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Szociális relormtörek\lések az unhterzalista egyházban

•

A.: unírenalista eí1JlMZ is tagja az unitárius és más &Z4bad~Ioú. haladó $2ellemú el1J,lhá Ulk ~ilát1&ZÖtlel~
urlének. Az alábbiakbon Ferencz Józse/nek az unirerzali8ta e{1Jlház történetér , ieofógiájá t is élet ét ismenetó
~obb t4nulmánllából mut4 tunk be e91l részletet, melyennek az e9llfuiznak a noci4lis Telol flltOTelwi.

seit vózolja.
Amikor 189G-ban mepl.ak.uU az unitarius ll'úJek.ezetek iljüsági sw\"'etsege, e két mozcalom közt azonnal
kapcsolaí jött létre. t\TóI évre \"eodéget küldtek egyegy jeles fiatalabb lelkész sumélyében eg) ~uá.s évi
közgyúleseire.
Az ifpjsági Sl.el"\""ez.e:tek munluijában eleinte felső
korbalárra nJó iekjnteé nélkül oorkj
,"eU. aEi e
munkakörben jó) e rezte magát. Később az id ösebbek
rendre kiváltak e mUDkakÖrböJ. és l m óta már inkább
('Sak a középiskolák re lsóbb e,-folyamaínak es lU egyetemek diákjai w ,Illek reszt, mint iráoyitók e munkában. Magató) értetődő, bon e mnol;aban a tanuló és

reszt

3 már munkában áDó (iahJok ee, ",as m ellett dolIOznak.
A2. 1936-as th'ekben. amikor az unh'enatisla
az
nnitirius iIjÜsági szervezete k elnökei Max A.. Kapp es
Dana .llevan Greeley ' "ottak, akikről meg keD emliteni, bogy Dr, " ar A. Kapp ma a St. Lawrence egyete m teológiai lakultásáoak a proresszora es Dr. G,reeley
pedig az amerikai unitáriusok iavaly elnokké dJasz~
toh egyik jeles Jeik É ze, - kísérlet történt a két egy.
báz, 40) "',lval melegen rokonszenvezii iIjlisági m o zgalm,ának az egyesitésére, E wrek'l"ést azonban a két cta·
~ akkori relnőtt ,"ez.etöi nem támogatták. D e a rigy
e le iben Irulradt s húsz esztendeig a hamu alatt lappangott, 1951-ben tartotta a k ét egyház iIjús.ági sz.en-ez.et e
elsö köros e\i közgyűlését Lake Winnepraukee-ben.
Sew H.a.mpshire iJlamhan. Ezt !W,' et.öen a targyaJások a két egyház relelös 'l"ezetöiDek jórihagyásá"ral
~,\'ez.óen is f}"orsan haladtak elöre. A tormai egyes illes az 1953, évi lndianabeli Rano"erben tartott ülésen jok léJre. A kö7.ÖS munka sz.en-ez.etét ma LJberal
R.eligious Soutb-nak, Szabadeh'ű Vallásos Fiataloknak
Oe\"ezik, A fiatalok jó úton ,já.rnak, üttörii munkát ~é
"C~k s ~utatják aU a jö'\"öt e pJtö ös\"ényt" m elyet
a ket eg)"h.áx felnőtt tagjai és m ás SU:T\'ez.efei is előbb
utobb követni fognak.

