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ELŐSZÓ 

 Tekintettel arra, hogy 90 éve, 1925. december 31-én hunyt el 
unitarizmusunk egyik legnagyobb női képviselője valamint apostola, Perczelné Koz-
ma Flóra, a teljes 2015. esztendőt az Ő emlékének szenteltük. 
  Minden hónap első szerdáján önképzőkör keretében foglalkoztunk írásaival, 
életével és példaadásával, melynek üzenete ma is megállja a helyét, annyira aktuáli-
sak a meglátásai, talán örök érvényű bölcsességek találhatók meg írásaiban. 
 1902-ben - többek között - így jellemezték Őt: „A felolvasó egyénisége, hódí-
tó szerénysége és magas míveltsége mindenkit előre elbájolt; felolvasása az egész 
nagy sokaságot bámulatba ejtette. El lehetett mondani minden túlzás nélkül „soha 
még nő így nem beszélt”. Ez a modern unitarizmus prófétanője. Ilyen még csak 
kilenc kellene és meghódítanák ez országot az igaz hitnek, a cselekvő szeretetnek 
és a tiszta unitarizmusnak. Az unitarizmus nagy előnyeit, kiváló szépségeit a társa-
dalom és az avult vallásos nézetek hiányait erősebb igazsággal mostanában nem 
ecsetelte toll. S azonkívül a gyönyörű női hang csengése, mindent átjáró érzése 
lebilincselt, elhatározásra bírt és magával ragadott.”  
 Önképzőkörünk szervezője, Chehadé-Boér Judit, igyekezett felidézni 
Perczelné Kozma Flórát és nívós felkészültségének köszönhetően megtestesíteni 
egyéniségét, szellemét. Ez sikerült is, hiszen mindannyian más, meggazdagodott, 
átszellemült lélekkel távoztunk az önképzőköri alkalmakról.  
 Kérem, olvassák el e kiadványban megörökített szellemi és lelki örökséget, 
hogy általa mi is tapasztaltabbak és boldogabbak lehessünk. 
 

Léta Sándor lelkész 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
   Második számunk megjelenése alkalmából köszönetet szeretnék mondani 

azoknak, akik érdeklődéstől, szolidaritástól és segítőkészségtől vezérelve támogat-
ták már első kiadványunkat is, reméljük e második kiadványunkat még inkább a 
szívükbe zárják. 

Kiemelt köszönet illeti gyülekezetünk lelkészét, Léta Sándort, valamint egy-
házunk régi és új elkötelezett tagjait Magyarországon és Erdélyben, akik buzdítása-
ikkal erőt és kitartást adtak e Füzet megálmodójának, hogy önként vállalt feladatát 
tőle telhető lelkiismeretességgel és tisztességgel elvégezze. Az ehhez szükséges 
lelki töltet, alkotó energia nekik köszönhetően nem apadt el e megpróbáltatásokkal 
és kudarcokkal is tarkított év során. 

Végül, de nem utolsósorban, megköszönöm a Kozma Flóra Év eseményein 
való aktív részvételt nő- és férfitársaimnak, a felekezetünkhöz tartozóknak és az 
érdeklődő szimpatizánsoknak, a személyesen megjelenteknek és a „levelező tagok-
nak”. Nélkülük kevésbé lett volna ”életszagú” ez a kiadvány. 

                                                                             A szerkesztő   
 

Előszó - Köszönetnyilvánítás Flóra-füzetek 2. 
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BEVEZETŐ 
 

A Boldogság oly sokunkat foglalkoztató fogalma múlt évi összejö-
veteleink egyik kulcsszava volt. Ott szerepelt az első találkozásunk alkal-
mával kitűzött célok között ily módon: „Próbáljuk megfogalmazni a szabad, 
hatékony és boldog női lét Istennek tetsző parancsolatait!” Az utána követ-
kező nyolc foglalkozáson sikerült is ezekből összegyűjteni 36 darabot.  

