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E földön békesség és az emberekhez 
jóakarat . Lk. II. 14. 

1789-ben tört ki a világ egyik legvérengzőbb háborúja : 
a francia forradalom. 1889-ben bocsátotta ki a minden 
oroszok cár ja a hihetetlenül hangzó kiáltványt: meg kell 
teremteni a világ békéjét. Attól trónok rombadőltek, rab-
láncok feltörtek, patakzott a legkitűnőbb emberek vére. 
i i r re leszállottak trónjukról a császárok, hívták a jóakaró 
embereket, hogy teremtsenek békét a földön, de ugyan-
akkor olvadotl az árzená lókban az acél, készült az ágyú 
és a világrengető ha jó óriások. 

A francia forradalom szörnyűségeitől iszonnyal for-
dulunk el, de hitelt adunk még ma is a história babonás 
írójának, hogy az ilyen nagy megrázkódásókra szükség 
van olykoron. 

Mit re j t méhében az idő most, ma, midőn a sirály-
madarak észveszetten röpködnek a hánykódó hullámok 
fölölt4' Mit érünk el az ijesztő drcadnoiugiitok és az ú j ra 
öntött a cél ágyúk rettentő táborával ? Talán kiszorítjuk a 
tengert medréből és fegyverrel borítunk minden embert, 
akiben van annyi erő, hogy kezét fölemelhetné feleba-
rát ja ellen. Talán akkor fog megkezdődni a világbéke, 
amikor kitör a belliim omnium contra omnes? 

Valami nagy dologinak, kell történni nem sokára, mert 
nemcsak a császárok, a polgárok is kongresszusokra gyűl-
nek, mert amilyen erősen erezik amazok, hogy az egész 
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egyért s egy az egészéri, éppen olyan relteiithelleu bátor 
hangion kiállják ezek: jogot a népnek! A népnek, tehát 
az embernek, tehát mindenkinek, mert ha az ú j jelsző: 
általános egyenlőség, általános jog nem azt jelenti, hogy 
azt, ami megvan védem, azl, ami nines meg, követelem 
és megadom, akkor ismét csak a bellum omnium contra 
omnes kövelkezik. 

Az új világnézetek: a numanizinus, szocializmus, anar-
chizmus, kommunizmus és a többi ú j jelszavak alatt tolyő 
elvi, eszmei és pozitiv harcok lianigosan követelik maguk 
számára a figyelmet. El sem kerülhetjük1. De én ezúttal 
a jövőbe tekintek, s ezért megvilágítom a múltat, mert 
história est magister vitae. 

Tájékoztatni akarom a lelkészi pályára készülő ifjú-
ságot és mindenkit, aki barátja a békességnek, azokat is, 
akik barátjiai a háborúnak, azokról a gyönyörűen nagy-
szerű tettekről, amelyekben a lélek ereje és a szív bátor-
sága nem az emberek, nem is az ellenfelek, vagy ellen-
ségek legyőzésében, hanem a béke megteremtésében ta-
lálta dicsőségét. Figyelmeztetni akarom, hogy a mostani 
és a jövő idő lelkipásztorának is vitézkednie kell, hogy 
minden gonosz indulatot elfojtson, legyőzzön és kiirtson, 
s a lelkek békességét megteremtse. Fölakarom világosí-
tani arról, amit mások tettek, arról is, amit unitárius 
hitbeli elődeink. Meg akarom nyerni önöket egy unitá-
rius, egy magyar üdvhadsereg számára tiszteknek és ve-
zéreknek. Fölmutatok egy pár lelkesítő példát, és sze-
mök elébe tárom a világbéke nagy, krisztusi, s talán 
bátran mondhatom, isteni eszméjét. 

Megakarom éreztetni i f jú szi vökkel, hogy az ember-
nek teremtenie lehet, teremtenie kell. A hitköltészet, sőt 
a tudomány is zűrzavart, betöltetlen űrt lát a mélységben 
és magasságban, az elemek háborúját , s akkor jeleníti: 
meg az Istent. Amilyen bizonyos, hogy Isten szavára lett 
világosság, lett élet, és megtelt a föld mindennel, ami 
«olyan jó>< volt, éppen olyan bizonyos az is, hogy ami 
rossz még van az emberek között, az emberek miatt, 
az is rendre elenyészik s helyébe megteremtődik a jó, 
az igaz. Ebből a tereímtő munkából első helyen a lelkek 
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pásztorainak kell kivenni részöket. önök, akik most lép-
nek a pályára, szerencsésnek érezhetik magukat, hogy 
elődeiknek nagy serege készítette elő a talajt, egyengette 
az .ösvényt ama nagy messiási időre, amikor lészen békes-
ség a földön a jóakaratú emberek közölt, önök a húsza-
dik száz új forradalmi kiáltványát: le a fegyverekkel, 
legyen béke és egyenlőség, éppen olyan közel fogják bo-
csátani szivükhöz, mint azt, amire a biblia tanítja: le-
gyen világosság. Ezt az Isten parancsolta és lőn világos-
ság! Azt az ember parancsolja és lenni fog békesség. 

Önök leendő unitárius lelkészek büszkének érezhetik 
magukat, hogy éppen bitelődeik jártak elől a béke fe-
hér lobogóival. Sajnos, nem annyira hazánkban, hanem 
inkább külföldön. A mi nemzetünk, mintha csatamezőn 
születeti volna, soha sem volt abban a szerencsés hely-
zetben, hogy fiai és leányai a béke pálmáját növelhes-
sék kertjükben. A székely leány a virágot azért növelte 
ablaka alatt, hogy a legénynek legyen mit tegyen kalapja 
mellé, mert: 

lUjij mennek a halál elébe ők, 
Am\int más ember menyegzőre mén. 
Virágiokai tűznek kalapjaik 
Mellé s dalolnak a hare mezején. 

Nálunk a vérmezőkön termett a legszebb virág, 
s a legdicsőbb győzelem. Ilyen a magyar, de mi 
mint az evangélium hirdetői, reménykedő szívvel hirdet-
jük, hogy a mull példáit immár a békés munkában való 
iiitézkedésre tartjuk lelkesítőknek. 

Meggyőződésem mindig az volt, hogy a lelkésznek 
s különösen az unitárius lelkésznek, a béke apostolakép-
pen kell körül járnia. Egyik régibb keletű keresztény val-
lás fölfogása sem áll a béke szolg álatában oly teljesen, 
mint az unitáriusé. Az összes keresztény vallások sark-
pontja a Krisztustan. Mindenik egyház a Jézus ártatlanul 
kiontott vére bűnmosó erejében keresi és találja a lelki 
üdvösséget, mind a jelen, mind a jövő életben. Az uni-
tárius vallás fölfogása szerint érező és gondolkozó em-
ber a Jézus halálát az emberi féktelen vad indulat pusz-

9* 
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Utó kitörésének tekinti. A gyűlöletből táplálkozó feleke-
zeti elfogultság, a fa j i hajlam, a tekintélyt féltő zsidópapi 
gőg, csal a kiontott vérben, a megtört életpályában és a 
töviskoszorúval megsebzett fő elnémulásában kapoll elég-
tételt. Ilyenre a Jézus igaz követőjének szüksége nincsen, 
sőt éppen azért, mert ez lehetségjes volt, vele szemben, 
aki mindenekkel jót lett, aki megbocsátott ellenségének 
nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer is, a mai kor lelki-
pásztorának minden erővel és igyekezettel arra kell tö-
rekednie, hogy ez a hamis elmélel is t örü l tessék ki a' 
többi után, amelyek miatt — sajnos — a vallás nevé-
ben s legtöbbször az egyház tekintélyével fedezve, bor-
zasztó pusztítások vitettek véghez az emberek között. 

