
A t e c h n i k a r o h a m o s f e j l ő d é s é n e k h a t á s a 
a v a l S á s c s é r z é s b e . 

Még nem. is oly sok idővel ezelőtt a Föld az Ember szá-
mára véghetetlen, kifürkészhetetlen világot jelentett. Az ismert 
szárazföldeket határtalan, a végtelenbe vesző tengerek vették 
körül, amelyek középkori elképzelések szerint a kristályéggel 
voltak határosak, és Kolumbus Kristóf hajósai még a véghe-
tetlen, bizonytalanba vesző vizekre indultak el, még nem tud-
ták, elérik-e valaha is a tenger végét, meglátják-e valaha is a. 
szárazföldet és még az utolsó percekig is attól féltek, hogy ha-
jójuk a semmibe vész és a végtelen tengerekről hazatérni többé 
nem tudnak. Akkoriban a Föld nagyobb része még áthatolha-
tatlan rengeteg volt. 

Ma a Föld legnagyobb távolságai is csak párnapi repülő-
utat. jelentenek. Távolságok többé nincsenek, a Föld kis égi-
testté zsugorodott össze a mind tökéletesebbé váló közlekedési 
eszközök számára. 

Más volt az ember gondolkozása akkor, amikor még egy 
olyan Földön élt, amely telve volt ismeretlen, titokzatos terüle-
tekkel, határtalan tengerekkel; és egészen más ma, amikor 
látszólag megszűnt minden titokzatosság körülöttünk és nyo-
masztó hétköznapok légkörében élünk. Akkoriban az ember tel-
jes képzelő erejével a mystikum, a csodálatos felé fordult; ma 
az emberek nagyrésze kiábrándultan tekint körül a kicsivé vált 
Földön, amelyet nem borítanak többé titokzatos rengetegek és 
amelyet nem ölelnek körül véghetetlen tengerek. A valóság-
nak az a része, amely szemeink elé tárul, szomorú: A Világ-
egyetem egy kis égitestén élő teremtmények egymás ellen ví-
vott kérlelhetetlen harcát lá t juk. A mai Ember egész gondolat-
világával a kézzelfogható felé fordul, annál is inkább, mert a 
rohamos technikai fejlődés eredményei is ebbe az irányba te-
relik egész figyelmét, és az emberiségnek csak kis csoportja 
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az, amely a sivár látszat ellenére is meg ta r t j a hitét az Emberi-. 
ség nagy ideáljaiban, amely továbbra is hallgatja a szférák 
titokzatos zenéjét, és lát ja , hogy körülöttünk a Világegyetem 
leghatalmasabb erői építenek és alkotnak szakadaltanul. Világ-
képünk csak felületes szemléletre változott: nagy nyilt kér-
dések ugyanazok maradtak, mint voltak. 

Sőt éppen a technikai fejlődés, amely egyrészről eltereli az 
Ember tekintetét az ideális értékekről, nyit meg az Ember szá-
mára olyan mélységeket, amelyekről még nemrég fogalmunk 
sem lehetett. Hihetetlen dimenziókban bontakozik ki az új, 
tökéletesebb műszerek számára a Világegyetem, és minél töb-
bet látunk meg a nagy egészből, annál világosabbá válik, hogy 
annak csak kis törtrészeit ismerjük. Az erők szövevényének 
egy hihetetlenül hatalmas világában élünk, amelyben Földünk 

^anyagi szempontból valóban ,,csak egy porszem". Ami életünk-
.nek valóban értéket és célt ad, és közel visz a roppant teremtő 
erőhöz, az élet ősforrásaihoz, éppen a szellemi értékekben rej-
lik. Az ideális célkitűzések, azok az eszmék, amelyek építenek, 
párhuzamosak a teremtő erőkkel; aki a romboló eszméknek 
híve, az ár ellen úszik. 