 
A sorozat vége felé azt éreztük, hogy némileg módosítani kellene 

ezt az eredeti megfogalmazást. Így jutottunk el a „Szabad, hatékony, Isten-
nek tetsző, tehát boldog női lét néhány parancsolatának” újragondolt meg-
fogalmazáshoz. Az eredeti változatban fontossági sorrend nélkül vannak 
egymás mellé rakva a jelzők, a módosítottban pedig a „boldog” szó a 
„tehát”-tal ki van emelve a többiek közül, mintegy következményként és 
végcélként. Másrészt a parancsolatok elé odatettük a leszűkítő „néhány”-t, 
jelezve, hogy e tekintetben kimerítő felsorolás nem lehetséges, mivel a 
válasz erősen személyfüggő. Nem hiába beszélgettünk át tíz estét, hiszen 
valamire sikerült rájönnünk, valamit sikerült tisztáznunk, ami annak előtte 
homályban maradt. 

 
Ugyanilyen reménnyel indítottuk útjára új sorozatunkat, melynek 

témája Perczelné Kozma Flóra válogatott, leginkább hozzánk szóló írásai-
nak felolvasása és megbeszélése. Egyleti névadónk és példaképünk egy 
igazán boldog nő volt, precízebb megfogalmazásban: „az evangéliumi eré-
nyek gyakorlásában kiteljesedő, boldog nőiség unitárius hitvallású aposto-
la”. Az idei Kozma Flóra Év során boldogságának a titkát igyekeztünk meg-
fejteni. 

 
Chehadé-Boér Judit 
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GYERMEKNEVELÉS 
 

Ha testében nem is, de szellemében Flóra feltétlenül velünk fogja tölteni ezt az 
izgalmas évet, amit az ő emlékének szándékozunk szentelni. Írásait olvasva, megidézzük a 
szellemiségét, szülő- és nyughelyére, Baracskára, ellátogatva pedig megismerkedünk azzal a 
környezettel, amelyhez annyira kötődött.  
    Az előző találkozásunk során azt állítottam, hogy Kozma Flóra egy igazán boldog 
nő volt, „az evangéliumi erények gyakorlásában kiteljesedő boldog nőiség unitárius hitvallású 
apostola”. Természetesen nem a szónak abban az értelmében, hogy könnyű, gondtalan, problé-
mamentes élete lett volna, hanem abban, hogy teljes mértékben ki tudta bontakoztatni istenál-
dotta képességeit mások javára. És ezt örömmel tette. Tulajdonképpen ebben rejlik az ő nagy 
boldogságának a titka. Ezeket a képességeket fogjuk sorra venni, és közelebbről is megvizsgál-
ni írásai alapján. Elsőnek a saját és mások gyermekeinek nevelésében kifejtett erőfeszítéseit és 
eredményeit fogjuk tárgyalni.  

Tudjuk hogy négy lánya volt (Flóra, Mária, Judit és Olga), akik gyors egymásután-
ban születtek. Azt is tudjuk, mennyire lelkiismeretesen készült a nevelésükre. Az 1908-ban 
megjelent Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és szociológia terén I. (FK1) 
című kötetében több írás is foglalkozik a gyermeknevelés kérdésével.  Ezek a következők: 

A család szerepe az egyetemes szociális munkában (Felolvasás a temesvári gyermek-
védelmi kongresszuson) 
    A nő erkölcsi hatása (Felolvasás a Feministák Egyesületében) 
    A vallás szerepe a nevelésnél  (Függelék a kongresszusi felolvasáshoz - Megjelent az 
„Unitárius Egyház” című lapban) 
    Az unitarizmus és a nők (Budapesti Dávid Ferenc Egylet felolvasó ülése) 
    Az unitarizmus a nevelés szolgálatában (Unitárius Egyház). 