es

ken át surk • .z lehe a ,..'I'b.e Pri.sooer's Friend" A r(tgol)" barátja c. lapoi, mel)" a börUioböl kjsnbadu.l.tak_
oak a társadaJomba ,-ató nssuweut.( e irdekében fejtett ki te~ekeoységel
A XIX. S2ázad elsö felében es d e r e kán a-z ~esült
Államokban számos szoeiálista telepijJés letesűH, külön ösképpen az orsz.ig eddig be ne w teJepitett ",'Rrin
Ez.ek közi több uniu:a:z:alista ala pitasú lelep is wU.
melyek kOziil n e bán)TÓl az alábbiakban I'olide:n ~
Jnnk 1839-ben n nnh"e nalista lelkesz, Abner KnerJand,
- aki ereIótt él"eken át g.erkesz.tette a korábaa jelentős bostoni .. ln,\ctlgator" a VizsgálódÓ co sz lilit,
egy szabad gondolkodásáról isOltrt társaságpl eg)iii1
a Des l\loines folyó partjá.n a ma; Iowa áJl.mMn ÖD álló telepet létesíte tt Kneeland ellen MaSSJchoseites
á Uamban több alkalmnmal indult eljárás haladó gODdolkt)!JáSJ miatL Egy íztwn panteista njóutd miaU bör_
tönt is \"iselt. Km da nd Bosea Ballou ré\'iD Uriilt az
uni\"enalista egyház Jel.keszeio ek sorába. elöbb baplista igehirdető ~olt. Számos belyen leu;kded.ett, legulóbb Bostonhan, Lapjanak egy időben 2 ezer rendes elófiz.ewje \"olt, ami az akkori kor sajtótismDpi
meDett igeD teldn(élyes elterjedést jelentett. A K'He
land á ltal alapiwtt telepet korában sokan s:z.ociálista.
és egyesek kommunista "ál1alkO"á"ak tartották. K r ? t
land ol),an teleprőJ álmodott. abol az enmas mellett
elO es együtt dolgozó csahidok a I"öId te. i(1ékeibOl tari·
ják el magukat .0\ telep ilffe ,.5aJubria" is au ~
jelképezni. hogy a tagok egk' HZ-es és teljes eidet
é lnek. Arról ismert8t fel ökel" bogy tagjaik uMm ie
sen könY" e kel olt'astak és a sZO('"iális életet és, ann~k
ja\"'ai.t. a tag-<'sa1ádok jar.ira 4O)tormáo aka;rlák, biZtosítani Kn eeland 18U · ben elhalt"leIepe Débán)' e'Vl"e1
lúlélte őt azután az iparosodás ~éK"et ~e&ett enn:' a
,'á llalkozisnak Iowa állam 188I-beo Fanningtonl m
szoborral dsztelte meg a jö'\ót álmodo szociálista reformer emJikét
Adio BaIJon unh'er:z:alista lelkész a korabeli ka eten)"-51Ocialista rnozp.lom .rg)ik ,'~IÖ~ ~~!~
s:tei"kesztokent a .,The Praetieal ChriSIiaO , A 51"---:,0
keresz.téo)' c. szemlét szerkeszii. E lap h~sá!Jjaip auri
harcolt, hogy a ,-aJ.lásos gondolat a polinka. és gazda_
sági. élelbeo is én'éDjTe jDSSOll. 1M2-beo Adin Ballou
több családdal,. mintegy 30 SV'I1}é.!lye! a Ma~a
c hnsettsbdi Bopedale-ben. MjJtord }H,zeJeben. keh , _
tény
alapítOlL E telep a Sz.Ot'e«k",!ri ( "'oe
alapján
kisipari termel' --el foglalkoztak.
bel,. illeii meg a ~.:
század
retorme:rei kou.. A fejliido
kapjlalinnus k.oTában ennek rabló khdkmányol'sa
ellen kfrz.dölL A lelep UO ken á t álli fenn.. ,.4., ,~ep
ne\"e, Hopedale - reménysé, ,'o.lc"e is alapllOJana'
r omantikus álmaij tükrözte.
Az unhoenaHs ták 19-13.. évi kOzg)°wésiikön rejeZték
kj legutőbb .Our raith d4'm3ods" BitiiDk kih"eadl co
alatt a szociiUs élet terén teno á Uó ki'7na'majht
5

A S lQ t: lill s relormlli:
~ uni-verzallsta egyház halad6 "Condolkodásu tagjai.,
mar az egy~x, türiéoelenek korai sukasz.ábao, 1846~ egy s:z.oc13hs rerormokat szorgalmaz.ó egyletet alaPltottak. Ax en"let célja: a korabeli szoeláU~ reformmO%galma~

tamogai?sa, Kűz.d.ottek az isz.á.kOgár ellen.
T""otmoral.\ali. a börtönrerormot. Szal"ukat felemelték a
kozegéy'ség(igy jat'jtása, ax okhtásiigy állami feladattá
tétele erdekében. Harcoltak a rabswlgaság m inden formája elleo. M0ZC3lmat indílottak a muokaido csökken·
li7 ~ és a mllokanszooyok megja,·itása érdeké ben.
Küz.dött~k azért, bogy a háboni helye tt a " jtás kérdése.k békése.n olioojanak meg,
Az unh'cnalisták úgy érezt.ék, hogy hitelvi ál.lá.Sfoglalisu.kat n 'akorlati példamu fa1áss-a1 is bizooyihniok
kdL Massa(Ohusetts ;i.Uam wn-eDyhozásában harcoJtak
a balálbiintetéli eltörli ~ért, Charles Spear lelki:s% ét't'-
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A Sl'ocfallsta Jólét é rdekében - mond~k egyebek
kan _ IDtCvalósUa") kivánJuk a kiivet.kezokd :
Harcolni fopDk a valJiBI előitélef.ek ellen.