Miután ilyen messze menő célt látok a lelkész elolt 
az ember, s tehát az egiész emberiséig javára, ezt az alkal-
mai fölhasználom tájékozásukra s az időhöz és az alkalom-
hoz mért terjedelemben megmutatom: 

1. Mit tanít a biblia, a békéről ? 
2. Rámutatok a béke kérdése fejlődésére. 
3. Ismertetem az unitárusok közreműködését. 
4. Kijelölöm az irányokat és irányelveket, melyek 

szerint a lelkészeknek szolgálni ok kell ezt a szent ügyet. 
J \ . A bibim a békesség hirdetőjévé csak akkor lett, ami-

kor a háború ideje lejárt s az elesettek vérének párá ja : 
a kiszenvedettek lelke engeszteléseért föl szállt az égbe. Más 
szóval, a biblia tudósítása szerint a honfoglalást megelő-
zőleg időtlen időkön át háború dúlt az emberek fiai kö-
zött. Hogy csak a leglismeretesebb adatokra mutassak rá : 
a Kain és Ábel küzdelme a testvérnépek harcainak vallá-
sos színezettel megrajzolt tragédiája. Élénken mutatja, 
hoigy nemcsak az emberek, hanem az istenek sem tudnak 
ellenni vérontás nélkül. Izrael népe, a kis állam, s illető-
leg államok fönnállásának négyszáz esztendeje a legva-
dabb lestvéngyiIkolások változatos láncolata. Gileád go-
nosztevők városa, vérrel van bemocskolva. Ks miképen 
tolvajok leselkednek, úgy lesz a papok szövetkezete: gyil-
kolnak a sikemi utón; bizony gonosz dolgokat cselekesz-
nek. (Hos. 6, 8, 9.) Ha tízezer törvényt írnék is elébe, 
idegennek tekintenék azokat. (Hos. 812.) 
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Perc van Jahvehnak -Indával s megbünteti Jákobot 
az ő ntai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg neki. 
(Hos. 122.) Meglakolt Samaria, mert dacolt az ő Istenével. 
Fe<>vver állal hullanak, csecsemőik földhöz veretnek és o » ? 

lerhes asszonyok ketté vágatnak. (Hos. 142. 
Tehát a népnek nemcsak önmagával, testvérével, ki-

rályával, hanem istenével is harca van. Már pedig az 
istentelennek nincsen békessége a földön. (Kzs. 4 822, 5 721.) 
Ez a fölfogás uralja mindazokat a hazafiakat, akik a nem-
zet fönnállását a nép tiszta életétől és a nemzeti választott 
Isten hatalmától tették függővé. Itt a tágasabb értelemben 
vett békének nyomára is vajmi nehéz volna akadni. 

A béke szava a társas érintkezésben jelentkezik elő-
ször. A közember, a jámbor polgár mindig óhajtotta a 
békél s egy ideig minden vagyona, az élete, az egész-
sége, az ereje, jólléte volt. A inig nem ludott állandó és 
biztos hajlékhoz, hazához jutni, addig találkozáskor azzal 
üdvözölte a másikat: légy ép, légy egész, légy egészséges, 
légy békében, béke veled. Csak később emelkedik a békes-
ség, a háború ellentéte általánosabb fogalmára. 

A végső pusztulást és fogságot hirdető Jeremiás már 
gúnyolódik a néppel, a prófétával, a pappal és minden-
kivel, hogy midőn hazugsággal akarják gyógyítni népem 
leányának romlását, ugyanakkor kiáltozzák: békesség, bé-
kesség, holott jól tudhatnák, hogy nincs békesség. (Jer. 6Já.) 

A békesség gondolata és a békesség várása, keresése 
akkor kezdődölt. amikor semmi pozitív biztosítéka nem 
volt kezeikben. 

Csak a fogság kínszenvedései közöli ébred tol a vá-
gyakozás olyas valami után, ami még nem volt, amikor a 
J ahveh félelmének lelke lesz a bölcsességnek, értelem-
nek és hatalomnak lelke, amikor a gyengéket igazságban: 
iléli, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett, 
amikor lakozik a farkas a báránnyal, a párduc a kecske-
fiúval fekszik, a bo r jú és oroszlánkölyök' s a barom együtt 
lesznek iés egy kis gyermek őrzi azokat. (Ézs. 112 sk. 

Ez a békességnek utópisztikus, biblia-theologiai nyel-
ven, messiási reménysége. Olyas valami, amiért mindig 
sóhajtozni kell, de amil nem lehet utóiérni a közönséges 
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életben, hanem csak a Messiás országában, ahol lészen 
egy akol és egy pásztor. 

Az új testamentum föl fogása szerint már jóval köze-
lebb van a békesség országa, mert Isten a békességnek 
istene (Rom. 1533, 1 020.); ő békességnek és szeretetnek 
istene (2 kor. 13n.), aki megszenteli a benne bízókat. 
(Thes. I. 523.) 

A János evangéliuma már ismét utópisztikus értelem-
ben fogja föl és a Jézust, az el távozót, imígy szólaltatja 
meg; békességet hagyok néktek, az én békességemet adom 
néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalan-
kodjék a ti szivetek, se ne féljen! Békességetek legyen 
ién bennem. E világon nyomot uságolok lészen, de bízza-
tok, én meggyőztem a világot. (Ján. 1427. 1633.) 

Semmi kétség! Jézus nem merte azzal bíztatni lanil-
ványail, hogy a világon a békesség megtalálható. Ő 
Jézus, a hűséges tanítvány hite szerint, egyedül meg-
győzte a világot, mert ő Krisztus, ő Messiás volt. Ö bol-
dog volt és legszebb beszédében boldogoknak mondotta 
a békességre i gy ekéz ő ket, mert ők az Isten fiainak mon-
datnak, de nem merte kimondani, hogy a békesség meg-
valósul itt a földön, mert jól látta, tudta, hogy a napok 
gonoszak, mert az emberek inkább szeretik atyjokat, any-
jokat, mint őt, a mestert, inert az emberek félnek föl-' 
venni a kérészijét és úgy követni őt. 

Mégis a Jézus evangéliuma a békesség legelső kiált-
ványa, mert ön megtagadást, a harag, gyűlölet és boszu 
kiirtását, s a határtalan megbocsátást hirdeti. Bocsáss 
meg felebarátodnak, nemcsak hétszer, hanem hetvenhét-
szer is. 

Minden békességnek föltétele a megbocsátás. A tiszta, 
a könyörülő, a szelíd, az irgalmas szív meg Ind bocsátani. 
Ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, megbo-
csátja néktek is a ti mennyei atyátok. Szép és ható er-
kölcsi elvek, de hogy megvalósulásuk mily nehéz, a ke-
resztény egyház múltja nagyon hatékonyan igazolja. 

