
van. Az egyik az a nyagi, fl másii, a szelle mi kultúra eszköze ; 
6Z egy ik a földhöz köt, a másik az egész földe t ismerte ti meg 
a maga sze ll emi te rm ékei vel együtt. Re ndezett viszon yok között 

• 

tehá t e két kultúrintézménynek be ke ll sze rvesen tagozód nia 
gy nép szükség le te i kie légítése szempo ntjá ból a nép é le tének 

egészé be. 
E képet még azza l kivánom kiegészíte ni. hogy a fa lu/ ~ 

vá roshoz kell kapcsolnunk. Amely nép vá rosokka l ne m rende l
kezik, a nna k igen nehézzé vá lha t éle le . A fa lusi kultúra a vá
rosi né lkül csak töredé l" neon egész s nem is é le tképes. A fa lu 
kultúrte rm éke it a város szollt" megemészteni s viszont ti város 
szolgálta tja az ipa , term ékeit. 

Nem lá tni e llenSéget az ipa rosba n s viszont a fa lusi föld 
mivesben, ha nem kibékíteni egy magasabb színtézisben ezek 
érdekét és szelle mi világát. egy ik legége tőbb tá rsada lmi kér
dése a má nak. 

A szociá lizmus. mint a munkásság megszerveződésének 
legfontosabb sze llemi eszköz lője , II polgár/61 e lfordult s a mun
káss6g je lsza"ával a lakította I,ü lö n ti 18. sZ.- i francia fOffadl!
Iomtól a nagy háboruig " világ gyá ri munkása ina k é le té t és 
ténykedés t. Ebből a szellem körbő l nő tt ki a kommun f.j ta bol
sevizmus kü lönösen Oroszországban a nemze tköziség fOlla lmá
nak e lső helyen való ha ngozta tásáva l. Hasonló, de kizárólag a 
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nemzet talajára épített irányzat az olasz fascizmus Mussolinivel 
az élén. mig a nemzeti és fi szocidlisto eszményt a nemzet 
keretén belől. azaz a fajhatárokon belól iparkordik szerves élet
valósággá varázsolni a német hitlerizmus. Ebben van legszer
vesebben és legtudatosabban kibékitve a falu a várossal. a 
nemzeti a szociálissal s ez mutatkozik" olyannak, amely ha 
meglalálja úlját szervesen az egyetemes emberi felé, akkor for
mája lesz a modern közösségi , társadalmi reformációnak. 

Nekünk is meg kell találnunk a várossal való kapcsola
tunkat és pedig nem az emlitett módokon , hanem teljesen kul
turális alapokon . 

. A falu a kertkulfúráoal kapcsolódhdtik a városhoz S a 
város iparával lehet áldás a falu számára. Ma még nagy arány
talanságok vannak a falusi termények és az ipari árak között ; 
de idővel ezeket összhangba lehet és kell hozni! 

Ami pedig a lelkész személyét és személyes tevékenysé-
• 

gét illeti, arról sem kell megfeledkeznünk. A lelkész nemcsak 
próféta, apostol, vezető, világító fáklya, vigasztaló, bátorító, ne
velő, oktató, tántoríthatatlan és fáradhatatlan szolgája népe ér
dekében az Isten országának; nemcsak prédikátor és hivatalos 
személy, hanem a saját szűkebb családjának II fenntartója is. 

Mint ilyen, nem támaszkodhatik kizárólag sem az állam
segélyre (kongrua), sem hiveitől ma kapotl javadalmaira ; mert 
rpindezek együttesen sem elegendők a legtöbb esetben arra, 
hogy népes családot tarthasson fenn és neveljen. Épen ezért 
ki kell fejlődnie benne a kultúrmunkásnak is a fenntleirt érte
lemben is. Egyházközsége részéről kapott földjét, kertjét, he
lyeit szinvonalon álló kultúrában kell részesítenie. Méhészettel, 
~rtészettel, gazdasággal, szöllőoel stb.' kell foglalatoskodnia , 
ami nem jelenti azt, hogy önmaga energiáját megölje, hanem 
főképen azt, [rogy hozzáértéséoel, irányitásáoal kihozza az 
adott lehetőségekból a lehető legtöbb áldást és hasznot. Nem 
szabad a mai . lelkésznek ábrándozónAk, félszeg felfogásunak, 
álszemérmesnek, sopánkodónak, siránkozónak, koldusnak len
nie; a mai belső ember legyen munkás és önálló, önérzetes 
kultúrhős. 

