
Az Első Unitárius Népfőiskolai 
Tanfolyam Kolozsvárt. 

Tanfolyamot megnyitó beszéd, 
1942 február 22-én az unitárius kollégium dísztermében. 

Mondotía: Dr. Abrudbányai János, dékán. 

Teologiai Akadémiánk Igazgatósága elhatározta, hogy 
Egyházunk és magyar nemzetünk szent érdekeit tar tva szem 
előtt, a falu ifjai részére minden télen olyan tanfolyamot ren-
dez, amely hivatva lesz új, átfogó életszemléletet adni azok-
nak, kik az unitárius magyar élet jövő alakulásának egy-egy 
községben pillérei lehetnek. 

Boldogan és megelégedéssel jelentem, hogy kezdeménye-
zésünket minden oldalról örömmel vették tudomásul. Az Egy-
házi Képviselő Tanács, az egyes egyházközségek lelkészei, a 
keblitanáícsosok és az if júság maga mind, mind nemcsak meg-
értéssel, de a legnagyobb bizalommal és lelkesedéssel fogad-
ták. Ez a megnyilatkozás nekünk, Akadémiának biztatás. Mé-
lyebben megerősít elhatározásunkban s nagyobb erővel tudunk 
hozzálátni ahhoz, hogy az elkövetkezendő esztendőkben idő-
ben és tartalomban, keretben és módszerben még alaposabb 
előkészítést eszközölve a gondolatot teljesebb formában szol-
gálhassuk. A keret ugyanis, amelybe most beleilleszkedik a 
Népfőiskola újszerű gondolata, szűkös, szegényes. A tanfo-
lyam időbeli tar tama, az elszállásolás és élelmezési nelhézsé-
gek és gondok szerény kezdetet biztosítanak csupán. A Tan-
folyam alatt azonban nemcsak az ifjak lesznek gazdagabbak, 
hanem tanulni fogunk mi is s ezután több tapasztalattal s az 
apróbb részletek igényesebb kidolgozásával lehetünk segítsé-
gére saját elhatározásunknak. 

Bizonyos helyről kifogásolták azt, hogy Tanfolyamunkon 
a valláserkölcsi gondolatnak is időt és teret szentelünk. Ezek 
a kérdések — mondták — nem tartoznak a Népfőiskolai tan-
folyam programjába. Ezt elvégzi a lelkész. I t t elsősorban gaz-
dasági kérdésekkel kellene foglalkozni. 
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A kifogásokra és aggodalmakra szükségesnek tartom meg-
állapítani, hogy az Akadémiánk által eltervezett és elgondolt 
tanfolyam nem gazdasági tanfolyam, nem kulturális, nem köz-
ismereti tá rgyak tanítása, nem vallásos és üdülő jellegű téli 
kirándülás, hanem minden fent i szempontot szeme lőtt tar tva, 
egy olyan új, keresztény magyar életirány megteremtésén fá-
radozó szerény vállalkozás, mely az egész magyar ember szá-
mára kíván nyújtani valamit: egy parányi szellemi minőség-
többletet. 

Az első egyetemes Népfőiskola elindításával néhai Balázs 
Fereneünk rög alá temetett álma kelt ki s ezért kérem a nagy-
érdemű közönséget, áldozzunk egy néma felállással a derékba 
tö r t unitárius magyar falu apostol emlékének s amíg a kegye-
let pillanatai t a r tanak , hálásan simogassuk meg gondolatban 
a mészkői sziklasír felett sok drága álmot őrző gyönyörű 
kopjafát . (Felállás.) 

A programba felvett valláserkölcsi rész és Akadémiánkon 
keresztül látható felekezeti jelleg ne jelentse senki számára, 
hogy mi botorul felekezetieskedni akarunk. Nekünk az élet 
és vallás mindig egyet jelentett. Ha akartuk, ha nem, a tör-
ténelem gondoskodott arról, hogy az uni tár ius vallás és az 
élet nehéz, verejtékes, könnyes, vagy éppen véres harmóniá-
ban örökre összeszövődjék. Vallásunk szellemében és lelkében 
való életszolgálatunk sohasem zsugorodott *agy sekélyesedett 
intézmény-szolgálattá. Nem törekedtünk világi gazdagságra s 
csak éppen annyit csiholtunk ki a kemény so-rsból, amennyi 
létérdekű intézményeinkben ápolt szellemi hagyatékaink to-
vábbfejlesztéséhez szükséges volt. Ezt a szükséges földi erőt 
azonban az unitárius élet eddig mindig elő tudta teremteni. 
Ha megtermékenyült lelkek és életek áldozatos megnyilatko-
zásán, ha arravalók összefogásán, ha az i f j ú s á g gyönyörű 
megnyilatkozásain át, de mindig tündöklő szépségben terme-
lődött ki. A tizenhatodik század óta a magyar kereszténység-
nek mi voltunk a lázárjai . Egyetlen királyunk és fejedelmünk 
volt s talán ez magyarázza meg, hogy miért tud tunk olyan ki-
ta r tó küzdelemmel harcolni, olyan csüggedés nélkül építeni s 
miért tudtunk olyan szent közelségben maradni a néppel. La-
tifundiumokat számunkra nem mér t ki senki, amink volt és 
amink van, valláserkölcsi életünk bensőséges szellemén ke-
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resztül került birtokunkba. Ennek a vallásnak emlőin erősö-
dött meg olyan hatalmassá életünk külső vára. Nagy földbir-
tokok helyett úgy látszik — reményteljes hitű, küzdeni tudó, 
nagy egyéniségeket ajándékozott nekünk a Gondviselés. 
Olyan szellemi és erkölcsi kincseket, melyeket a történelem 
ellenünk irányuló sok intézkedése sem elvenni, sem kisebbíteni 
nem tudott . Ezt az áldott vallásos meggyőződést a századok 
alatt mindig maradék nélkül átmelegítette, áttűzesítette, szik-
rázóvá, lángolóvá te t te a magyar hazafias érzés, a hűséges 
nemzeti szolgálat. 