Tudjuk, hon az amerikai négerek, indiánok és kel~1
szám'násÚ berindorl6k ellen sok IgazságtaJ~n m_~k.ü
liiob6zte' !os áll renn. A faji és .!Jtinp.az.á.sl elOlUlet
minden m egjelenési formája elle-D b arcolnunk kell.
vftan:l keU a munkaleUételeket. Figyelemmel kell
a munka és tőke viszonyát. bon az emberi
lirsadalombaD a kerE fény etika szellemében a gazda-

:r'6nIJ

sági Igazsigosság legyen az Qányad6. Kűroilnk a fiala_
loka' és hlósebbeket egyaránt megillető tanulási stabaddg biz'osltása é rd ek ében. Támogatjuk aszövetke.
zetl mozgalmat., m ely a termelők és fogyantók é rdekeU jobban szem előtt tartja.. Künlünk a szerencseJátékok mJnden formája e ll e n .
Az univerz.a lisia egyh áz későbbi években tartott üle.
sein is jelentős h atár"ozatokat h ozott, melyben á ll ást
foglaU az a tomháboru minden formája e ll e n , és k öve_
telte, bogy az atomenergla nemzetközi e Ue n ön.és alá

keriiljiin.

GYÜITSÜNK
Gyermekkoromban Edesanyámnak volt. elJl/ kis tan.sznyMa, amiben a gomOokat tartotta. ~l!l?tt egy 1"Uhadarabot portöTlővé, surolóronggyá mmosltett volna,
gondolan levagdosta a gombokat, s alkalom9dtán a
súriin szakadozó ing- és fUldrággombokat eb Ml a tarisznllábót pÓtOIM. A tarisznlla akkor keTüJ~ ,,?motll
veszedelembe, mikor én kezdtem gombot gyu)tem. Úfl.Y
második harmadik elemista koromban a két MollUlT
fiúv al, Balázs Ujival s a ~ube~ekkeL (v,:,:ii!?n
l~tt
velük?) Újtordán az Ajtom utcaban a Sukosdek h?zfalán gomboztunk. A iáték .lényege az volt . ~~gJl UQy
üssük a gombot a haz falahoz. hOQY a 11U1Slknak a
'gambját a földön egy ara$znyira megközelíts~. Aki~e.k
ez sikerült nyert a másiktól egy gombot. Otesre klzarólag fémgombok voltak alkalmasak - " az eléo ritka
portéka volt fgJl az ütógamb nem cserélt gazdát, mert
fizetni bárn:illIen gombbal lehetett. Egy-egy délután
nvolc-tíz gombot is nverhetett vaQV veszlthetett a játékos. Igy könnyen megérthető, hogy én eQY nyári vakádó alatt AnJlám sok évi gondossága eredménllét, - az
utolsó gombig eljátszottam. Azután vagy két évig bély eget gyújtőttem, - később könyveket, sőt ma is nagy
öröm ha valamelyik kedves könyvemet az író dedikálja. GJlermekeimen keresztül figyeltem meg a mai ifjúság gyűjtószenvedélyét. Fiamnak lepkegyújteménlle
tlan, de tudok jelvény, ex libris, gyuJaskatul1lacímke.
söt leQÚjabban papírszalvéta gyűjteménllekróI is. Egy
ujságlrónö isme rősöm képeslevelező lapokat gyújt. de
csak város k épeket és postán címére küldötteket. Egy
barátom irók, költök Ii.ézirJltát gyűjti (Petőfi. Arany,
Ad1l, Móricz kéziratai vannak) kislányom művészaut.6·
gramokat. Múltkor egy debreceni ismerősöm mondta.
hogy régi vasúti menetrendeket gyú;t s leghőbb vágya
egy első Világháború előtti menetrend volna. Egy i k
nal11lbátyámnak papírgyújteménye volt . de vannak

;ni

költségesebb szenvedélyek is - mint az ősnyomtatva
nyok, képek r~zkarcok, könyvek első kiadásai, hegedű.
vonó és ki gyozné Jelsorolni, mi mindent gyűjtenek az
emberek. Nem akarok én senkit karhoztatni gyűjtó
szenvedélyéért. A történelemből tudjuk. hogy az ember
előbb gyűjtött, mintsew. termelt.. NémelYik állatról is
tud juk, hogy módszeresen gyüjt, - fgy nyuaodtan et·
mondhatjuk, hogya gyüjtőszenvedélll régebbt a kultúránál.
A baj ott van, hogy eddig az ember kizárólaa földi
kincseket gyüjtött. Mintha az ecangélium tanftasa.
hogy gyűjtsenek kincseket a mennyben. mert azokat
sem a r ozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássak, - pusztába kiáltott szó maradI
volna kétezer év alatt. S az a Világ, amit az eOQngélium mennyországnak nevez, mint egy föld ünk / ől f ol yton távolodó csillagkép, állandóan messzibb kerüt tó·
liink:. Rengeteg időt, energiát és pénzt ál dozunk Yllüjtő
szenvedélyünknek. Ideje "Volna már egyszer egy pilla1Ultot csak egy rövid perce! elgondo!kozni azon,
hogy v ajon mit értett J ézus mennyei kinesek alaH.
Kedves olvasóm, gyűjtöttél,e szeretetet, barátságot.,
békességet, irgalmasságot, jósagot? Nemcsok maaadnak, hanem annyit, hogy masnak is juttat hass belőle.
Mindenkinek. S ha ezt a gyűjtem ényede t szétosztod az
emberek közöt t - csodálkozva tapasztalh atod, hOOI/
több van belőle, mint az előtt volt. Próbaid meg test"
_vérem! Gyújtsél sok-sok lelki, . mennyei kincse t s hát,·
ha az evangélium távoli , mennyországa ide költözik
ebbe a vi la gba, hozzád közel. A lelkedbe. ts lesz a. földön béke s az embereknek jóakarat.
tdesanyám tarisznyajábót a gombok hamar el/ogll'
tak -. de a lelkéből kisugárzó szeretet él ma is.
Dr. Jakab Jenö