A mi Világrendszerünknek, a Tejút-rendszernek átmérőjét 
ma már százezer fényévnél is többre becsülik a csillagászok, 

.vagyis oly távolságra, amelyet a fény, amely másodpercenként 
300.000 km. útat tesz meg, több mint ezer évszázad alat t f u t be. 
A mi Tejút-rendszerünkhöz hasonló világrendszerek pedig mil-
liószámra vannak a világűrben szétszórva, és azok távolsága a 
Tejút-rendszertől részben a 100 millió fényévet is meghaladja. 
Vagyis nagyobb annál a távolságnál, amelyet a fény, másod-
percenként 300.000 km.-t haladva, százmillió év alat t f u t be. Ez 
a pár, ily röviden odavetett adat hihetetlenül hatalmas világ-
kép keletkezését jelenti. Amíg tehát a technikai fejlődés egy-
részről a kézzelfogható irányába tereli figyelmünket, másrészt 
lehetővé tett egy olyan mély belepilla,ntást a Világegyetembe, 
amilyenről nemrég még álmodni sem lehetett. Megmutat ja ne-

i künk, hogy felfoghatatlanul hatalmas erők azok, amelyek a 
Világegyetemben az örök keletkezésnek, fejlődésnek mindig ú j 
és ú j lökést adnak. Ezeknek az erőknek köszönhetjük mi is lé-
tünket és a földi élet nem egyéb, miint egy kis mellékhajtása az 
erőknek. 

* * • 
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A technikai fejlődéssel párhuzamosan kifejlődött olyan 
világnézet, amely csak a kézzelfoghatót hiszi, (elfelejtve, hogy 
érzékszerveink mily tökéletlenek és csak kis részét tükrözik a 
körülöttünk lejátszódó tüneményeknek), ráveti árnyékát az 
emberiség szellemi életének minden ágára. Az ember feledi, 
hogy úgyszólván mindent a szellemi fejlődésnek köszönhet, ós 
hogy az emberi ideálok feladásával legértékesebb kincsétől 
foszt ja meg önmagát. 

Természetesen a vallásos érzést sem kíméli az ilyen, csak 
a kézzelfogható eredményeket becsülő világfelfogás. Az ember 
azt hiszi, hogy akkor lát legtisztábban, amikor csak a kézzel-
foghatóban hisz, holott ily módon kirekeszti világképéből: a vi-
lágegyetemben körülöttünk érzékeihetetlenül lejátszódó legha-
talmasabb tüneményeket, és nem vesz tudomást azokról a ha-
talmas erőkről, amelyek a Világegyetemben minden létezőnek 
kút for rásá t képezik. A kézzelfoghatóra felépített hiányos vi-
lágkép vakká teszi az embert azokkal a csodálatos, az emberi 
élet legnagyobb mélységeiben gyökerező igazságokkal szemben, 
amelyeket a vallás ölel fel. Ezek az igazságok nagyrészt az 
intuitív teremtésnek legszebb gyümölcsei, és az emberi élet 
legősibb, legmélyebben nyugvó ösztöneiből, az emberi élet isme-
retlen mélységeinek legtisztább megérzéséből származnak. 
Világképünk ezen igazságok kellő értékelése nélkül tökéletlen. 
A mai ember azonban legtöbbször pusztító fegyverrel lép 
szembe a vallásos hagyományokkal: a kor szellemének megfe-
lelően a szószerinti, kézzelfogható értelmet keresi, ahelyett, 
hogy megtalálni, felismerni igyekezne azt a mély tar ta lmat , 
amely ezen sokszor egyszerűnek látszó szövegek megett rejlik. 

• # * 

Az élet nem az anyag megnyilvánulása, hanem az erőké, 
amelyek az anyagot szolgálatukba ha j t ják . Nem az anyagi 
származás jellemzi az életet, nem az anyagi származás kap-
csolja egybe az élőlényeket. Ellenkezőleg: az élőlényt a holt 
anyagtól éles határvonal választja el. Maga az élet az, amely 
bennünket jellemez. Annak az erőnek révén, amelyből minden 
élet származik, vagyunk testvérek, ez a közös kapcsolat az, 
amely egyszersmind a lelkiismeret forrása. Lelkünk legmélyén 
mindig tudjuk, hogy testvérünk a szó legigazibb értelmében 
minden ember (bizonyos értelemben minden élőlénye a Föld-
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nek), és csak az egész elvadult emberben nem mozdul meg a 
lelkiismeret, ha embertársa ellen vét. 