II. A béke eszméje a keresztény egyházakban nehe-
zen terjedt. 

A legújabb időkig csak néhány kisérletezés történt 
csekély eredménnyel. 
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Első kísérletnek vehetjük az aquitaiiiai püspöki kar-
nak a clermonti zsinaton hozott tilalmát a nagyon el-
harapódzott perlekedés korlátozására a Xl-ik százban. El-
rendelik száműzetés terhe alatt, hogy senki ne merész-
kedjék valaki ellen peres követeléssel lépni tol szerdán 
estvétől vasárnap hajnalig. Azután kiterjesztették a nagy-
böjt kezdetétől pünköst után nyolc napig és az adventi 
napokra. (Treuga Dei. Pax Dei.) 

Nagyobb figyelmet érdemlő lépéssel csak a XVIII-ik 
százban találkozunk. Grolius Hugó a háború és a béke 
viszonyát tárgyalja egyik művében (De jure belli et pacis), 
amely 1625-ben jelent meg. Pen 11 Vilmosnak munkálko-
dása sokkal jelentékenyebi), mert ő a lelkiismeret szabad-
ságát vette alapul, s erre fektette elméletét a polgári és 
világszabadság ügyében. Északamerikában a nevéről ne-
vezel l államban gyakorlatilag is keresztülvitte az állam 
alkotmányában. Az Egyesült Államok ennek a szerencsés 
kezdeményezésnek nagyon sokat köszönnek. Későbbi ki-
alakulásuknak ez volt az alapja. 

A további kísérletek jobbára az elmélet körében ma-
radtak, de a XVIII-ik százban az eszme már kezd álta-
lános jelleget ölteni, főleg a Castel Károly apát nagy 1111111-
'rája hatása alatt. (1713.) Az apát eszméjét Rousseau és 
Kant népszerűsítette. Kani tudta és bevallotta, hogiy a 
nagy kérdés tárgyalása egyelőre csak elméleti jellegű, de 
hitte, hogy az idő kedvezni fog ennek is, mint sok más 
nagy eszmének, a mi egyelőre csak utópiának tetszett. 

Egy egész száz esztendő alatt, Vagyis a XVIII-ik száz 
közepétől a XIX-ik közepéig inkább csak a böTcselkedők 
foglalkoztak vele. A lélek világában, a tökéletes eszme: 
Isten körében lehetségesnek képzeli a békét az, aki ebbe a 
világiba bele tud helyezni mindent, de az élet minden-
napi küzdelmeiben ide-oda hányatott ember pesszimista 
és nem lud hinni a megvalósulásában annak, amit leg-
inkább óhajt, mert ő mindenütt a háborút látja, annak 
a csapásait szenvedi. Bizonyos babonás félelem rabláncait 
hordozza legtöbb ember lelke, részint azért, mert nem-
csak magában erezi, de másoktól is szünetlenül hallja, 
hogy csak a jó sorstól várhatni valamit, mert az ember 
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egymagában nem tud célt érni. A sorsnak szövetségese a 
gonosz szellem, s az Isten, vagyis a jó szellem nem áll 
segítségére, mivel nem érdemli meg bűnei miatt. Ilyen 
gondolkozás mellett soha semmi célt nem lehetett volna 
megvalósítani. 

A világbéke eszméje csak ott és akkor verhet állandó 
gyökeret, ahol bíznak az ember erkölcsi tehetségében. A 
ki nem hiszi, hogy az ember a tökéletesedés útján halad, 
a ki nem reméli, hogy az emberek alap-hajlandóságuknál 
fogva a jót kedvelik, a rosszal gyűlölik és kerülik, nem 
hiszi azl sem, hogy erőszak nélkül fönn tartható a békés 
rend, biztosítható a nyugodt termelő munka. Az Isten-
ről és az emberről szóló unitárius hiltani felfogás 
mindig kedvezett ennek a hajlandóságnak, s mihelyt a 
XIX-ik százban élhettek a szólás szabadságával, azonnal 
l'Mléptek a béke apostolai gyanánt. Ezen a téren a báL 

tor vezér szerepét vitték. 
III. Az uiiiiúri usok közreműködése akkor kezdődöt t , a 

mikor a civilizáltnak gondolt Európát a nagy Napoleon em-
ber irtó hadjáratai fölforgatták és vértengerré tették. Még 
nem nyelte volt el a föld a legjobbak, Franciaország vi-
rágai szivének drága vérét, midőn egy nagyon szerény 
unitárius lelkész, Channing1 Ellery Vilmos, 1816-ban Bos-
tonban, a különböző szabadelvű egyházak I d ! észéi előtt 
fölemeli a béke fehér lobogóját. Elhatározta, hogy lel-
késztársainak szívökre köti azt a kötelességet, hogy ki-
tartóan törekedjenek a barbár időknek e hitvány emlékét, 

háborút, a kereszténység elveinek ezt a legdurvább 
meggyalázását megsemmisíteni. Egyetlen gonosztevőnek 
kivógeztetése lev erő leg hat a kedélyre és az emberszeretet 
abbaln fáradozik, hogy a halálos büntetés helyébe a bün-
tetés szelídebb nemét hozza be. De az emberi jóindulat 
még alig mutatott némi törekvést arra, hogy a csatáknak 
ama számtalan áldozatait, akik a halál áldozati oltárán 
elvérzenek, a hirtelen és korai halál elől elragadja. (Chan-
ring válogatott művei V. 95. stb.) 

Megokol tnak látja a háború nyomorait és bűneit 
az emberek elébe tárni. A csatatérre visszi hallgatóit, az 
élő szó erős vonásaival — akár mintha Vereschagin festő-
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művész — rajzolja elejökbe a megcsonkított, emberi alak-
joktól megfosztott, eltorzított if jú katonák hulláival terí-
tett csatatért. Hörgésüket halija, látja, mint kapkodnak 
iszonyú fájdalmukban a megváltó halál árnya után. Az 
igazság keze a vétkessel egy csapással elbánik, de a há-
ború áldozatain senki sem könyörül. Csak a ragadozó 
madarak, a vadállatok és az ezeknél is kegyetlenebb em-
beridén ák : a rablók érdeklődnek irántok azért, hogy a 
haldoklóknak még meleg hulláját szétmarcangolják, vagy 
kifosszák. 

Terjedelmes fejtegetéséből egy pár irányeszinél ki-
emelek. Oly államban, amelyben a katonai osztálynak 
elsőség adatik, a szabadság' nem lehet állandó. A há-
borúnak természetében fekszik az a törekvés, hogy vég 
nélkül szaporodjék és állandó legyen. Azzal a vérrel táp-
lálkozik és erősiti magái, amelyet kiont. A figyelem az 
elesettek halmazától, a győzelmes hadvezérre fordul, aki 
borzasztó nyugalommal intézi a csata rohamait. Azt a 
pusztulást, amelyet hátrahagy, hatalmának bámulatában 
egészen elfeledik. Fonják számára a virágkoszorúkat, ké-
szítik a diadalívekel. A háború embereinek így adóznak, 
de a békeszerető uralkodót csak szelíd örömüdvözlettel 
fogadják. 

A háború okai Channing szerint: az álhazal'iság, a 
háborúban szerzett érdemek túlzott bámulása és az ifjú-
korban az iskolában a háborúról szerzett hiányos és hi-
bás benyomások:. A háború vidám, tündöklő köntösbe van 
öltöztetve. A hódító tettei mámorban ringatnak. A há-
ború életteljes mozgékony mulatságnak tetszik, mely az 
i f j ú sajgót leginkább gyönyörködteti. 

Channing szerint a háború kiváló okai erkölcsi termé-
szetűek, melyeket az emberi becsületről és dicsőségről 
való helytelen fogalmakra lehet vissza vezetni, tehát a 
háború megszüntetése is erkölcsi eszközökkel érhető el. 