...................................................................................................................................................
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·HÍREK
PETHO ISTVAN pUspOkI h elynök családJ látogatára a
Román NépkOztánaságba utazott.
&. FILEP I1\IRE ek. rOjegyUi budapestt lelkész atia a
Churwal<1enj (Svájc) Albert sehwelt-zer Kollégium igazgatÓ'
ságának meghJvl'isára az In1.éote ~ nyári szemestterén elCiadás'
.sorozatOt tart. EI56 el.6adása július U-én hangzott el.
KUlföldre táVOZOtt at1ain.ak szerencsés vIsszatérés t kfvá'
nunk.
GENF FEU FORDUL e:ekben a napOkban a vUág
Ugyelme, ahol július IS-tin megkez<10dött a nagyhatalmak
kUlUlJYmlnls.zterelnek második tárgyalás i szakasza. Sl1.llkodM és jó reménység tölti be az embeN 6z.{veket. hogy a
tárn-aló felek megtalálJák az utat. amely a vilá go t feszOlt·
sf,gben tartó nenu.etközl kérdések békés megol<1ásához vezet.
PETHO ISTVAN pO,pOk! hel ynök atla egyházunk kép"!-Sele tében részt vett a Magyaro rszá gi Evo.ngéUkus Egyház
jUnlUS 21H rende!! kőzgyOléllén.
e PERENCZ JOZSEF ek. fOgondnok és R. FILEP I1\IRE
KI':.~ ',Ojegyz./l képvl.selték egyházunkat 117. Evangélikus Teo,,- Akadémta éVZáró ünnepélyén.
~:!'nTARIUS ES MAS SZABADELVU KERESZTENYEK
h1ud SZOVETSEG2NEK tttkál"!iág6tól érkezett ölVendetes
U<1UlO~k S~"~t
a Szövet.séll: elhatározla. hogy II magya rkú tl
Z
lat el ..., zun
re ...
•.~KY
.noz. kb. 40 kg súlyú harangot tlntct
- és jut'

'_.h'

,
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MOLNÁR ~UKt OS atla házasságot kötött P OZllony l ~'á,
V.aI Nagy Igntic u. templomunkban. Az esketés i szertartást
dr. Csiki Gábor nY. pOspöki helynök végezte.
EGYHAzKORI TA.'lrACSm-.'K jUlius 3·án tartott ülésébe~
meghallgatta és elJoga<1ta tObbek között a folyó Ugyekr6
te tt elnöki Jelentést, valam int a május havában Magya ~
kúton tartott lelkészi napokról szóló besotámolót. toVá bb
fl pUspökJ h elynö k aílának a dévavtinyat tál'6egyhtizköZSé~;
ben megol<1á.srn váró eg,y!~, k~d~6: ure~~;~ztr;r 1~~8.
javaslatát. _ Elfogadta v "... a
a
....
évi zársdmadlisát.
KOCSORDI EGVIL\ZKOZStGUNKBES e hónap "élgé~
.
I
tOl"lllyának Javftásához. A h ve
fogn ak h 07.zA o. temp o".'. , .• részUket az I'ildOUltválla lá.sból.
pé ld amuto.ló módon veszi.......
.
FERL"'ICZ JOZSEF tlSgOnd~O\~~~~~úf~:~~a:a~
Budapest tuakl Református ~cl nek keretében Iktattak
tOlt rendkivUlI kÖl.gYül~nFe':D C ~álv1n tért lelkll)wt0r;t.
be esperesi tlutébe Ke n % ért sl:avakko.l lldvOzőlte az ÚJ
FISgon dn ok !tfIa meleg teSlv
esperest.
súmü cso'k'kszAmlá·
N'IrUGDtJALAPUNK 221 37+-VlI.~·1 adakoztak: N. N. 25.
járo. üjabban a következO aty~o~ 10. Id. Mlkó Uf\1in 10.
dr. VernetI IStván SO. SZllá~1 p áli z,suzsanna 5, páli MIklóS
özv. P áU Mlklósné 2. prllgn
ti.
Gyula (PesUOrinc) $O.
2 w elUnné P áU Márla 6. Kád r I 7 dr Gált!y Zolta"
dr. SAlnoz Aladá",é 5, Szőke ~~fn~. 'MedVe)' L>l1OS. Kud
SO, J6zsef DcU/1S SO. dr. NYI!':aro-IO J ak::lb Cs. Gézo. 3 FI .
Tamás n éhai B.1rdóez Tam...,.
,
lSten áldáU teJYen 3d3kOZ6 af1all életén .
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" Te azért té rj meo és l l alloau az Or
szavára és t el jesf tsd m inden para n-cso/a lá t . A parancsolat, amellle t én e
mai napon ~a rall esolok n eked , nem
m egfogha ta rla n eUltted , scm távol
71ines tóled. Sot felette közel va n
hozzád , a t e sztid ban és szívedben
van, lI og lI tel j esItsed azt . Szeresd az
• Urat II te I st.f!lIedet, jár j az II útain,
tartsd meg az Ő r endeléseit és vég=éseit, ezt parll nesolom néked azé rt,
lI ogy élj és megá l djo n téged az Or.
De ha elford ul a te szíved és ne m
hallgatsz m eg, sót elhajolsz és id egen is teneket i mádsz és azoknak
szolgá l sz: t udtotokra adom nékte k,
/;OflJJ bi.zo n1l el vesztek." V. M óz. 30:8,
ll , H, 16 és kö v. v .