Magas kultúrfok, kölcsönös megbecsülés, az embertársak 
iránti tisztelet és szeretet, az együttélés törvényeinek pontos 
szabályozása kell ahhoz, hogy az ember helyesen t u d j a felhasz-
nálni a technikai fejlődés eszközeit. A technika további fejlő-
dése a szellemiek, a kultúrfok színvonalának emelése nélkül az 
emberiség legnagyobb tragédiájához vezet. 

Az Ezeregy Éjszakának van egy szép meséje: a halász és 
a szellem története. Bizonnyal mindnyájan emlékezünk arra, 
mikép kerül a halász hálójába egy fémpalakc, amelyből — mi-
kor a halász zárópecsétjét letöri — először finom köd száll 
fel egészen a felhők magasságáig, amely végül is egy hegyma-
gasságú szellem alakjá t veszi fel. Ez a szellem először is meg-
szabadítóját, a halászt akar ja elpusztítani. 

Ahogy a halász a szellemmel, úgy vagyunk mi a hirtelen 
nagyranőtt gépi technikával. Szinte azt mondhatjuk, hogy már 
nem mi vagyunk úrai a gépek világának; az uralom kisiklott 
kezeink közül és ma a gépek uralkodnak raj tunk. Csak a kul-
túrfok emelésével, az emberszeretet, a megértés, a kölcsönös 
megbecsülés szellemével tudjuk ma jd a gépi technika elszaba-
dult szellemét megfékezni és a rendes határok közé szorítani. 

A Világegyetemet felépítő hata lmas erők végül mindig az 
építő eszméket: a nemes, a jó, a szeretet eszméit viszik diadalra. 

# * # 

Minden változik, az események sokszor szinte alapjában 
rendítik meg a Földet. De a vallás alapeszméi: a nemes, & jó, 
a megértés és a szeretet eszméi megingathatatlan sziklaként 
állanak az idő minden változásán keresztül. Ezek az eszmék az 
élet legmélyén gyökereznek és csak az élettel együtt dűlhetnek 
meg. Csak a valóság ignorálásával, a technikai eredményekre 
felépített torz világkép felejtheti ezeket az ősidők óta legna-
gyobb eszméit az emberiségnek. Az unitárius vallásé az az ér-
dem, hogy a szeretet, a kölcsönös megbecsülés és megértés 
eszméjét a legmagasabb fokra emelte és a felvilágosultság, 
más vallásokkal való abszolút megértés és türelem elvét is 
zászlajára tűzte. Meggyőződve lenni teljes igazságunkról, fel-
fogásunk tisztaságáról és értékéről, és másokkal szemben 
mégis a legnagyobb megértéssel és türelemmel lenni, ez a ma-
gas kultúrfokon álló ember egyik legszebb erénye. 
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Talán egyik főoka a vallással szemben m a oly gyakori kö-
zönynek vagy bizalmatlanságnak, hogy sok ember a mai irány-
nak megfelelően a Vallással szemben is a logikai kuta tás mód-
szereit akarja alkalmazni. Aki a Bibliát ilykép olvassa, nem is 
tud ja , mitől fosz t j a meg magát . A Biblia az Élet legtitkosabb 
mélységeit ku ta t j a , oly kérdéseket, amelyek a szigorúan elha-
táro l t módszerekkel dolgozó tudomány számára megközelíthe-
tetlenek: aki a vallásos szövegekben a Szépet, a Nemest, az 
Igazságot ku ta t ja , az Élet legmélyebb, legtitokzatosabb kér-
déseire keresi és ta lá l ja meg a feleletet; lelki életét az Emberi-
ség legősibb könyvének évezredes tapasztalataival, legszebb és 
legmélyebb gondolataival gazdagítja. Aki azonban nem ezt a 
mély értelmet keresi, aki a tudományos kutatásnál megszo-
kot t exakt módszerek alapján foglalkozik a szavak analizisé-
vel, körülbelül úgy jár el, mintha valamely művészi remekmű-
nek, képnek vagy szobornak, nem legmélyebb, kianalizálhatat-
lan értelmét, szellemi ta r ta lmát keresné, hanem kémiai úton 
vizsgálná a kép festőanyagát, vagy a szobor anyagának össze-
tételét. A helyes bibliaolvasás a legmélyebb értelmet kutat ja-

* * * 

,,Senkinek sincs igaza, és senki sincs tévedésben. 
Csak egy van, ami örökké igaz, és ez a Valóság. 
De a Valóságot senki sem ismeri. Az igazság örökké 
változik, végül azonban mindig önmagához tér vissza." 