Nem teheti magáévá az olyan eszméket, amelyek bármely 
módon akadályozzák népünk teljes szaporaságát s munkaked
vének és erejének állandó jóirányú fejlődését. Nem szabad re
ménytelenségbe esnie a megismétlődő megpróbáltatások és sok-
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szori sikertelenségek miat!, hanem állandó bizalommal a jónak 
diadalmában, remény adónak, vigaszlalónak, bálorilónak, lélek
[oTrásnl:lk kell lennie a nép s övéi és önmaga számára. 

Ilyen belsőemberek mellet!, ilyen lelkészekkel leljes bio 
zonyosságga! kiépul hiveink jobb világa s mivel állalunk, az 
Egyház által épül ki, a jövőben Egyházunk is egészen biztos 
kultúrális alapol kap, ami erős és tápláló lesz, mini a Jézus ál· 
lal hirdetett szildára épitet! ház. 

S ezek után tekintsük meg immár a theológia kérdéseit ! 
Amikor évekkel ezelőt! Spengler .Untergang des Abend· 

landes" cimen egy két kötetes munkában irt a nyugati kultúra , 
illetőleg civilizáció hanyatlásárói, nem teU egyebet. mint rámu· 
tatolt arra , hogy amint idők folyamán aszumir, babilon·ásszir, 
egyiptomi, perzsa, görög, római (Mohamedán_ mór) közműve
lődés megfulotta pályáját s kiélte magál és elraktározódoll a 
történelem tárházában, hasonlóképen a keresztény kultúra is 
végső hanyatlásnak indult. [t! a ku1tÚIa inkább szellemi olda
láról van tekintve s mivel főként a kereszténység van érde
kelve benne, mi inkább a theológiai szempontokat vesszük 
figyelembe . 

aló igaz, hogy az emlitell kul!úrák részint a lörléne!emé 
lellek. de részint mindig alkotó rÉszeivé váltak az utánuk kó
vetkezőknek. Nemcsa k az anyagi, a szellemi világban is érvé
nyesül a szerveződés, a taglalódás s ami egyszer létrejött. az 
többé, soha meg nem semmisülhet teljesen. S;lellgler épen 
olyan jól tudja, mint bárki más, hogy az emberi életben fejló
dés van; hiszen ő annak a nagy német nemzetnek és népnek 
a fia, amelyik megalkotta a müncheni némel m!!zpumban a 
modem élet egész valóságát szemléltető, a fejlődési feltáró mi 
nialür formában. Nem megsemmisülésröl. csak hanyallásról be
szél lehál 

Angliában 1910-ben Oxfordban Dr. Charles kiadásában 
egy halalmas gyiijleményes munkában (2 kötel) megjelentek 

• 
angolul, le\ies gylijleményben -Apokrifus-iTatok és álfeJi.aw 
ö-szöve!ségi mű\'ek ' címen a Kr. e. 2. századnak héber 00-
dalmi teltllékei. E múvekkel megelóz.ö~ 8 cl'i:.p Jénysig ére. 
Iében soha senki sem fogJaIhozoH a maguk le\ie,"";gében, Az· 
óla azonban a nyugati theolOgia rá...-eleHe megál ez oooalom 
reldolgozitsára. aminek természe esen balása élén en ÉiczMIó 
az Rngol és nemei theológu oá!. 
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Magyarnyelven aZ elmult iskola i évben .. A prófélák világa' 
c. munkám harmadik köle lekénl maga m fogla lkoziam e köny
vekkel egy nagyobb munka kere iében. 