Egyik főtétele: a háború egyáltalában nem engedhető 
meg, azl a kereszténység tiltja. 

A másik, hogy az emberekből irtsuk ki a hamis elve-
ket és fogalmakat, as lromoljuk a szenvedélyeket s egyben 
neveljük erkölcsi érzelmeiket. A dicsőségnek és vitézség-
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nek adjuk újabb értelmezéséi. Az igaz nemességet és szel-
tem i dicsőségét tárjuk az ifjúság elébe. 

Irtózatos érvelésnek tar t ja azt, hogy a háború megsza-
badítja az (államot erkölcstelen, megromlott tagjaitól, ho-
lott éppen ellenkezőleg a jobbaktól fosztja meg s a hit-
vány, söpredék népet szabadítja föl a tulkapásra. 

Napoleonról Channing erősen elitélőleg szólott, mert 
az ő nagy vitézi erényei az emberi legnemesebb hajlamok-
kal ellenkezlek és a békének megsemmisítői lettek. A Na-
jioleon bámul ói nagy táborát látta és csodálkozva szem-
lélte, hogy ilyenek még szabad országban is vannak. Az 
ő szelid krisztusi lelkét bántotta, hogy a társadalom még 
mindig nem ébred föl, nem lelik el azzal a mély utálattal, 
amely megilletné azt, aki az emberiség nagy részét jogai-
tól megrabolta és rabláncokkal megterhelte. Ha az em-
beriség igazán érezné e vétkek súlyát, «kitörölhctlen gya-
lázat bélyegét nyomná a bitorlóra.)) 

Channing, a keresztény reformátor, az erkölcsi és val-
lási érzésre támaszkodik. Ha nem is érte el azt, hogy a 
nagyhatalmak a katonai fegyver helyett, a polgári eré-
nyekre támaszkodjanak, elérte azt, hogy a felebaráti jó-
tékonyság és keresztényi emberszeretet fölébredett és a'hu-
mánus intézmények, a gyöngék, szegények és tehetetlenek 
védőviárai. közkórházak, könyvtárak, olvasótermek, roha-
mos gyorsasággal kezdettek épülni. Channing óta az Egye-
süli Államok csak egy belháborút láttak s az is az emberi 
jogokért, a rabszolgaság eltörléseért folyt, egy külháborúi, 
a Filippi szigetek ellen, amelynek szintén nem a hatalom-
vágy s nem is annyira vagyoni érdek, mint inkább a szi-
getek békés beléletének és szabadságának a helyreállítása 
volt céljuk. 

Channing remek dolgozatai rendkívül nagy sikertértek 
el hazájában és külföldön is. Magyarországon már negyven 
éve közkézen forognak és hirdetik a békességet és a krisz-
tusi szellemet. 

A béke apostolainak figyel méhe ajánljuk, hogy Chan-
11 inget megelőzte egy másik unitárius lelkész Woreeskx 
Xoali, akit «a béke apostolának)) szoktak volt nevezni. 
Midőn 1812-ben Nagybrittánia és az Egyesült Államok a 
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második háborúra készültek, Worcester hatalmas prédi-
kációban mutatta ki, hogy a háború csak kárral jár. 181 1-
bcn egy kis könyvben hivta föl a világ figyelmét a nagy 
kérdésre. A könyv idegen nyelveken is megjelent és vi-
lágszerte nagy hatást gyakorolt a lelkekre. Indítványozta, 
hogy egy nemzetközi bíróság szerveztessék. Az ő buzgolko-
d'ísa szülte az első Rékejrm'saságol 1815 dec. 28-án Massa-
chusetts államban, (Massachusetts Peace Society) s köny-
vének hatása alatt alakultak, még ezt megelőzőleg Ohio-
ban és New-Yorkban. A Worcester Béketársasága bizott-
ságának tagja volt Channing, Lowell a költő, Quincy Jo-
sia s több kiváló unitárius. Worcester megindított egy 
folyóiratot: «A béke barátja» címen. 1829-ig ő szerkesz-
tette és mindent fölhasznált, amivel igazol hat La a háború 
hátrányait s a béke áldásait. Elismert tény, hogy a béke-
társulatnak «Channing volt az élete és lelke». 

Channing kitűnő barátja és lelkésztársa, Dr. Ezra S. 
Gannett, mondotta: a józan ész, a vallás, az evangélium 
betűje, mind egybehangzóan tiltakoznak a háború ellen. 
Őt Channing könyve tette valódi békeemberré. Dr. Alger 
szerint «mind hiába való kísérlet a háborúval együtt 
járó nyomor és kegyetlenségről megfelelő fogalmat alkot-
ni. «Ennek a rettentő képe és nagysága túlszárnyal minden 
képzeletet és úgy hat, mint egy iszonyú álom.» 

Az unitárius hitet valló politikusok között is igen so-
kan voltak akik a béke barátai és a háború határozott 
ellenségei gyanánt szerepeltek. Curtis W. György mon-
dotta: «a mi korunkban nem lehet olyan béke amely nem 
tiszteletreméltó, sem olyan háború, amely tiszteletre méltó. 
A nemzet igazi becsülete csak az igazságos cselekedetek-
ben és a nép boldogságában áll. mindezek pedig ellenkez-
nek a háborúval». 

Howe W. Julia, a csak nem régen elhunyt kitűnő 
költőnő, hatalmas mozgalmat indított a béke érdekében 
1870-ben a francia-német háború alkalmával. Az anyai 
méltóság érzete parancsolta neki, hogy szavát fölemelje 
nővérei között mindenhol, az egész világon. Francia, spa-
nyol, német, olasz és svéd nyelveken bocsátotta ki szóza-
tát. Békegyűlésre hivta össze a nőket s miután kellői sí-
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kerrel vezetett New-Yorkban, átment Angliába, sőt Parisba 
is. Kél évig folytatta európai munkáját . Londonban elő-
ad ásokal tartott s végül a siker koszorújával vonult visz-
sza hazájába. 1907-ben lelkesülve í r ja : életem célja voll 
a világ nőinek szervezése a háborúval szemben. Ezt a nők 
magasabb rendű oktatásával és társaságokba bevonásá-
val kívántam elérni. Az a női nemes hadsereg, amelyet 
álmodtam s amelyhez intéztem szózatomat, immár meg-
valósul 1. 

Howe Jul iával egyidejűleg jelent meg a békeeszme 
harcmezején egy tüneményes alak, egy nagy emberbarát, 
akii csak azérl nem nevezhetünk Krisztusnak, mivel a ke-
reszténység ezl a jelzőt a Názáreti számára foglalta le, 
de minden (gondolata, minden cselekedete, minden eszméje 
és minden szava olyan volt, amilyet a XIX-ik száz fölkent-
jei közöli is csak az mondhatott el oly hatással és any-
nyiszor, aki értette és akarla is, hogv a Jézusnak igaz és 
híi követője legyen. 

1). Hale Everett Edwardról szólok. Unitárius lelkész 
volt Bostonban. Ezerek hallgatták szószéki beszédeit. 
Nem eshetett meg egyházi vagy vallási gyűlés anélkül, 
hogy a «nagv öreget» ne kívánták volna hallani. Az Egye-
sült Államok azzal tisztelték meg a 90 évet élt csodálatos 
lelkészi, hogy a senalus, a legfőbb állami testület papjává 
hivlák meg. Lelkipásztori munkássága elbeszélésére órák 
és napok kellenének, de sem ez, sem philantropikus mű-
ködése, melyben igazán olyanokat mivelt, amiket csak 
egy megváltó lélek ér utói, nem olyan nagyjelentésiiek, 
mini az a <munka, iam|ijt a világbéke érdekében kifejteit élete 
utolsó húsz esztendeje alatt. 