I

I

Az ember é\'mllliós rej lő dés-tört én e l~én ek e~' á t:
menell korsza kába ker il Uü~ A tud ~ ~a ny a fizika i
világn ak eddig is m e~ et~e D t er_ul e t e l~ ta rJa _fel -'l boldogulást keresu emben-világ e lott. Ú j eszmek, uj e lgond olások születt ek, bogy m egszabaditsák a p.u ~zt a lét_él~t
küzdö em bert az á lla ll, fizika i munka terhdoL A r egI,
a mindenkit ki n em elégí tő életformák kal szemben , a
tudományos" életszemléletnek megfe l előbb tá rsadal~i r end kia lakftását sürgetik n e mcsak a tudósok, h anem az "új"-ban a " jobbat" vá ró ember milliók ••• ~
sokan. nagyon soka n az egyb áz l elé tekinten ek várolag, sürgelóleg, hogy h atá rozott á llásrogla lásáva l egy
új tá rsad almi rend kiala kulását e l ősegitse. Csakhogy
C'Z, k edves testvér('m, a m i unitári us Cl e h'l.e ml c l etün~
szerint, n em egyh ázi felada t. De gem is azt j elenh,
hogy avalság t erheh 'el k üzdö ember, forga lmas életútja mentén elbelye:zk ed vc rú jja egy túlvilági élei
zengő harsonáját és ror gassa az üd vösség k er evc !öj ét
a kétC'Zer év elő U élt ember primitív, kezdetleges rogalmazása szerint. Nem! Az egyh áz mindenkori "bh'alása: a prótéta liszt jének a b et.Q.!tést'l, a tigycl" n el" a
messze j övóbc kitekintö látnoknak a h iva tása.
Nagyon n eh éz, n agyon fel el ő sségt elj es fela da t , különösen. ha a rra gondolunk, hogy a mi ké nys zerít ő erejű
dogmák és bittételek n élküli v allásunk a mindenkori
élet vallása s l egfő bb eélja, bogy az ember b á rnlil)'en
életrormáb an istenfi úságán ak es jézusi-emb e rsé~c nek
valóságát cselek edeteiben mutassa m eg. K önnyu a
" má"-n ak, a "holnap"-nak várható esem ényeit relismernl, még egy év er edm énye i ről is el őre szamot a dh atunk egyéni életünkben , De a k özösség élet et irá n yitó gazdasági, politika i problémák , a szellemi ·(.' il á ft
eszméinek valösítása n emzedékek mimlen er ej ét IKényb e veheti.
Ezekre a hosszútá vú fe lad atokra rlgyelmeztet s~ún
telen az egyház. Ezt jelenti a prófétai Intés : ..T ér j meg
{os b allgass az (rr szavár a, t artsd meg az l sten r endeléseit és élsz."
Nem jöve nd őmond ás ez, testvérem. Istennek prórétá l n em vottalt sem var ázslók, sem jósok. Bölcs e mber ek voltak. Felismerték a minden egyéni t ör ekvés és
társad almi, n épi megmozdulás mélyén műk i; d ő , változhat atla n és kikermheteUen szellemi erők e t es tör vén )·ek et. Egy belső h an g a szivünkben mondll.tla velük
tisztán, érthctöen: ..n e lopj, ne ölj, i égy i"azsigo'i', sem
az egyén, scm a n ép n em élhet esak önmagán!\k, az
e r ős segitse a gyengét! .. Milyen egysze rű ek! Ugye megérted te is? Nincsenek távol töled, a szád ban , a szí\'edben élnek!" Ez a mi egyh ázi- prófétai figyelmeztetésünk is h ozzád . Ha engedelmeskede1: élsz, h :l "elhajolsz" ezektől : elvesztél!
t s hallom a kérdésedet : de hol, kl az aki megszegi
ezeket az Istenien emberi r endeléseket ? t n is, te is,
valamennyien a sokmilliós emberi k ltzos'ié"btln élők :
egyének , n épek, nemzetek. Nem Jár unk az Úr úlain.