Ezekben az írásokban hangsúlyozottan jelenik meg a komplex, értelmi- érzelmi-
lelki, nevelés fontossága („alap-gyermekvédelem”) az engedelmes szabálykövetés helyett.  A 
gyermeknevelés legfőbb célja szerinte: az emberi, természeti környezethez való ideális hozzáál-
lás (jellem) kialakítása. Ez egy „evangéliumszerű igazság- és emberszeretet, mely felekezetiség 
nélkül tud és akar szolgálni a közjónak.” 

 
 

A család szerepe az egyetemes szociális munkában 
 

Mint valláserkölcsi munkában dolgozó szerény munkás arra a talaj elké-
szítésre, alap megvetésre - talán mondhatnók alap-gyermekvédelemre szeretnék 
rámutatni, mely saját gyermekeink lelkének logikus védelme és irányítása által a 
jövő nagy gyermekvédelmét és általános szociális munkásságát is megalapítaná. 

Azt szokták mondani, hogy az iskola van hivatva előkészíteni a jövő nem-
zedék erkölcsre és szociális törekvésre való nevelését; /de/ az iskola csak hűséges 
segítőtársa, szerencsés kiegészítője lehet az alapvető családi nevelésnek; mert 

Gyermeknevelés Flóra-füzetek 2. 
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egyedül állva, egyedül hagyatva, a legjobb akarat mellett sem végezhet el akkora 
feladatot. 

Kénytelen vagyok megemlíteni, hogy nálunk Magyarországon - általáno-
san véve a dolgot - szociális kötelességekre és erkölcsi alapmegvetésre törekedő 
családi nevelés nem igen van. Ha megfigyeljük az irányadó fővárosi családok befo-
lyását a nevelésre nézve, általában véve kétféle osztályba sorolhatjuk ezen befo-
lyást: rosszra és nem rosszra. Rossz irányítói a jövő nemzedéknek azok az alacso-
nyabb szellemi színvonalon álló szülők, kik rossz példájuk, könnyelmű, lelkiismeret-
len, pazarló vagy éppen erkölcstelen életük és nevelésük által határozottan rosszra 
nevelik a növendék gyermeket; és többnyire csak nem rossz irányt mutatnak azok a 
vezető szerepre predesztinált szülők, akik maguk egyenes, rendes úton haladva, 
semmi rossz példával nem szolgálnak, rosszat nem tanítanak, sőt minden divatos 
tudományra, művészetre, sportra, nyelvekre és a köteles vallásosságra megtanítják, 
vagy megtaníttatják gyermekeiket, de semmiféle szociális munkára való érzéket, 
semmiféle mélyebb gondolatot vagy magasabb vágyat, a közérdek iránti kötelesség-
érzetet nem ébresztenek bennük. 

Az első határozott rossz irányból növekednek természetesen a többnyire 
rossz és elzüllött emberek és állapotok. A második úgynevezett „jó” és „sikerült” 
nevelésből pedig többnyire azok a tisztességtudó, egy bizonyos általános műveltsé-
get elsajátító, a látszatra nagyon sokat adó, a dekórumot minden tekintetben szigo-
rúan megtartó, úgynevezett jól nevelt, ám tucatemberek, kik bár nyilvánosan soha 
sem botránkoztatnak meg senkit, soha sem haladnak úgy el a koldusgyerek előtt, 
hogy néhány fillért ne dobjanak a rongyos kalapba, a nyilvánosságra került emberte-
lenségen mély megbotránkozásukat fejezik ki, de azért minden gondolkozás vagy 
töprengés, minden szociális munkásságra való hajlam vagy gyökeres reformra, gyö-
keres eszmeváltoztatásra való vágy nélkül folytatják megkezdett útjukat, vagyis úsz-
nak az árral tovább. 

Nem az először említett határozottan rossz irány a megölője nemzetünk 
szociális állapotainak, mert ez az irány nálunk nem is valami nagy, hanem éppen ez 
az erősen elágazott tömeg szellemét képviselő sablonszerű és energia nélküli mű-
veltség a legaggasztóbb jelenség. 