Aki a világbékeért lelkesedni tud, megérti I)r. Halét 
s méltányolni fogja, ha ezen a helyen legalább is halvány 
vonásokban rámutatok, mit vihet ki «nemes sz'ivláng alatt, 
az elszántság hatalma és az ércakarat.» 

Dr. Hale 1871-ben, amikor a német-francia háborúk 
ontották az emberek vérét, tehát Howe asszonnyal egyide-
jűleg, bocsátotta ki először lelke villámait, nem azért, hogy 
romboljon, hanem azért, hogy lisztilsa meg a levegői az 
emberek, sőt az egész világ szeme előtt attól a füsttől és 
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zűrzavartól, amivel a háború fegyverei és patkói meg-
töltötték Hogy mily nagyot gondolt s mily merészet akart, 
mutatja a cím, melylyel első cikkét ellátta: «Európa egye-
sült államai». Arra a. nagy eszmére támaszkodott, ame-
lyet -•• tévesen — IV. Henriknek tulajdonítottak, hogy 
a világbékét meg lehet valósítani. Gondolta, hogy talán 
akadni fog Európáiban egy nagy és bátor ember, aki 
fölemeli szavát a sok vérontás és irtózatos pusztítás ellen. 
Az Amerikai Egyesült Államokat készíti elő a nagy ese-
ményre. «Ha az a nagy férfi, bárki legyen is, kimondja a 
nagy szót és kibocsátja terveit a nagy összhang megte-
remtésére, a mi országunk, amely máris olyan sokat lett 
ezen a téren, nem tehetne-e többel bármelyik országnál, 
hogy megvalósuljon a magasztos eszme? Államférfiamk' 
előli, politikáinkban, nemzetközi tudományunkban ma 
nincsen olyan nemes, sőt nincsen olyan nagyértékü tárgy, 
mint. hogy egy nagyszabású történelmi mozzanat meg te-
rem lésévet biztosítsuk a kereszténység államai között a 
békéb). 

Ezt az eszmét soha sem adta föl, de különösen a XIX-
ik száz utolsó 15 évében fordította rá hatalmas lelke 
erejét. Miután Amerikában immár meg volt szilárdulva 
a béke eszméje, azt akarta elérni, hogy segítsék a világ-
szövetség létrejöttét. Az volt kedvelt eszméje, hogy egy 
«Állandó békeblrósúgf) szervez tessék. Minden esztendőben 
többször és több alkalotmmal prédikált a béke mellett. 
1889-ben, midőn a nagy Washington elnökké választása 
száz éves fordulóját ünnepelték, Hale, Washington vá-
rosban a «XX-jk száz» cím alatt prédikált és kimondotta a 
nevezetes szavakat: a XX-ik száz a béke fejedelme szavait 
a nemzetközi életre fogja alkalmazni. Az államférfiak böl-
csessége ki fogja találni a nagyszerű megoldásit! s a katona-
ság és a nép örömujjongással fogja elfogadni. Nem vala-
mely háború után fog kezdődni, hanem a béke idejében. 
A hat nagy hatalom valamelyike fogja indítványozni. . . 
Ez a nemz el (az Egyesült Államokra gondolt), azt fogja 
a többi hatalmak elébe terjeszteni, hogy mindenik jelöl-
jön ki egy világhírű jogtudóst, aki a többi öttel együtt, 
megalkotja a legnagyobb tekintélyű legfőbb bíróságot. 
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Mindent el lógnak követni, hogy e bíróságnak meg" legyen 
a tisztelése és becsülése a világ előtt.» Mindaz, amit I)r. 
Hale 1889-ben részletesen kifejlett egy templomi beszéd-
ben, lassanként valósággal megtörtént és törvénybe is fog-
laltatott. De mielőtt e nagy világcsoda bekövetkezett volna, 
Dr. Hale szüntelen folytatta a buzdító, sőt jzgató munkáját . 
Amerikában szervezték a béke kongresszust. Belevonták 
az összes államokat. 1895-től kezdve évről-évre megtar-
tották a békekonferenciákat, melyeken Dr. Haíe állandóan 
részi vett. Lángoló beszédei (Molionk Addresses 1910 a 
békemozgalom gyöngyei. Már 1895-ben határozzák az ő 
indítványára, hogy a konferencia elnöke hivja föl Ausz-
tria, Anglia, Franciaország, Német- és Oroszország kor-
mányait, hogy egyesüljenek az Egyesült Államokkal egy 
legfelsőbb állandó bíróság szervezésére, amelynek elejébe 
Lerjesztendők lesznek időről-időre azok a kérdések, ame-
lyek a hatalmak között fölmerültek. 

Az voll a terve, hogy az állandó bíróság időről-időre 
össze jő a világ különböző városaiban. Meg volt győződve, 
hogy határozatainak ellenállhatatlan nagy súlya lenne. 

Ugyanakkor megindult a mozga om, hogy az Egyesüli 
Államok és Xagybritánia lépjenek szövetségre. Az első 
kísérlet 1897-ben nem sikerült. Dr. Hale a mohon ki kon-
ferencián indityányt fogadta! el, melyben az Egyesüli ál-
lamok népe nevében sajnálatukat fejezik ki és sürgetik, 
hogy a kísérletezés tovább folytattassék, sőt vonják be 
Franciaországol, Dániát, Németországot, Ausztriát, Bel-
giumot, Olaszországot és Svájcot. 

Xagybritánia és az Egyesüli Államok megkötötték a 
szövetségei, de az már az orosz cár dicsősége volt, hogy 
a hágai békekonferencia létrejött. 1889-ben II. Miklós 
cár a hatalmakhoz levelet intézett, melyben ugyanazt fe-
jezi ki. amit az idealista apostoloktól már száz éve hal-
iunk: «Az egyetemes béke fenntartása és az összes nemze-
t e i v e l sújtó túlzott fegyverkezések lehelő csökkentése a inai 
viszonyok közepette az egész világ részére oly nagy föl-
adat, melyre valamennyi kormány törekvéseinek irányul-
nia kel len e». 

Ugyanazon vonalon haladtak, amelyet Dr. Hale rnu-
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tátott. Szervezni akarták az állandó nemzetközi válasz-
tolt bir óságot. 

Említésre méltó, hogy a cár felhívására egy unitárius 
egyházközség (Ohioból) küldötte meg az első üdvözletet. 
Dr. Hale így (nyjiliatkozotl: Olyan (voll a hatáis, mint a mikor 
felhőtlen liszla égről snjt le a villám, midőn aug. 24-én a 
világ meghallotta, hogy a cár levelet intézett az államok-
hoz a béke megóvása érdekében». A béke ízig-vérig lelkes 
apostola, most már hiszi, hogy a legcinikusabb közember 
is észretér s Ellátja, hogy a békemozgalom a világ legfon-
tosabb eseménye. Neki joga volt ujjongani, mert ő már 
tizenhárom államot járt be, hirdetni a nagy eszmét. Éles 
gúnnyal emlékezik vissza, hogy mindenütt csak az apró 
verebek csiripoltak ellene, mert a gondolkozó és iránytadó 
emberek mindig és mindenült helyeselték, óhajtották meg-
megvalósúliásál. 