. Más o lda lról láljuk azl, hogy 1914- ben kilör a világl"i. 
ború s ennek egyik e redm ' nye Svájcból kiindulva. külön"sen 
Németországban. de hazánkba n is a Kálvin-i a lapoko n á lló 
Barlh·i Iheológia e lle rjedése. melynek a lapvonása a kereszlen ' 
pesszimizmus, az emberi gyarlóság. bún tuda I és vezeklés hang. 
súlyozása . A meggyölörl világ I<apva-kapott e pe szimista. szo
morú és vezeklö theológiá n es a ki ebben lá tta a kereszl ' ny 
éle le l, az nem lagadha tta , hogy visszafelé lépett a vallásos em
ber s igy retrográd lépést te tt a kereszlénys ' g. Voila k számla
lanok, akik a kereszténység buká á ról beszé llek épen azérl. 
hogy ez a va llásos e1elfelfogás termelle ki a legborzalmasabb 
háboru t ellenére a nna k. hogy 2000 éven á l hirde tte a testvéri
séget és Istennek országát. Sikerle len égét a benne rej lö kép
muta tásna k tulajdonito ttá k ; több-kevesebb joggal ille tték a zó
szátyárkociás va llása cimmel. mini a melynek kereiében szem· 
forgató papok százAdokon és évezredeken á t préd ikáltak vizet 
és ittak bort. 

A",l sem hagya ndó fi gye lmen kivül . hogya kül missziók 
Európá ból elérlek ugya n a föld leglávolabbi helyére. de onna n 
is e ljöttek Európába s a vallások öS zehasonlitá a is hozzájá
rult a hhoz, hogy a kereszténység egyedura lma meglörjék. 

A szociálizmus évlizede ta nitásai is kiábrá ndítólag ha
lolta k e z európa i meggyötörl népekre s igy minde n oldal ról 
kezdtek a kereszténység szemébe nézni köze lebbröl. 

A reformációva l fellépö unitá rizmus Jézu I kiragad ia az 
Istenség háromságából s a Biblia a laposa bb vizsgálala megmu' 
la tta a Szentkönyv valódi értéké t. Lassankén l el foszloltak a kö
dök s hovalovább mind bennebb tekinteltek a kereszlénység 
igazi lényegébe. 

A Jézus köré szötl romanlika és legenda zinlén oda lelt 
s a lapos korlörlénetek világiloltak arra. hog a kereszlén ség 
óriási mérlékben eszményile tte föhösél ; olyan lanílásoka l lulaj· 
don ílolt neki, a melyekel is merheIte és vall halla ug an ő is -
az ÚH eslamentum lanusá!lai szerini - de nem Ő szüll é ho-

• 

zoli napvilágra, hanem elödei s a megelőzö századok. 
A 913·ban napvilágol láloll Kr. e. kél százado irodalom 

élénken bizonyit j", hogy mi nem a Jézus zellemi szüleménye 
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a z Uj-te..lamenlumhan " ahol <-oz igaz"ágok már ismere ...... ' 
"u inkább "'merik '* v"lósállot " kereszténység hő_ének Ianí
lá8ail íIIclól g. 

Ed4111 &'WmOTÚan lálluk, milyen óriási űr tátong az Ó-l , 
é,. Uj-L kŐ7,öU S mosllísztán IáIjuk, mennyire gawag az Ó-l az 
iípokr. é,; álfellralu művekkel egyűll az Új-\eslamenlummal 
&wmben. Igen sok lényeges és ruapveló Új-lestamenlum-i taní
lli8 oU lalálhaló meg a leglóbbllzör 80kkal bővebben, részlele-
8ebbcn és é rdekesebben, mini a z Új-Iestamenlumban. 

Imé, ellY pár mozzanal, amelyek mind hozzájárultak és 
járulnak ahhoz. hogya keresz ténYségnek eddigi forliláját töké
lelesnek ne Úlmerje el többé a nyugali ember és beSZéljen an
na K és theológiájának váls ágáról. sőt azt idejét·multnak. elavult
nak Iűnlcsse r I. 

Tö bbé-kevésbbé mindannyian ismerjük a reformációl S 
tudjuk . hogy a kkor egészen másképen állol! a re formálor a ke
r '8ztényBlÍggel szcmben. mini ma. Akkor a r. katholikus egy
húzi mindenha tó hatalom minIájára az orlhodox prolestánsok 
köznonli mincl enh a1ó halalommá lellék a Bibl iát. me ly ls len ki
jelentéseként a z ö Igéjét ta rtal mazta. melyböl kivenni s ahhoz 
hozzátenni ne m vo lt szabad . 