Idegen iste nek e t Imá dunk és H:roJgálunk: a lO' üJGlkij•
d és. n l e Uu valko d ás, a z ö nzés, a ba ta lrnaskodá!l. a kegyetlenség, a részvé tlenség bá lvá ny-isten eit.
I\l a, bizo n yosan á lliiha tJuk, hogy az egnz kuJt úr f' m ..
bc rls é g kü'Z d a bék éért, az egym ás melletU él et l ehető
s égéért. P á rnázoU a j tó k m ögött, konferenc iá k o n t am\cs kozna k, tervC2ne k, hogy visszata lá ljanak az elveszett b ék e útjár a.

Hinnünk ke ll az ember is te ni k é pességeiben, tcstvér e in, és hinnünk k e ll, h ogy ma vagy hOlnap, d e lelépit i azt a világot , m c lybc n az erőse k és a g yöngék . a fiatalok és az ör egek, a n épek es a n emzetek, a kütönbözö fajt á k, a fe h ér ek és a s zínesek: mind-mind békébe n és s ze re tetbe n é lnek' e gyütt . •
Prófétai kIte kintés a m essze Jö vő be, vagy á lom ta l á n ? . • T clJcs ülnl tag, ha h iszünk!
Gyódi Istvá n
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Kettős győzelem
Ezt az elmélkedést dr. F . M. H nik a csehszlová k egyház olomuei püspö ke, a H usz János
teológiai fakul tás volt p rofesszora irla és a
Cesky Zap ás c. egyházi hetilap 1959. ápr. 23-I
SÚlmában j elent meg.
A z Isten igéjéból kell megerósödn ü nk az örökéletben való hitünkben, azaz a J ó, az Igazság és a Szepség
győ7..elmében vetett hitben. A mi hitvallásunk szerint
az Istenben való élet, má r itl e földön kezdődik, még
a kkor is, h a ma még nem érte el a tö~életességet. Az
lsten szerint való rtökéletes élet nem kep:zelhető el az
ó fi á nak a gonosz fele tti győzelm e nélkül. Krisztusnak
a héllál felelti gy őzelm ét már elértük. Ez a mi hitünk
szerint akko r következett be, amikor a sötétség erői ,
melyek; a názáreti Jézus keresztrereszítését okozták,
.
legyózeUek.
Ez a győzelem J ézus követői elött nyilvánvalo. Jézus tan ítvá n yainak érről éppen a m ennyországra, az.
Isten igazságosságára, a testvériség gyakorlati megvalósulás-"J ra irányuló erófeszitésben. a közösségi életben az emberibb k apcsolatok biztosítására és az embere k k özt a béke m egS'ZilárdHá sár a kányul6 tör ekvésekbe n kell bizonyságot tenniök. Már a földi életbe n úgy kell viselkedn iök, hogy Isten országa l eendő
eljövetele kor a naphoz h asonlóan ragyog!anak a hatalomb an és d iCSőségben .
Krisztus evangéliuma h itünk szerint az emberi történelem céljának és a megváltás mű vében I fs ztvev6
emberek végső sorsának a kifejezett értékelését tartalmazza H irdeti az igazak örök életét. de a gonoszok és
bú nösÖk örök kárh oz.p.tát, azaz h alálát is. Jézus álland óan ostrom olja az emberi szíveket. Arra Igyekszik
indítani a z egyéneket és n épeket. hogy a világon Isten
a ka r ata leljesül jön: az éhezőknek eledelt a dni, a s~m
juhozónak Italt ny újtanl, a mezíteleneket felruházDl, a
betegeket á polni, hogy ember emb~rt ne nyom jon el,
h anem, hogy mindnyá jan kölcsönös ~etértésben és
m int igazi testvérek teljes szeretetben eljenek .
.
Már a Megváltó jövetelét jó el ő re az a várakozás Jelezte, h ogy a tá rsadalmi viszonyokban az. értékeknek
teljes á talakulása következík. Krisztus anyja, a Máriát
dicsőítő énekekben a Megváltóh oz való tartozását vallj a. A Megváitó megfosztja tr ónjuktól az 19azságtal~
u l'alkod ókat, a megalázottakat felmagasztalja, ~z ~
zóket j ó eledellel táplálja. a gazdagokat pedig ures
kézzel bocsátj a ei.
Il éAz isteni igazságszolgáltatásnak ebben II sze em
ben történik meg J ézus szavai s zerint az emberekkel
és n épekkel való végső leszámolás az utolsó ítélet napj á n. " Ha ezt a legkisebb testvéreim egyikével cAzsele~~k
tétek vélem cselekedtétek." (Máté 25, 40,). .
o.~o
életrŐl és az örök kárhozatról a döntés m ár Itt a fo.ldl
életben m egtörténik. Az Isten által adott hatán~6
alatt K risztus népének II megalázottak, . az elnyomo, :
tak az elnyomó társadalmi rend kerekei által szétzu
zOlt tömegek olda lára kell állnia . Csak így késZítf~t~~
elő az igazakkal való sorsközÖSSégre a gonosz
e l
végleges győzelem alkalmával.
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A szellemi táplálékot szoktuk Igy nevezni. es tekintettel llrl'a, hogy 11 mi emberI bensőnkben nagy híja
van II tökéletességnek, s emiatt nem tudunk kielégítenl önmagunkból minden szUkséget, - rá vagyunk
utalva a mjtunk kfvill álló világ szellemi javaira. lelki
kenyerére ls. Mindenki. aki egy kissé megfigyeli maglit, rájön (11'1'8, hogy az indftékokllt részben önmagából, r észben 11 kÖlii J őUc lévő vJlágból meríti. De ha a
külsó világból való is a hatásoknak egy része, azt
mindenképpen először magunkévá. benső ta rtalornmá
kell tennünk, hogy Aztán onnan kiindulva ösztönözzön, 'buzdítson, vezessen, irányítson minket.
A mi kerl!$ztény unitárius életilnk számára elsőren
dű szellemi táplálék, nélkülözhetetlen lelki kenyé r pl.
a négy evengélium. Egyik evangélium nem pótolja ti
másikat; mind a 'n égy külön-külön is sajátosan egyénit,
Szükségeset s a másik evengélium ál tal nem helyettesithető szellemi bonumot nyújt. Ha életünknek egy-egy
ritka pillanatában megérezzük és felfogjuk a z evangéliumoknak egymástól eltérő ízét, mondanivalóját és
épitó erejét s tulajdonképpeni célját. a lelki élvezetnek, a szellemi megelégedettségnek egy csodálatos állapotába emelkedünk.
Ha a János evangélium kőzléseibe, tartalmába belem élyedünk, - gondoljunk a kánai menyegző. Kt·isztus
találkozása Nánánáellel, beszélgetése Nikodémussal.
majd a samaritanus nővel , a Bethesda tónál történt
gyógyitás, a valóságos szabadságról szóló tanitás, a jó
pásztor és az ó juhai, Lázár töt1énete stb. stb. írásokra,
- a szellemi nagyság érzete kerít hatalmába, az az örvendetes meglátás, hogy íme ez olyan valami. amire
felnézhetünk s eilog az a felismerés, hogy az emberi
benső számára mindaz, a mi itt megnyilatkozik, lassan-