Valásos életünk ú j vállalkozása is tökéletesen és hagyo-
mányosan át van itatódVa a nemzeti szellem e megújuló erejé-
vel. A múlt tal szemben szeretnénk azonban bizonyos többletet 
belevinni vallásos életünkbe. Az unitárius történelmet eddig 
egy-egy híresebb püspök, néhány gazdag áldozatoslelkű főúr 
jelentette. Az elkövetkezendő esztendők unit ár izmusát az emel-
kcd( ttszellemü, lelkű és gondolkozású, az öntudatos cselekvés-
sel tevékenyen alkotó unitárius népközösség egyeteme fogja 
irányítani. Nekünk mindannyiunknak, lelkészeknek, tanárok-
nak, egyházi és világi vezetőknek, falusi híveknek és városi 
iparos-kereskedőknek e nagy gondolat szent szolgálatába kell 
államink. Nektek is kedves if jú barátaim, ha majd falutokban 
egykor elöljárók: keblitanácsosok, gondnokok, bírók, vagy más 
t isztet viselők lesztek, e szent gondolatért kell harcolnotok. 

De egyházi szempontokon túl szüntelenül szemünk előtt 
lebegnek az ú j magyar célok is. Ebben az országban még so-
kan nehezen akarnak rádöbbenni a valóságra s ar ra az igaz-
ságra, hogy a régi történelmi Magyarország szellemi öröksé-
geit m á r feléltük s a külső nagy feladatok elvégzése mellett a 
belső újjáépítés gondjai kötnek. Az ú j Magyarország csakis 
akkor állhatja meg helyét az ú j Európában, ha az öntudatosí-
to t t magyarok mindén társadalmi rétege egyformán átérzi 
fa j i , nemzeti küldetésünk fontosságát és jelentőségét. A ma-
gyarság most önmagával került szembe s nemcsak az életfor-
mák átalakítása a fontos, hanem az élet lényegének átalakí-
t á sa is. Ma, amikor minden európai nép lelkiismereti vizsgá-
latot t a r t és minden nép a küldetése, hivatása problémáit ku-
t a t j a , dunavölgyi elsőbbségünk érdekében kötelességünk, hogy 
a legelsők között találjuk meg a kiútat a szellemiség jelen vál-
ságából. 
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Szerény kezdeményezése Egyházunk Akadémiájának fennt 
vázolt célokat kivánja szolgálni elinduló munkájával. 

Ezek előrebocsátásával Akadémiánk Népfőiskolai Tanfo-
lyamát megnyitottnak jelentem ki. Köszöntöm Egyházunk Ve-
zetőségét, Kolozsvár város jelenlévő alpolgármesterét, a nagy-
érdemű közönséget s a harmincnégy magyar falu drága if jú-
ságát . 

Ü d v ö z l e t . 
Mondotta: Józan Miklós püspök, 1942. február hó 22-én 

Kedves Székely I f j ak! Ősi intézetünk fa la i között szívesen 
látunk Titeket erre a pár hétre, mint a Népfőiskolai Tanfolyam 
tagja i t . Mindnyájatokat az a vágy hozott ide, hogy tanuljatok, 
hogy tapasztalatot gyűjtsetek, hogy megismerjétek Erdély fő-
városát, Kincses Kolozsvárt. Ügy jöttetek ide, mint 34 unitá-
r ius székely falu küldöttei, akik most egy tanulói csoportban 
verődve, beigazoljátok, hogy megértve a kor intő szavát, erősí-
teni óhaj t já tok a kapcsolatot a fa lu és a város között. Eszünk-
be ju t ta t já tok, hogy mi is többnyire az egyszerű falusi környe-
zetből kerültünk ide a különböző életpályákra. Egészséges 
színt, nyilt, őszinte szót és barátságos indulatot hoztok maga-
tokkal idé a nagyvárosi forgatagba, ahol sok látnivalóban fog-
tok gyönyörködni. 

Tanári karunk mindent elkövet a mi tanuló i f júságunkkal 
egyetemben, hogy amíg itt lesztek, jól érezzétek magatokat s 
az időt hasznosan beosztva, a kitűzött célt el is érhessétek 

Ez a történelmi város a maga megszentelt emlékeivel már 
egymagában is felejthetetlen élmény a Ti számotokra. Az uni-
tár ius múlt ragyogó képét t á r j a elétek a piaci nagytemplom, 
ahol egykor első püspökünk, Dávid Ferenc, hirdet te az igét. S 
mostani templomunk is a maga gyönyörű belső díszeivel áhí-
ta t ra kelthet mindnyájunkat. 

Magyar Kolozsvárra jöttetek, ahová bizonyára külön-kü-
lön is vissza fogtok kívánkozni. De ar ra kérlek, hogy csak ma-
radjatok hívek a röghöz, amelyen Isten kegyelméből az ú j ta-
vasz első sugarára megindul a békés mezei munka. Imádságos 
lélekkel fogjatok akkor a munkához is s a szülői gond védelme 
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