Ma ez II ha talom meg van támadva. nincsen többé olyan 
rendűle tle n hitte l clismerve s egészen másként nézünk mi is a 
Bibliúra. mint néze tt a Biblia-kritika e löli elsö püspökünk és 
vű ll ásunk a la pítója. Dávid Ferenc. 

A ma i re form áció sokka l mélye bbre e reszti hálóját az em
ber va ll ás·erkölcsi lényegébe. mint teile a 16. századi. 

1' 01 je lentkezik ez a reformáció? Rég jelentkezet! a szel
lemi ~ihban a Biblia·kritikusoknál és pedig nemcsak az unilá
riusokná l. ha nem minden tudományosan gondolkozó és dol
gozó lheo lóg usná l. az angolokná l is és a németeknél is. Jelent
ke:<ett az a merik a i humá nizmusban s jelentkezelt az unitáriz
mu. életében és ta nításában világszerte. különösen a 20. szá
ztldban. Jelentkezett Oroszországban, mikor a bolsevizmus egy
házat tétesített mallának ; de legföképen jelentkezett a mai Né
metor8zállbun. 

Európa teghata lmasabb szellemű népénél most vívja küz
clelmét 8 szervezi a j ö vő t. Ki aka r emetkedni az ókori iudaisz
Ii/ws formákból s a hebroizmus régi eszményképét óhajtja 
mcuva ló.íttlni. • 

• 

-
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A hitleri Németország ösztönszerüleg is és tudatosan is 
eldqb magától minden pesszimizmust, minden önmegtagadás~ 
bűnbánatot és önkorbácsolást. Nem kell neki Barth·nak siral· 
mas theológiáj a ; mert azzal nem fér össze a diadalmas. világ. 
nézet és a jövendő hatalom és élet verőfénye és áldása. Jó 
volt az azoknak, akik meakulpáztak a multért és aháboruért, 
de nem ió azoknak, akik mindent mel(Valósíthatónak hisznek 
és valóra váltani akarnak. 

Valamikor a babiloni fogságban megszűnt a régi nemzeti' 
vezetés istápolása s Ezekiel lelkén keresztűl megszületett a 
judaizmus, azaz az állam és nemzet mellett létesült az Egyház. 
Ez a keltő különválása óta sokat küzdött egymással s a tör
ténelem folyamán ezer nép milliószor gondolt arra, hogy milyen 
jó volna, ha a nemzet és a vallás egy lehetne. Erről beszél 
országunk s erről beszél néhány erdélyi magyar is, aki a sok 
vallásban a nemzet gyöngeségét szemléli. A gondolat tehát 
megvan számtalan helyen s ha Németországban is felvetődött 
a gondolat, az magában nem új dolog. 

Ami benne új, .az a következő: 
Meg akarom újítani nemzetem életét, új erőt akarok ön· 

teni fajomba s hogy ezt tehessem, meg kell tisztítanom vére· 
met és tiszta, nemes vérű nemzetre vim szükségem. Kibontom 
fajomat az őt körülölelő fajok közül s új útra indulok új kul· 
túrával, civilizációval és vallás· erkölcsi éleltel. A Bibliát min· 
denhatóságában el nem ismerem s különösen az Ö·testamen· 
tum·i részét lehetőleg mellőzöm, mert ha nemzeti élet kell, ak· 
kor ott van az én emzetem élete s ez lészen ezután a központi 
érték és nem a zsidó· nemzet. 

1000 évvel ezelőtt a kereszténység a katholicizmus formá· 
jában elnyomta minden faji, nemzeti és népi értékemel, melyek 
azóta száműzve voltak legszentebb könyveink közül; de ime 
1000 év után kitűnt, hogy a kereszténység csak külső máz volt, 
véremet tönkre nem tehelte, nemzetközivé nem degradálhatoU, 
feltámadnak újra régi, ősi értékeim s azokat védeni, apolni és 
fejleszteni fogom hivatásom szent érzetében. 

A történelmi botlást kijavítom, tévedésemet kikorrigálom 
s amit megsemmisiteni törekedett a hajdani kereszténység, azt 
én tetszhalálából feltámasztom. Szint, értelmet, gazdagságot 
adok életemnek s ha magam megvalósitom a hivatásos nem' 
zeti és faji életet, akkor más népeknek is példát nyújtok, kő' 
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vethet a mel1ujhodásba n. a reformálásban minden önálló nép. 
maga a világ. 