Minek köszöni az Egyesült Államok Amerikája, hogy 
a világ legerősebb és leggazdagabb birodalma lett"? An-
nak, hogy már 1789-ben megegyezett 13 állam, hogy pe-
res ügyeiket egy állandó bíróság elébe viszik. Ennek kö-
szönhették, hogy a polgári háború egyetlen belháborújok 
volt. 

Ez az idealista lelkész jó idővel halála előtt a követ-
kező emlékezetes szavakat mondotta: «Ha háborúra ké-
szülsz, meg fogod kapni és ha békére készülsz, meg fogod 
kapni azt is s mennyivel olcsóbb é,s érdemesebb dolog bé-
kére készülni, mint háborúra. Nemsokára szégyene lesz 
bármely miyelt államnak, ha hadügyi államtitkára lesz s 
nem lesz békeügyi. Nagy megnyugvására szolgált, hogy 
Taft a mostani elnök (1912), amikor hadügyi államtitkár 
volt, kifejezte mennyire nem tetszeti neki ez a cim. Ör-
vendetes. hogy Angliában a «Had ügyi osztály» helyébe «a 
nemzet-védelmi osztálv» beállítását tervezték. 

Számtalan jó ügyben lett a Dr. Hale neve irányt jelölő 
és lelkesedést ébresztő vezető név, de — életrajz-írója, E. 
D. Mead szerint — semmi sem szerzett neki nagyobb di-
csőséget, mini az a busz évi nemes harc, am elvivel meg-
akarta győzni a világot arról, hogy a béke nemcsak szük-
séges, hanem lehetséges is. 
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I)r. Haleiiek Angliái)an igazi hasonmása volt a béke 
szolgálatában J i te^dMró ós hirlapíró, aki a Titanic ka-
tasztrófájának lett áldozata a jelen év tavaszán. Fejedel-
mei megillető országos fájdalommal és részvéttel emlékez-
lek meg róla, mert hazájában életében lelki-testi ereje 
legjavából árasztotta szél a szép és lelkesítő gondolatokat. 

Élete és gondolatai az ifjúságnak irányitóul, felnőt-
teknek például szolgálhatnak most és még hosszú évek múl 
Iával ,is. Csak egy pár irány eszméjére mutatunk rá. 

«Egész életemben szenvedélyes hirdetője voltam a bé-
kének, nem annyira azért, mintha ettől vártam volna a 
bajok végleges megszüntetését, hanem mert olyan eszmé-
nyi célnak tekintettem, amely nagyon elősegíti az európai 
Egyesült Államok megteremtését. Ő is egy to bíróságra ki-
van la bizni a fölvetendő ügyek elintézését. 

Steadnak a munkássága azért érdekel minket kiváló-
képpen, mert Európának minden nevezetesebb újabb moz-
zanatában részt vett irányadó véleményével és izgatásá-
val. Szerinte nem a haderő eltörlése a főcél, hanem ennek 
az erőnek a törvény oltalmára és az anarkia elnyo-
mására fölhasználása. Az európai koncert érdekében sen-
ki sem irt többet. A törökökkel szemben a 70-es években 
az európai nagyhatalmak erejét arra igyekezett irányítani, 
hogy a mávelődés követelményeinek megfelelően jár janak 
el alattvalóikkal. Gladstone! ő birta rá, hogy Beaconsl'iel-
del meggátolja az Oroszország mellett a törökök elleni 
föllépésben. Az afrikai rabszolga népek felszabadítása és 
békés fejlődése érdekében hatalmas és sikeres munkát 
fejtett ki. 

Dr. Hale-lel egy irányban haladva küzdött az angol 
nyelvű népek egyesítésére, ami aztán a békeszövetségre 
vezetett. 

Ha egyébért nem is, de azért Magyarország és az egész 
Európa hálájára érdemes, hogy amikor Boiilanger Euró-
pát egy világháború veszedelmével fenyegette, Stead el-
utazott Ili. Sándor cárhoz és a nagy cár Európa békéjé-
nek védője leli. Ázsia békéjét is ily módon biztosította az-
zal, hogy a két nagyhatalom Anglia és Oroszország között 
az ellentéteket békés kiegyenlítésre segítette. Hasonlóan 
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szép szerepe volt D él afrik áb an, de sajnos nem sikerült le-
győzni a Jingoismust és kitört a kegyetlen bur háború. 

1898-ban. midőn a cár kibocsátotta békekiáltványát. 
Stead is mint Hale, határtalan örömben volt, és most 
már még nagyobb erővel s több reménységgel folytatta 
munkáját . Résztvett abban az országos mozgalomban, a 
melynek jelszava volt az afrikai háború alatt: «Szüntesd 
meg a háborút/» 

1907-ben a hágai konferenciát megelőzőleg óriás mun-
kát fejtett ki, hogy a hatalmak hozzájáruljanak ahhoz, 
hogy minden állam köteleztessék héke-budget készítésére, 
továbbá, hogy minden államot, amely a béke-biróság ki-
kerülésével háborút kezd, interdictum alá kell vetni. Eu-
rópa összes nagy államait beutazta, Budapestet sem ke-
rülve ki, hogy az államfőkkel értekezzék. A kisebb álla-
mok örömest csatlakoztak, de Ausztria és Németország 
hallani sem akartak róla. 

Midőn a hágai konferencián azt hallotta, hogy a ta-
nácskozások eredménye csekély voltát azzal okolták meg, 
hogy a népek közhangulata nincs elkészülve a békére, 
indítványozta, hogy a konferencia küldje ki 12 tagját, 
hadd jár ják be a világot és informálják a népet. A Noble-
dijat akarta erre a célra fölhasználni, de nem vihette 
keresztül az eszmét közbejött akadály (fia halála) miatt. 
1911-ben a török-olasz háború ellen tett kísérletet. Kétszer 
utazott Konstantinápolyija és követelte, hogy vigyék béke-
bíróság elébe az ügyel. Megegyezésre jutott. A törökök 
követséget szerveztek Európa államaihoz. Stead Angliát 
megnyerte, de azalatt kitört a marokkói zavar és még 
ma sincs vége iaz olasz-török pusztításnak. (1912 szepl. Iu>.). 

Stead egy személyben a legnagyobb ideálista és a leg-
reálisabb politikus volt. Egy francia barát ja halála al-
kalmával azl írta: Stead-et a hírlapírók királyának te-
kintették. Senki sem érdemelte meg jobban a címét. Min-
den országból sereglettek hozzá, hogy védje meg igaz 
ügyöket. Még az uralkodók sem röstelték kikérni tanácsát. 

Nevezetes, hogy nagy eszméi megvalósításáért tekin-
télyes vagyonát is föláldozta. A hágai konferencia érde-
kében kifejtett buzgóságát a cár megakarta jutalmazni, 

Keresztény Magvető 1913 1 0 
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s miután semmi érdemrendet nem fogadott el. költségei 
megtérítésére gondolt. Visszautasította. 

Az ő lelke — írja francia barátja az isteni és em-
berinek legszebb visszatükröződése volt. Mindnyájan emlé-
kezünk, hogy a Titanic katasztrófájánál ő irányította a 
férfiakat arra, hogy a nőket, gyermekeket és gyengéket 
m e n t s é k meg. Maga hősiesen várta be a szörnyű halált. 

