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K E R E S Z T É N Y M A G V E T Ő 
LXIX. ÉVF. 1937. NOVEMBER—DECEMCER 6. FÜZET. 

Unitár ius i roda lmunk kérdései .1 

Magyarországi hittestvéreinknek kényszerű önálló szervezke-
dése küszöbén van alkalmam az itteni Dávid Ferenc Egyletünk 
ülésén, estélyén első izben megjelenni és felolvasást tartani. Ennek 
tartalmát — a valamennyiünköt elsőrangúan érdeklő — „Unitárius 
irodalmunk kérdései" fogják képezni. Maga e kérdés oly széles-
körű, hogy annak összes vonatkozásai egy felolvasás keretében 
nem mérlegelhetők, — mégis ugy érzem, — hogy mulasztást kö-
vetnék el, ha e kedvező alkalmat ki nem használnám, ezen a to-
vábbi egyéniségünköt munkáló kérdéseket, ha mozaikszerűen is, 
megvilágítani nem törekedném. 

A keresztény világnézetnek, a keresztény egyházaink szerve-
zetének és intézményeinek alaptörvénye: a Biblia. Ebben az is 
irva vagyon, hogy „a betű öl." E kijelentés nyomán első kérdés 
az, hogy irodalmi társaságokra — melyek mégis a betűre támasz-
kodnak akkor is, midőn élőszóval tárnak fel, — van-e szükség? 
Ezek az ölő betűkkel nem ellenségei-e ? nem ölői-e az emberiségnek? 

Ha napjainkban is azt látjuk, hogy az emberiségnek kevésbbé 
kiművelt óriási tömege, nem törődik a nagy világ sokezernyi hí-
rével, bajával, sorsával, s nem törekszik ezeknek gondjával saját 
haját fehérre meszeltetni, arca barázdáit mélyíteni és soka-
sítani, . . . hanem megelégedik az édes anyaföld barázdáinak for-
gatásával, vagy a gondjaira bízott nyáj őrizésével, s a nagy Vö-
rösmartynk szavai szerint „hantra dőlve, fütyörészve legelteti nyá-
ját," s nem is gondol arra, hogy kinek hős pora nyugodhatik a 
hant alatt; — ha látjuk, hogy e fütyürésző a maga szük életkö-
réből kiválasztja az izlése szerinti szépségkirálynőt, s nem törődik 
Miss Európákkal, hanem azzal gondtalanul, — de minden esetre 

1 A budapes t i Dávid Ferenc Egyletben tar tot t felolvasás. 
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Uuilürius irodalmunk kérdései. 

gondolkozások és töprengések nélkül éli le piros arccal az isteni 
gondviselés által neki juttatott száz esztendőket, s ha ezzel 
szemben azt látjuk, hogy a tudományt és közművelődést 
terjesztő munkások osztályrésze az állandó küzködés, kutatás, 
töprengés, nélkülözés és korai e lmúlás , . . . indokoltnak ta-
láljuk a kérdés előtörését, hogy érdemes-é? emberies-e? sőt 
szabad-e a közművelődés határait szélyesbiteni ? a betű uralmát 
terjeszteni? s nem istenesebb cselekmény lenne-e a szél elől a 
szél alá vonulni? a vihar elől a fa vagy fedél védelméhez mene-
külni? a vészek és viharok idejét Rip van Winkle módjára át-
aludni? s igy az emberi műveltség gyermekkorát — talán a vég-
letekig — hosszabbítani m e g ? 

Elismerem, hogy egyénileg mindenesetre előnyösebb, s minden-
esetre kényelmesebb lenne mindezen kérdésekre igennel felelni, 
— elismerem azt is, hogy ez emberileg indokolható is lehetne, — 
halljuk is itt és ott, az élet viharaival küzködők ajakáról, a meg-
nyilatkozást, hogyha életét elől kezdhetné, birkapásztor lenne, s 
hogy botjára támaszkodva — gondolkozás nélkül — csak a földre 
és a napba nézne. 

Ámde nem lehet indokolni, a faj, — a társadalom, az egy-
ház szempontjából, — melyeknek életét, fennmaradását, jövőjét 
csakis az erkölcsi és irodalmi értékek termelése biztosithatja és 
biztosítja. 