Ezt a SLempontot élellevéken~ségge l alátámasztva nem 
hangsú lyozta senki Kr. e. 638. óta. Illetöleg Ezsaiás és Nehe
miás voltak azok. akik tökéletesen ezzel a felfogással kezdtek 
hozzá a fogság utá ni élethez. 

Lehet. hogy többen több formát adnak a lényegnek; de 
valójában arról van szó a mai Németországban. hogy a ma
gára talá lt germá n faj vallás-erkölcsi életét is egyöntelüen óhajtja 
megolda ni. Teszi pedig ezt nem olyan sekélyes gondolkodás- · 
sal. mint hirdetik néha az ujságok. hanem teszi mélyreható tu
dományos kuta tások után és nyomán s mikor igy jár el. meg
van gyöződve. hogy minden valamire való nép megteszi a . 
maga leh etőségein belül a hasonlo lépést. 

A mai német vallásos lépést közvetlenül a nemzeti egy
ség veszedelemben forgása váltotta ki a népből; de hosszas 
és mélyen járó ta nulmányok előzték meg. melyek feltárták a 
germánságnak minden értékét és eljövendő hivatását. valamint 
értékelték múlt jál. S akkor. amidőn a háború után a győző vi
lág. amely történetesen épen kereszténynek vallotta magát. ezt . 
a nagy népet darabokra akarta . tépni. elemeire óhajtotta szét
darabolni: a benne levő óriási erő felszínre hozta a régi. elte
metett értékeket s elveszítette hitét az őt megsemmisítení törekvő 
keresztény világban s annak örök hivatásában. 

Nehéz a vajúdás. nem könnyű az átalakúlás; de nagy 
megsemmisítő törekvések kiválthatják az életreszánt népekből 
az addig lehetetlennek hitt átalakúlást. megújhodást. sőt újjá
születésI. 

Magam csak úgy tudom értelmezni az emberiségnek eme 
tényeit. hogy a világ szélsőségek ben halad tova és lassanként 
szerveződik. A kereszténységnek a világ életében nagy szerepe 
volt. van és lesz; de a róla alkotot! fogalmak mindíg módo8ú
láson mennek át és emely lépései elnyomók. kizárólagosak. 
azokban később megkorrigálja magál. Ejavitások. reformálá
sok küzdő egyedei. vagy tömegei nevezhelik igy magukat. hrv
hatják úgy mozgalmukat. - de egyebet nem tesznek. a folyton 
gazdagodó életet csupán csak szervezik. Nincs a pogány szó
nak semmi állandó jelentése; mert használhatja a zsidó. moha
medán. buddhista. keresztény és bárki más az idegenekkel 
szemben s vagy azt jelenti eredeti értelmezésben. hOIlY falusi 

• 
• 
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(PilI/anus) II vú roBival (urbanua) 87.0mbcn, VOSY Dec/lu, holly 
nem 8zen l, a mll~unk 8zenl V{,lIásávol -IIen i 'Ib -n, Nem helyes 
I'Izérl, hl'l pOl/úny szóval illetik azok,, ', akik oz cdcllgl kercsz. 
tény Icllosást megrclormúlni 6hoj lják, Il ogy m '~.zli l ,lik·" újból 
egy laJi vallá. ((,,16ml, hogy a ncmz ti vtl llús 'brech újru 
(Héber), vagy pedig kiJzdclm k ulón " némel vo llá. némel 
kereszlényséHsé alakul é8 í~ y meglalálJa érinlkezésl oonljoll (' Z 

egyelemes emberivel : az még n m bizios, Csak az 1618zlk cl. 
kerülheletlennek, hogy j ön egy olyan va ll é~· -rkölesl ,I 'I, amely 
jobban álhalja a nemz I élelk ép -89é~ 'I, mini lörlénl eddíg, 