A XX. század nagyműveltségű, tudományokban és művészetben jártas 
társadalma s az ebből kikerült számtalan vezető dacára, némely helyen a szociális 
munkára való érzék és különösen az erkölcsi alapra való törekvés aránylag vesze-
delmesen csekély, s a leghangzatosabb nevek, a legtágabbnak nevezett műveltség 
és tudás - sőt a különféle vallásos áramlatok – dacára, sokszor kétes értékű közálla-
potok, gyenge, többnyire csak a dekórumot szolgáló erkölcsi törvények fakadnak, s 
előáll az a bizonyos ötletszerű, logika nélküli jótékonyság is, mely majdnem csak 
rosszabbítja a közállapotokat!  

Én mint egyszerű családanya, s egyúttal vallásbölcsészeti egyletben dol-
gozó munkás, olyan tudományos oktatásra buzdítom társnőimet a gyermekne-
velésben, mely az ész fejlesztése és a látókör szélesítése mellett a lelket és 
szívet is mozgásba tudja hozni, s olyan vallásos nevelést ajánlok, mely az áhítatos 
hangulatok keltése mellett a helyes erkölcsi életre és helyes szociális munkára való 
logikát és értelmet is megteremtené egyúttal. 

A Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének gyermekvédelmi előadá-
sain két nemes eszmének szolgálunk egyszerre: az emberszeretetnek és a nemze-
tünket fejlesztő okos politikának. Mert hiszen a nemzeteknek saját jól megfontolt 
érdeke kívánja, hogy el ne hagyjuk zülleni a szegény, védtelen, árva vagy törvényte-
len gyermekeket, mert ki tudja hány és milyen erejű katonát, mesterembert, mű-
vészt, írót vagy tudóst némít el örökre a vétkes hanyagság és közöny. 

Gyermeknevelés Flóra-füzetek 2. 
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Íme a szeretet mellett mennyi logika van e fejtegetésekben!  Ha magyar 
családjaink ennyi logikával teljesítenék kötelességüket és a szegény, védtelen gyer-
mekek mellett saját gyermekeik lelki ápolását is felkarolnák, úgy, amíg az állam által 
megindított nagyszabású gyermekvédelem hasznos munkásokat nevelne a hazá-
nak, addig ők előkészítenék nevelésükkel a jobb és biztosabb talajt egy igazi és 
gyökeres szociális munkára. 

A világ bölcsei azt szokták mondani: Fő az „önállóságra” való nevelés, és 
az a bizonyos „saját kárán” való tanulás a „legjobb iskola” stb.…Én azt hiszem, fő és 
első kötelesség az erkölcsi alap megvetése, mert ésszerűen véve a dolgot, csak 
azután és másodsorban következhetik a fiatal lélek önállósítása. Hogy a család ezen 
szerencsés fordulópontot megszerezhesse okos működésével, kettőre van szüksé-
ge: eszmére és otthoni életre. Különben is én azt hiszem, hogy e két fogalom szoros 
kapcsolatban áll egymással. Eszmében élő családok, amennyire csak külső köteles-
ségeik miatt tehetik, inkább otthon élnek; viszont a komoly, kellemes otthon hama-
rabb megteremti az eszmét, mint az etikettszerű, többnyire eszmét nélkülöző nagyvi-
lági élet. Hogy miért kultiválja a fővárosi társadalom e kettőt oly kevéssé, melyik 
hiánya akadályozza a másik megvalósulását, igazán nem lehet tudni. Az eszmehi-
ány teszi-e unalmassá az otthoni életet, vagy az otthoni élet divatszerű nélkülözése 
teszi oly sivárrá a fővárosi lelkek legtöbbjét, titok marad előttünk.  