.__ .... _-><--------------_. _... _..... Csehszlovákia

A csehszlovakiai unitariusok első {1!Iülekezetét 1919ben dr. Norbert F. Capek lelkész szervezte meg. Capek
életsora igen érdekes. Bécsből Ifr88-ban került Pozsonyba és ott, mint baptista prédikátor múködött.
Később Pragába került s Ut szervezte meg az első unitárius gyülekezetet. Eddig úgy tudta a történetírás.
hogy dr. Capek 1910-ben a berlini unUarius és szabadelvű vilagkongresszuson ismerkedett mea az unitárius
gondolattal , s az etsó vtlághabor ú befejeztét követóen
alakit ja meg az elsó unitarius közösséget Prágaban. Dr.
Capek irásaiMk rendezése közben dr. D. Kaffka a pragai unitáriusok jelenlegi vezető lelkésze mpgállapíttotta, hogy a magyar unitárizmus is hatással vol t Teá.
Még a XIX. század utolsó évtizedében dr. Capek kezeibe került Ferencz József akkori unitárius püspöknek
Unitarius Kis Tükör c. műve , melll az unitárizmus
tö r t énetét, hitelveit és szervezetét ismertette. E mú né_
m~t fordítása Kleiner Unitarier Spiegel c. jelent mea
Becsben 1879-ben. Dr. Capek később több alkalommal
szóban is megvallotta, hogy a magyar unitárizmus évszazad~s történetének megismerése nagll hatást fll/akorolt rea. Igy a csehszlovákiai unitarius testvé rek kOTai
történetére a magyar unitárizmusnak is hatása volt .
Dr. Capeket Csehszlovákia német meQszállása idején
koncentrációs táborba hurcolták, s ott halt mártírhalált. Emlékét kegyelettel őrizzük.
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Anglia
DR. M. ltOWE: rhe S tory of E!lsex Jl a ll . A% angol
UnLt irLusok kiadÓJa. a lon d oni Llndsey Prest>, 1959-b('n a(
d L d r. R owe k önyvé t , meLy :U; angol unltfl rtusok központ'
nak, a>: Essex HaLl-nak II t örténeté t ismerteti érdeket! leir;
ban. kllpekk e l IILuS".l.trá1vtl.