Azonban nekünk e lekinieiben II vórakozús és ligyel '8 

állásponljára kell helyezkednünk, Mi ill , Erd ' lyben múr (o XVI. 
században a szabad hitnek vo llunk ú 8zószólói, mini om ,ly 
Islen ajándéka S ma sem igen lérhelOnk I, c lundamenlumr61. 
A modern élei ugyan lömegekben él 8 ma n m az lIyón úZ 

egész alkoló eleme, ,hanem CHy{:nekböl alokítoll scjl -k, kö· 
zösségek, 

K. hallg/j lósóg, ez egy 6ri6si 10nlOSSágú I ·ny. A háború 
ulán lej lödöll ki a gyakorlati élelben az or08Z, olasz és ném-I 
népeknél a közösség újabb sz rv · s eleme: a sejl. Amí régen 
az egyén voll önmagúban, ugyan t1Z ma a bolsevizmusban, 
r08cizmu~ba n , hillerizmuHb,jn {, sej l, iIIelölcll löbb egyén n ,k II 

közössége. Igy lesz o nugy közösség megszervezve [lZ igazi 
cHység s ez aZ egys g (I kiindulóponl iii mod rn ember el611. 
nem pedig az egyén, VtJ lamikor igy voll ez méli oddig, amig 
az egyén őnó llósiigo ludaiár" 'ébredl 8 moginl így leli , mikor 
az egyén az egész lagjak 'n l önludalossó leli, 

Sajnos, -z az ' lel méll csok a vi lógi mező kön, n 'mzeli 
klizdelmekbcn mulalIa meg ' r 'jél s t1 va llós·crl,öles I ' rcin még 
nem vo ll dönl6 kü?cl ,Ime. 

Addig is, am ill a mi kullúrólis és vtl llás· rkölcsí élclünk. 
ben éleireke lnek il y 'n sz'rveB él -I ' lem ,k, nekünk nincs egy ,b 
tee nd őnk , minihogy kövessük Bzabodsz ·lIemu ,I I ·Iv 'ínkel 8 

ne -nH djük, hogy oz - rő8Mk diúdolmoskodj ,k ,I ' tünk berk íb 'n, 
Nekünk a mú liban mór mcgvo ll szerV 'BC fl I l 'pOIl 8Z(" 

badelvü kereszl" ny unilóriu~ Ih 'ológlánl, ~ mo ozl k ,II lovóbb 
I~í l c~zlc nünk . Mínkel ncm ri I ,lkéBzül ,lIonGI /J ,nod 'rn (" om' 
lto t, meri ml i8 'v.zú>:ödukon (O l lők '8z116i vo llunk " mfl mind· 
Inkóbb le lö llő 8Z -lIcmn k. A n·(O ·lor. "(oHI Ioirek k ,lIc(O cllcnill 
érlnlhetlk ""okai, úkik Barlhnok vú llok a köv-WI 8 ozo lw l, 



153 

" Itl l, II Bibli I an az 'syedü li isteni kijele ntést sze mlélték és 
1"1 ' n örök ig j t bálványozliik Aki mindenét a rra a hitre a la
t) zlo. hON <1 Biblia az egyedü li , I s te ntő l ada lolt szentkönyv s 
ill r '·ndldvÜ li . l<ivt1 ltságo ira t, a ki vallása egész ha ta lm á t en
nck AZ oltlpjtlira épít It f t s ma azt lá tja, hogyazi, vagy a n
n"k r'sz' it n m Iyel< I, ifogásolják és maguklól elulasílják, az 
r zhc li mallá t k ,II me tlenOI s egész keresztény theolögiájá l 

(d Hn,,,) v'.zélybcn; de mi unilá riusok mindig ludluk és val
I It uk, hogy (I Biblia emberi mO, mint ilyen nem lökéletes és 
krilika lárgyt\vá t he t ő. Mi mindig jobban é rlékeltük egyik ré
Sz l, tiza ltO szó!. mint a más ika t S ez érlékelő birála lunkban , 
ne m" s dás isleni sze rzőség volt a luilérium, hanem érző 
ti zívünl" go ndolkodó e lménk é lá tó le lkünk á lta l biri képessé
gün l, ... szóva l mberi ité l ő erónk és lelkiismere lünk . 