A betű csak azt öli meg, ki a betűt nem érti meg. A kés 
csak annak kezében ártó eszköz, ki azzal nem tud bánni. Azt a 
gyermek kezéből azért vesszük ki, hogy azzal öntudatlanul magát 
vagy mást meg ne sértsen, — de annak, ki azzal építeni, utat 
készíteni, vagy gyomot irtani akar, egyenesen kezébe adjuk. 

A betű is áldás azoknak, kik azokból és azok utján a kima-
gasló elődök példanyujtását tanulmányozzák, s a célt, melyet 
megközelitendők, — az irányt, amely felé haladniok kell — meg-
tanulni akarják. 

* 
* * 

Az „Unitárius Irodalmi Társaság" célja — alapszabályainak 
2. § -a szerint — „az unitárius történelemnek és hitelveknek köz-
ismertté tétele, az unitárius vallás hivei közművelődésének elő-
mozdítása." Nagy és nemes céll Ha ebből az unitárius jelzőt 
lekapcsoljuk, hang nélkül magáévá teszi és tehette is minden 
irodalmi társaság, előtérbe nyomul azért egy másik kérdés: 
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Unitárius irodalmunk kérdései. 

Volt-é? és van-é szükség a külön unitárius irodalmi társa-
ság alapítására? Nem lehetne-é az ugyanazon faj kebelében levő 
összes irodalmi társaságok egyesítése, s igy erőtömörités utján a 
célt sikeresen megközelíteni, a történelmi multat jobban megvilá-
gítani ? a közművelődést eredményesebben munkálni ? E kérdés 
feltevése sem indokolatlan, mert hisz több szem többet lát, nagyobb 
erő, nagyobb teljesítésre képesít? . . . ámde a nagy Széchenyi álla-
pította meg, hogy az emberi tehetség egy kis lámpa, mely fényével 
csak egy kis kört képes bevilágítani, mig a körnek további szélei 
bevilágilatlanok maradnak. Emberi gyarlóság, hogy minden előny-
nél a nagyobb fizikai erő, vagy tömegerő törekszik elsőbbséget 
biztosítani magának s bizony a gyengébb, a kisebb erő a széleken 
bevilágitás nélkül marad. Csak kivételesen, Istennek különös ke-
gyelméből terem egy egy kiemelkedő, a kicsinyeket is meglátó 
Br. Baldácsy szellemi nagyság. 

Mi unitáriusok számbelileg kevesen vagyunk, — tündöklő 
nagyjaink mögött nem állottak és nem állanak hatalmas tömegek, 
mi tehát — ha elfogultság egyáltalán nem is létezne, — akkor is 
csak a bevilágositandó tér külső szélein találhatunk, s a tapasz-
talataink szerint találtunk helyet, s nem állapithatjuk meg, hogy 
unitárius érdekeink bár aránylagos elsőbbségben is részesültek 
volna. 

Nem panaszként említem fel, mert hisz a nagyjaink iránti 
személyes elismerés soha nem volt fogyatékos, hisz e nagyok ugy 
a multakban, mint napjainkban is a küzdők élcsoportjaiban talál-
hatók, — azonban maga az általános unitárius érdek a kör leg-
szélsőbb peremén láthatatlan maradott. Csak példaképpen mutatok 
arra, hogy ez „Unitárius Irodalmi Társaság" nélkül belátható időn 
belől nem remélhettük volna azt, hogy János Zsigmond fejedel-
münk élete és kora, — a Kolozsvári Unitárius Kollégium törté-
nelme, Ferencz József, Jakab Elek életrajza stb. stb megírassanak 
és közkincsünkké tétessenek, — már pedig, ha végnélkül türelme-
sek vagyunk is, — időnk nincs a végnélküli várakozásra. Az 
Unitárius Irodalmi Társaságot tehát nem az elfogultság, nem is 
a különcködés, hanem a kényszerű szükség teremtette meg, — nem 
versenytársnak, hanem a nagy társaságok „végeken munkáló" 
kiegészítőjének, s szerény követőjüknek, azért, hogy annak utján 
az unitárius egyházi érdekeket érintő részletek is feldolgoztassanak, 
megvilágosíttassanak. 

* 
* * 
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