•

UNIT ARIUS 2LET

kén t elél'hetö és mcgszerezhetö A J á
.
lá
.
nos eVt\nl'!éhum
Jé a ~eg ttatott s.zellem mellett, _ ezt II szellemet
, ris~~S a ~rdozza -; ugy é l"ZCzzük magunkat. mint a tüt k'
egy lábanál, ahová ő SÓvárogva feltekint Fel
e Intve a J á nos evangélium szellemi magasságt\ibn~em az. elérhetetlenség okozta szomorúsá~ vc;z raj'
h~ng~ er:, hanem éppen ellenkezöieg az ti bizony'osSág.
n a e pillanatban eseuleg még kevesek és
eSik vagyunk: de lelkünkbe valami olyasmi kerülhet
~Iyan szellemi táplálék juthat és merülhet bele, amely~
Y,:I rokonsá~ba vagyunk. Az emberrel rokon isteni
et.~k ~zelleml nagysága az, ami elsősorban hat a lelkl;lnkle, ha a János evangéliumob vesszük elö A lélek
boI. :sOdálatos reményeket ébreszt, új erők ~ariadásá~
se~lt l életre, h atásával megmozgatja emberi mélysé_
~emket, hogya tudat felszín ére hozzon bennünk levő
el'~é~eket s azokat megizmosítvn a cselekedetek, az
eplto tevékeny.ségek emberét formálja meg és hozza
létre.
Ezzel szemben a Lukác!! evangélium más természetű
és más valamit tár fel előttünk. Ha a Júnos evangéli.
um a szellemi n agyságot sejteti meg, a Lukács evangéliumbóL valami benSŐSégesség, valami olyan leJ.kisl:g
árad, amilyenre csak a legnagyobb szeretet ereje képes. Ha a János evangélium a maga szellemi nagyságában ismet1eti meg velünk J ézust, akkor. a Lukács
evangélium a maga mérhetetlen szeretetében és áldozatkészségében mutatja Ibe Út és sej~ ti meg velünk,
hogy mit jelent az egész emberiség számára a szeretetnek és az á ldozatkészségnek az a foka, amelyet megérez Obenne a szívünk. A János evangélium tehát inkáb b a szellemi megismerés útján járó emberhez. a
Lukács eva ngélium pedig inkább a szívünkhöz szól ; az
érzések, e m 6cióink világá~~ nyúl bele. Ezért van az.
hogy az elesettek, a bánatos sZÍvűek, a betegek, az árvák, a megcsalatottak elsősorban a Lukács evangelium
Jézusát érzik magukho): közel s t ő le kapnak legtöbb
vigaszt. Ogy jelenik meg el ő ttük Jézus, mint az életnek ama n agy orvosa, aki biztosan, tévedhetetlenül
meggyógyít, feltéve, ha a feléje vezető jó utat a keresö, a mai követelményeknek m eg felelően, megtalálja.
A fenségesség szelleme árad a János evangéliumból, a
lélek melege a Lukács evangéliumból: így áll egymás
mellett e két evangélium s így egészítik ki egymást.
Márk és Máté evangéliuma megint m ás valamit mutat
meg JézusbóL Bő ven van mit. ügye, neked mindenikre
szükséged van, keresztény testvé t"em?!
Bencze l\otárlon
Alt I

Iti:

HALOTTAINK
• 8;lrd6cz Tam:ís ny. tisztviselő 77 éves k orában, - ÖZV.
dr . .Jége r K lÍ hnánné HaLle r I rma, egykori nagy nevii JOglanárunk, né ha i Mlkó Lőrinc. unokája 9-1 é ves k orában és
Szá.sz Feren c raktárk e7.clő Mi a 71 éve.s koráb:m E'udapesten
el hunytak .
A teme tési szertartást nl.l ndh á r om alkalommal pe t hŐ
István püspöki hel ynök végezte.
VARGA KAROLY aWI, aki kocsordi egyházk:őzségilnkbel'! egyidObe n gondn ok l tlszts é ge t v ", It , - megha lt. Ald ás
eltávozott M la l e mlék é r e.
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