Váruni, tehá t é fi gyelünk, a mi a mai reformációl illeti s 
várakozásunk nyugodt, nem ideges, meri meg vagyunk gyózódve, 
hog ti t va ha l"dó é le lben tlZ ember é lele elóbb-utóbb gazda
god ni f g. Mi nem a végitéletet lá tjuk napunk förge tegében, 
Ilorunk sz nved ' sciben, ha nem az é le t iskolájá t szemléljük, 
am I m gtan ít mind enilii a rra, hogy mitevó legyen. Mi nem 
hiszü nk ama th olögiá llba n, bárhogyan jaj veszékeUenek, ame
ly'l dogmai a lapon á ll va, kiá ltják te le a világol a pusztulás 
jajjaival a kkor, amidőn nem jól szerkesztett dQgmáik alapjai 
111 gsc mmisü lnell. EI kell pusztulnia a nem örök nek, az idóhöz 
kötöltnek, a tört neli érlékünek, hogy idiíve l a fejlódéssel kap
cs la tban igezibb, újabb, erósebb a lapok kelelkezhessenek. 

Általában tehé t ne m ke ll fé lnünk a vallás és a theológia 
111 gúj hodásától, me rt mi minnig készen állunk a jobbúlásra, 
nom I' vén hozzákötve madzagokkal a múlthoz, 

Ha pedig köz l ebbrő l azt a ké rdé.s t veljük fel, hogy mi 
I sz az g te mes értél<ú unitá rius kereszténységgel, ha fellép 
aZ erősza kos sovi niszta nemzeti gondolat egy nemzeti Istennel 
egy t mb n . e rre is megadjuk a feleletet. 

A nemzetin k és faiinak meg van a létjogosultsága s mi, 
lInitériusok zt eddig is elismertük, mert a vallás fejlődésében 
lalá ll< ztunk z" I,ke l a fo galmakkal. 

Az emberiség is fajokban és nemzetekben él; de nincs 
egy olyan faj s nemzet, amely minden népet magába ölelne, 
I övelkczóleg, nem a faj és nem a nemzet a legtál/abb foga
lom, s ncm a faj, vagy nemzet Istene a legfőbb lsten, Ha a 
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német vagy germán, a né met vagy a germán (aj 1steneben 
látja az alapot és a véget, akkor sze mbeta lálja magát az egeSZ 
vi/ággal s vagy minde nkit elpusztit, vagy maga is beleHleszke. 
dik az emberi nagy közösségbe . Jö tt már a történelem folya má n, 
szumir, babilon· asszir. egyiptom;' perzsa, görög, róm ai stb . vallás 
és theológia s bármennyire is hóditott egyiK' másik. mégis az 
egész emberiséget egyoldalúah hatalmába nem kerithette . Fel. 
kelhetett a félhold a harcias Izlá m nyomása a la tt s nekivágha. 
tolt a kath. keresztény nyugatnak, de rabigája so ha sem lett 
egyetemes. A kereszténység kebelében szembenállhatott a görög 
és a római felfogás, de egyik is teljesen uralkodóvá nem lehe. 

' telt soha. 
Nem IeheteIt pedig azért, mert nem volt olyan szerves 

életforma, amely ráillelt volna mindenkire , csak részleges erde
keket szolgálhatolt mindenik. 

A vallás és a nyomában ha ladó theológia még csak most 
van a mai kor reformá lása alatt; még nem domborodott ki az 
az irány, amely a mának jellegzetességet adja. Ott van egyfelöl 
az orosz kommunista vallás, másfelöl a né met nemzeti es faj i 
irányú vallás-erkölcsi felfogás. Egyik nemzetközi, a másik ne mzeti 
szinezetű s így nem mondhatjuk, hogy bármennyire egyoldalú 
egyik is, másik is önmagában, nem volna a világon más és 
más mozgalom. . 

Mi, erdélyi unitáriusok, sohasem állitottuk, hogya vallás 
egyoldalúan nemzeti: de azt sem, hogy kizárólagosan nemzet· 
közi. Mi úgy láttuk a világot, hogy az kü lönbözö népek biro
dalma s abban élövalóság a nemzet is és élövalóság az em
beri nem maga is. 

Mikor nagyon Wrel[lletlenek voltunk. vagy kevésbbé fej
leltek. a kereszténységen kivűl nem láttunk helyet az üdvözü
lésre; de az unitáriusok volta k azok. akik elismerték a más 
vi/ágfelfogások létjogosúltságát és értékét is. 