Egy unitárius vonatkozású, de általános jellegű szép 
eseményről még szólnom kell egy szót. 1905-ben a genfi 
nemzetközi vallásügyi konferencia, amely Servet halálát 
kiengesztelni igyekezett, az amerikai álIalmok elnökét meleg 
üdvözlettel kereste föl, midőn kieszközölte a Japán és 
0 roszo rszág kőző Hi I > ékét. 

A berlini konferencia (1910; már kijelöli a vallás he-
lyét a békemozgalom körében és készíti az útat. Ez a kon-
ferencia előkészítette a föltételeit egy állandó i léi őszéknek, 
hogy azután a had i költségek leszállíttassanak. 

Az itt elmondottak csaknem kivétel nélkül mind az 
unitárius evangélium hatása alatt történtek, tehát az utolsó 
száz esztendőben dicséretre méltóan kivettük részünket 
az előkészítő munkából. 

Ez rövidbe foglalt halvány képe a világbéke érdeké-
ben ez ideig tett kísérleteknek. Sok megkapó és lelke-
sítő jelenet fordul elő ebben az isteni színjátékban. A 
hitetlent gondolkozóvá, a kételkedőkel reménykedővé leszi. 
Még a közömbös, önző, mának élő fásult lélek is mond 
legalább ennyit: bizony jó volna, d e . . . De tényleg na-
gyon messze vagyunk még a világbéke megvalósulásától, 
mert lám a mi nagyhatalmú egyesült monarchiánk és 
még hatalmasabb szövetségesünk, Németország nem akar-
nak hallani róla. Az orosz cár a nagy indítvány után 
lépett háborúba .Japánnal, Anglia azóta verte le a búro-
kat. s a hármas szövetség déli tagja a mai napon is 
háborút folytat Tripolis miatt. Mi pedig bekebeleztük Bosz-
niát és Hercegovinát. 

Bizony bőven van még tennivaló. Hol kell kezdeni 
a nagy munkát? Itthon, magunk között és valahol ket-
ten vagy hárman együtt vagyunk. Más szóval minden-
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kinek részi kell venni a nagy és szent munkában. Ha 
egészen ideális nézőpontból tekintjük a kérdést: mint .ke-
resztényiknek hitelveink és erkölcseink parancsolják: tedd 
szablyádal hüvelyébe. Mini polgárok és hazafiak csakis 
a békétől várhaljuk boldogulásunkat. A háború soha sem 
volt jó, a béke soha sem volt rossz, ezt mondotta Frank-
lin. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a háború félelme, vagyis 
a fegyveres béke irtózatos nagy áldozatot kiván. Nem is 
kell, hogy ropogjon a puska, dörögjön az ágvu, életünk, 
vagyonunk áldozat e kegyetlen moloch oltárán. Nézzünk 
csak szembe tátongó és mindent elnyelő szörnyű képé-
vel. Vérünk elhűl, agyunk működése megáll, olyan mér-
téktelen és kegyetlen teher az országokon, a népeken, az 
egész világon. 

Tekintsünk végig egy pár adatot. Az európai öt nagv 
világhatalom hadügyi költsége így áll: 

1811-ben elköltött hadi-
a hadseregre: tengerészeire Összesen: 

Ausztria-Magyarország 367,565.000 68, 655.000 436,220.000 
Franciaország 938,160 000 416,430.000 1.354,590 000 
Németország 1.019,690.000 572.540.000 1.592,100.000 
Nagybritannia 694,000.000 1015,100.000 1709,100.000 
Oroszország 1.328,210.000 270,640.000 1.598,850.000 

A hadseregek létszáma békeállapotban: 
Létszám: Egy főre esik kiadás: 

Ausztria-Magyarország 396.600 930 K 
Franciaország 582.000 1010 K 
Németország 626.000 1630 K 
Nagybrittania 262.000 2650 K 
Oroszország 1,250.000 1095 K (bizonytalan). 

A népességre esik költség fejenkint: 
Ausztria-Magyarország 8.50 
Franciaország 35.— 
Németország 24.50 
Nagybrittania 38.— 
Oroszországban 10.— 

A kiadás emelkedése 30 év alatt: 1881 — 1911. 
Ausztria-Magyarország 105,310.000 
Franciaország 573,880000 
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Németország 1,079,685.000 
Nagybrittania 1,077,620.000 
Oroszország 1,079,445.000 

Az adósság emelkedése 30 év alatt volt: 
1881. 1891. 1901. 

Auszt.-Magyarország 8.039,000.000 14,574.380.000 16,099,350.000 
1911 18,051,945.000 
1911-ben több mint 1881-ben 10,022.945 000 

Franciaország 31,432,175.000 „ „ 11,570.140.000 
Németország 15,120,790,000 „ „ „ 5,901,770.000 
Oroszország 22,535,355 000 16,410,355.000 

Ma a haditeher 165 '' »-kal nagyobb, mint ezelőtt 30 évvel: 
Evi kamatfizetés 1911 : Kifizetett kamat 30 év alatt 

Ausztria-Magyarországé 722,450.000 17,509,500.000 
Franciaország 215,405.000 33,814,725.000 
Németország 200,145 000 2,636,325.000 
Oroszország 625.790.000 16,932,500.000 

A New-York Heralddal azt kérdezzük: melyik em-
beri aigy tudja megmérlegelni egymilliárd nagyságát? Hány 
ember tudja, bogy a Ivr. születése óta alig mull el több 
egy millió percnél, s hogy az egész emberiség száma ma 
is csak mintegy másfélezer miIlió 1 

Még csak azt vegyük figyelembe, hogy Ausztria-Ma-
gyarország összes vagyonértéke: 125 milliárd korona, 
az adóssága ennek 1/7-e. 

Hazánkban a békemozgalom nem régi keletű. 1888-ig 
vihető vissza, midőn Hodgson Prat! nálunk az első ér-
tekezletet tartotta Budapesten. A magyar békeegyesület 
1894-ben alakult meg Berzeviezy Albert elnöklete alatt. 
Jókai Mór tartott beszédet. 1896-ban az interparlamentáris 
konferenciát Budapesten tartolták. Jókai Mór lelkes apos-
tola volt. Szép szónoklataival támogatta. De már jóval 
elébb megkezdette a propagandát, midőn az Egy az Isten-
ben, az unitárius Manassessel elkerül teti a fegyver fogási. 
Ezzel bevezette a magyar unitáriusokat is a béke aposto-
lai közé. A mi minden szépért lelkesülő Perczelné Kozma 
Flóránk ebben is fölemelte szavát. 

IV. A mi teendőink ezek után könnyen kijelölhetők. 
Az unitárius lelkészt az evangélium, a keresztény vailúo 
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szelleme arra kötelezi, hogy alkalmas és alkalmatlan idő-
ben a béke hirdetője, apostola s ha kell mar l i r ja legyen. 

A föladat szép és háládatos, mert csak jó származik 
belőle. Könnyű lelkesedni és tenni mellette, mert a csa-
ládot, az egyházközséget és a hazát is csak béke idejében 
lehel szépen és eredményesen vezetni. 