Csuangce. 

Az ember az anyag világában él, a természeti erők titok-
zatos szövevényét nem ismeri. A Világűr, amelyben az égites-
tek, Világrendszerek lebegnek, érzékszerveink és tudományos 
eszközeink számára megközelíthetetlen, számunkra az örök 
éjszakával, az űrrel azonos. Holott a Világűr a leghatalmasabb 
tünemények forrása, oly hata lmas tüneményeké, amilyenekről 
a földi élet szűk kereteiben fogalmat sem tudunk magunknak 
alkotni. Mégis a műszerek tökéletesedésével a Világrendszerek 
összességének, a Világegyetemnek egy olyan hihetetlenül ha-
ta lmas képe kezd előttünk kibontakozni, hogy már a világos-
ságnak ez a kis sugara is, amelyet a nagy egészből felfogni ké-
pesek vagyunk, fogalmat ad azokról a felfoghatat lanul nagy, 
végtelen erőkről, melyek a Világegyetemet örök időktől fogva 
építik. Minden világkép tökéletlen, amely csak a földi életből 
mer í te t t és az anyag világából származó tapasztalatokra van 
felépítve. A Világegyetemben az anyag keletkezése és eloszlása 
csak muló tünemény. 

Minél többet tudunk, minél t isztább képet tudunk magunk-
nak alkotni a Világmindenségről, annál nagyobb tisztelettel 
haj lunk meg a nagy nyilt kérdések előtt. Az igazi tudás közel 
visz a valláshoz. Gál Vilmos. 
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„ E g y h á z j o g t ö r t é n e t i a d a l é k " . 

„Egyháztörténeti adalék" címen dr. Tóth György elsőrangú 
egyházjogászunk tollából egy kiváló jelentőségű közlemény 
jelent meg a „Keresztény Magvető" 1941. évi 4—5. füzetében, 
mely nemcsak legnagyobb érdeklődésünket keltette fel, hanem 
egyenesen követeli az abban felhozott kérdések minden oldalú 
megvilágítását is. 

A közlemény írója az 1918—1940. években az úgynevezett 
Csonka-Magyarország területén élt, s így az ősi unitárius egy-
háztól elszakított unitáriusok egyházszervezeti alkotmány ki-
építési törekvését ismerteti. Foglalkozik ez alkotmány kiépí-
tésére hívatottak kérdésével; adatszerűen előtárja a hívatot-
tak véleményét, és ismerteti azoknak tett lépéseit is. Közlemé-
nyéből kétségtelen, hogy ősi egyházunk azon időbeli vezető-
sége az elszakított rész unitáriusainak ezen mozgalmát ismerte, 
e törekvést nem ellenezte, de mivel különálló püspökség szer-
vezését ,,az unitárius egységre, a hívekre, és az anyaegyház 
helyzetére kedvezőtlen hatásúnak" tartotta, a második püs-
pöki állás szervezésének következetesen ellentmondott. Ez 
adatszerű ismertetés történelmi fontosságú még akkor is, ha 
ősi egyházunknak az ősi hazánkhoz való örvendetes visszacsa-
tolása a mozgalmat hatálytalanná tette. Az általános örömet 
a közlemény írója igen szépen a következőleg fejezi ki: Isten 
különös kegyelméből, a tett intézkedések jóváhagyására nem 
is került sor. 

Egyháztörténelmi adalékokról lévén szó, ismertessük nagy 
vonásokban azt is, hogy a trianoni kényszereiszakítás követ-
keztében minő volt az ősi egyház helyzete és törekvése a köz-
leményben foglaltak tárgyában. 

Az ősi magyar unitárius anyaegyház a szerencsétlen kény-
szerbéke útján szervezetével, intézményeivel, vezetőségével s 
híveinek túlnyomó nagy tömegével Romániához csatoltatott, 
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