Mi nem akarván a nemzet és faj fogalmát felfújni és egy· 
oldalúan elnyomó tényezőt szemlélni benne, a nemzeti és faji 
értékeket beletagoljuk az emberiség összértékébe s azt nemcsak 
állami és polilikai téren. hanem a vallás tPoré n is hirdeljük. 

V alamikor az egyetemes 'keresztény szellem megleremlóje 
volt az unitárizmus, midőn nem engedte. hogy egyik· másik egy' 
oldalu árnyalal tönkretegye a többieket s mindeniknek elismerte 
és hirdette létiogál. Ma az unitárizmus hivalása abban áJI , 
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ebben kell nekünk hivatásunk magaslatán állanunk. - hogy 
ne engedje az egész emberi-nemmel szemben érvényrejutni a 
résznek. a kisebbnek . a szerv nek : a nemzetnek és a fajnak 
egyold a lú e rtékei!. Egyik felől tehát meg kell mentenie az 
egyetemes emberi vallás értékeit a kisebbnek támadásával szem
ben; másfelől azonban meg kell értenie a nemzeti és faji ér
tékek csodás erejé t és ezeknek helyet kell biztosítania az em
beriség kebelén belől . az Istennek az országában. 

Nem kell félnünk tehát attól. ha a nemzeti és faji értékek 
elhe lyezkedést keresnek az ember mai világában. hanem arra 
ke ll törekednünk. hogy megértve azok sajátosságál. saját helyükre 
tudjuk beilleszteni. A szerves élet szempontjából helytelen. 
hogy az egyetemes elnyomja az alkotó egységeket s így. hogy 
a kereszténység megsemmisítse a nemzet ·eddigi értékeit. 

E szempontból meg kell változtatnunk a történetírás érté
kelését is és a kereszténység elterjedésével meg kell látnunk 
a má s é rtékek elpusztítását. melyek még 1000 év után is életet 
kérnek maguknak . 

Az unitárizmus azt sem engedhetí meg. hogy régi dogmák 
érdekében visszafelé vigyék az ember hitét. Küzdenie kell. hogy 
a változás ne visszaesés. hanem haladás. előmenés legyen. 

Összegezve az elmondottakat: új reformáció van kialakuló
félben s az unitárizmusnak felad~ta. hogy egyetemes és szerves 
felfogásával előre menjen szüntelen. 

Mi voltunk. akik legtísztábban felfogtuk az egy világ egy 
Istenét; mi voltunk. akik először hirdettük a szabad vallás
gyakorlatot és mi legyünk. akik a ma törekvéseit. bármilyen 
egyoldalúak legyenek azok. beilleszt jük a kultúr-emberiség szer
ves alapjain az egész emberiség életébe. 

Nemcsak a kultúra szerves kincse és közös alapja az 
emberi-nemnek. hanem a vallás is elvileg egy nagy szervező 
világerő kell. hogy legyen . Imé: az unilárizmus jövő hivatása I 

Alkossanak tehát bármilyen theológiákat. nekünk más 
theológiánk nem lehet: Egy a világmindenség Istene. aki a mi 
édesatyánk és egységes az lsten fiainak tábora: az emberiség. 
akik nekünk édes testvéreink I 

Ennek az Istennek a segedelmével ezt az emberiséget fej
leszteni . javitani képesek vagyunk és kötelesek is vagyunk; de 
ezt csak úgy épithetjük ki. ha a családo/. egyházat. népet. 
nemzetet. faji és emberiséget. mindeniket a maga helvén és a 
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maga értéke szerint szere tjük, munká ljuk, értékeljük és:rej\ö' 
déshez juttatjuk. 

Kultúránk kiépítésével 
hiszen más célja nem lehe t 
a földön. 

vallásunkat ls ki fogjuk építeni ' , 
a jóra ké pes és hiva tott embernek 

Ezért élünk S ha ke ll , készséggel meg is h.a lunk, hogy 
é lhessen a tá rsas é le tben az isteni örök a ka rat. 

• 

Dr, Kiss Elek . 

• 

, 

• 
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