A béke szelleme az iskola falai között kell, hogy haj-
lékot találjon. Csak úgy és akkor számíthatunk a béke 
diadalára, ha a jövő nemzedékek lelkét megtöltjük azzal 
a gondolattal, hogy a mivelődéssel ki kell szorítni az em-
ber lényéből mindazokat a hajlandóságokat, amelyek az 
állatias vadság maradványai. A gondolkozást meg kell vál-
toztatni, az emberi méltóságot, a becsületet nem a kardtól, 
sem nem a golyótól kell függővé tenni, hanem a jól isko-
lázol f erkölcsi érzéstől. Nem az a fő, hogy az ejtett sé-
relmet megtudjuk-e torolni, vagy bőszülni, hanem az, hogy 
a sértést ki tudjuk-e kerülni? A bölcstől meg kell lanulni 
és az ifjúság vérébe be kell oltani, hogy nem az a nagy. 
aki le tudja dönteni a várfalakat, hanem az, aki le tudja 
győzni önmagát. ; 

Az iskolából a társadalomba, onnan a kormányzókhoz 
és uralkodókhoz, szóval mindenhová a béke izeneteit kell 
küldeni és a béke válaszát kell kérni és várni. Ha az isko-
lák és az egyházak az utóbbi negyven év alatt ilyen irány-
ban elvégezték volna teendőiket, ma nem kiellene roska-
doznunk a háború félelme miatt vállainkra rakott iszonyú 
katonai terhek alatt. Mihelyt megváltozik a nép gondol-
kozása. azonnal tehetetlenné válik a hadvezérek harcias 
kedve. 

Mihelyt fölemeljük a polgári becsület tekintélyét, mi-
helyt a közfelfogásba átmegy az a tudat, hogy először 
a polgár, s csak azután a katona, mert minden katona 
a polgár gyermeke, mihelyt a katona átlátja, hogy ő a 
haza védelmére és biztonságára van rendelve, hogv ő az 
élő várfal a polgárok lakóházai körül, tehát hogy egye-
nesen és kizárólag közszolgálatra van rendelve, azonnal 
megkezdődik a világbéke munkája ott is, ahol eddig aka-
dályozták. 

Vége van már annak, hogy csak harci vitézségért 



1 5 0 A V I L Á G B É K E 

osszanak érdemeket. A jól végzett munka után a társa-
dalomban kivívott becsületre keli pályáznia mindenkinek. 

A katonai szolgálat riövid idő alatt egészen új jelentő-
séget fog kapni. Csalódnak, akik azt hiszik, hogy a kato-
nai létszámot és a hadiköltségeket kell emelni. 

A XX-ik száz t e r m é s z e t e s fejlődésénél fogva éppen 
úgy kifogja lökni testebői ezt az idegen elemet, mint az 
ép test felszíne a belé/ütődött szálkát, mely nem tartozik 
lényegéhez, mert ellenkezik természetével. 

A világbéke közéig. Önkénteseket toborz seregébe. Ma-
gyarországon, s minden országban vannak már szö-
vetségesei. A szerencsés Amerikában Ginn Edwin egyedül 
éven kint egy negyedmillió koronát áldoz az eszme terjesz-
tésére és szervezte «A világbéke alapítványát)), (World 
Peace Foundation), amelyhez Carnégie ötvenmillió ko-
ronával járult, s közelebbről Mead Edwiniiel a keleti or-
szágokat beutaztatta s hatalmas agitációt fejtett ki a szent 
eszme mellett. 

Egyházi Főtanácsunk 1910-ben (109. jk. sz.) kimon-
dotta, hogy a béke érdekében szükségesnek tartja, hogy 
szószékeinkről is hirdettessék, s a béke érdekében tá-
mogatását szíves készséggel fölajánlotta. 

Miután Magyarországon kitűnő harcosai vannak már 
Berzeviczy Albert, Apponyi Albert, Kemény titkár és többek 
személyében, mi járt úton indulhatunk el. De lia megfigyel-
jük első apostolunk, Dávid Ferenc intelmeit is, bizony 
a békességre, tűrésre, a megbocsátásra és az emberszere-
tetre kell törckednünjk, s ezek a világbéke föltételei. 

Csak képzeljük el, mit nyerne a kereskedelem, ipar, a 
tudomány, a közgazdaság, az irodalom1, s a népjóllét, ha a 
hadiköltségekre legújabban követelt 400 millióból éven-
ként csak ötvenmilliót fordíthatnánk ezekre az emberi 
intézményekre. 

Be fog következni ez is, ha ma nem, holnap, csak! 
föl a béke lobogóját; szervezkedjenek az összes iskolák, 
az összes társadalmi intézmények és meg lesz a béke a 
fö'döii a jóakaratú emberek között, mert átlátják, hogy a 
béke fönntart ására nem kellenek milliárdok. Átlátják, hogy 
ha egyelőre a hadügyre fordított ál huni költséget a köz-
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oktatásügyre, s a közoktatásügyit fordítják hadügyre: a 
háborúk megszűnnek, a béke helyre áll, s a közművelt-
ség és jóllét nem is álmodott magaslatra fog fölemelkedni. 
Hazánk népe s az egész emberiség gazdag és boldog leend ! 

(Mióta ez a felolvasás megtartatott, a kegyetlen keleti 
háború a törökök ellen véghez vitte borzalmas pusztítá-
sait s a kettős monarchia már rá költött 600 milliót kész-
pénzben s ki tudja mennyit munkaerőben. 



A törvényről. 
Irta: Győrfi István. 

A Jahviznius három korszaka különös tekintettel a Judaizmusnak a fogság 
alatti keletkezésére és fejlődésére. 

A teológiának, mint tudománynak a keretében, az 
utolsó évtizedek a lati a legszembeötlőbb helyet egy újnak 
mondható tudományág foglalta le: »az összehasonlító \ al~ 
láslan«. A feladata, a jelentősége, hogy mily lényeges, e 
helyen csak annyiban említhetjük: fel, hogy jeles peda-
gógusok már rég egyetemi tanszékét kívánnak e tárgy-
nak szervezni, még hazáinkban is. Tárgyunkat illetőleg 
meg éppen nélkülözhetetlen lenne az összehasonlító val-
lástan segitsége. Ennek a tudományágnak köszönhetjük 
ma főképpen, hogy az ótestamentomi héberek életéről, 
vallási felfogásáról egv többé-kevésbbé tökéletes képet al-
kothatunk magunknak. Ez pedig annyival inkább lénye-
ges reánk keresztényekre, inert az egy istenség gondolata 
éppen a héberek vallásában érte el legfejlettebb formá-
ját a Krisztus előtti időket illetőleg. Babonai, előítélet, 
tekintély elve elenyésztek s mi a történelem fényében ki-
sérhetjük végig a bibliai zsidót Mózestől — Nehemiájsig. 
Megtanuljuk: a zsidónak nem volt valláisa, törvénye volt. 
Az ókor törzsi állapotban élő népeinek, mint a héberek-
nek is a vallása össze volt forrva a magán- és közéletévei. 
Vallása volt a társadalmi és magán életének a szabá-
lyozója. így az úgynevezett bibliai törvénykönyvek nem 
szoros értelemben vett jogi dekrétumokat tartalmaznak. 
Tartalmazzák Jahvéh rendeleteit, parancsait, melyek ér-
telmében minden embernek az előírt rendeleteket betöl-
teni annál inkább érdekében állott, mert a legfőbb bíró-
ság nem a királyi kúria, hanem maga Jahvéh volt. A tör1 

vénykönyvek ezek szerint Jahvéh és népe viszonyát sza-
bályozzák. A héber élet középpontja Jahvéh volt és mű-
velődésük fokozatos fejlődése a Jahvéh imádásának lisz-