Ha tehát a családok is eszmehiányban, vagyis inkább nem azon irányú 
eszmében élnek, mely a szociális munkára és erkölcsi alapra szükséges gondolato-
kat is megteremthetné számukra, azt egyrészt a társadalmat befolyásoló különféle 
irányzatoknak is köszönhetjük. Értem ezalatt az irodalmat, művészetet és a többi 
szellemi vezetést. Tagadhatatlanul nagyon sok gyönyörködtető, művészi és költői 
dolgot produkál irodalmunknak és művészetünknek az az ága, mely nem a durva 
materializmust és naturalizmust szolgálja, de talán csekély benne az igazság esz-
méjének meggyőző hatalma: az a tettre ösztönző erő, mely új világot tudna teremte-
ni.  

Ha igazán lelkiismeretesen vesszük a dolgot, amely nemzet még némileg 
fejletlen erkölcsi és szociális állapotok között tengődik, nemigen ér rá a puszta gyö-
nyörködtetésre és gyönyörködésre, s a temérdek szépirodalmi felolvasások, színhá-
zi produkciók stb. csak úgy hoznának igazi fennkölt műveltséget a társadalomra, ha 
alapgondolatukban azt a célt szolgálnák, mely egy szebb jövőt van hivatva előmoz-
dítani. 

Családi életről lévén szó, valamint az irodalom, művészet és talán a kor 
vallásossága is erőpazarlást követ el a hiábavaló hangulatok, külső tetszetős dolgok 
kultiválásával, ugyanúgy pazarolja erejét legtöbbször a család is a hiábavaló pará-
dés és divatos vagy a jelentéktelen, egyszerű munkákkal. Például mi asszonyok, 
szeretjük magunk csinálni azokat az apró dolgokat, melyek nem a mi hivatásunk, s 
így azokat a kötelességeket, melyek egyenesen ránk várnak, nem teljesíthetjük. Ok 
nélkül raboljuk el az időt a mindnyájunkkal közös, egyetemes nagy munkásságtól. Itt 
ismét megemlítem, hogy ezen elsősorban a gyermekek lelki gondozását értem. 

Az általános vélemény az, miszerint az asszonynak a legfőbb és legszebb, 
vagy éppen egyedüli feladata anyának lenni, s ennélfogva szociális törekvéseken és 
problémákon ne törje a fejét! Hogy képzelhetünk el anyai hivatást szociális érzék, 
vagy egyáltalában gondolat és lelkesítő eszme nélkül?!  

Valamint hogy képzelhetjük el, hogy a természet egyedül az anyai és 
csakis az anyai hivatást adta nekünk, mikor ezt az „állítólagos és egyedüli” hivatást 
éppen a természet adta folytonos erkölcsi haladás és nemzeteket emelő civilizáció 
nehezíti meg legjobban!! Mert éppen a magasabb civilizáció követeli meg tőlünk 
asszonyoktól, hogy mi csak törvényes módon alapítsunk családot, de ezen család-
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alapításra való jog megszerzését nem a mi kezünkbe tette le! Szerintem tehát a női 
kötelességet és hivatást nem annyira a puszta anyaság képezi, hanem inkább a 
nemzetet erősítő nevelés.  

Nemzeti szempontból véve a dolgot, ha a világtörténelmet tanulmányoz-
zuk, nem igen fordul abban elő, hogy elnéptelenedés okozta a nemzetek bukását, 
hanem igenis az elhanyagolt nevelésre visszavezethető erkölcsi elzüllés és hanyat-
lás, pedig az anyák akkor is megtették egyszerű anyai kötelességüket! Ha csak-
ugyan áll az a leverő statisztikai kimutatás, hogy magyar népességünk ahelyett, 
hogy emelkednék, egyre fogy, akkor kell csak igazán arra törekednünk, hogy a nem-
zetet alkotó megfogyott anyagnak legalább a minősége olyan legyen, mely minden 
tekintetben erősíti az állapotokat, s így ellensúlyozza a számra való veszteséget.  

Szent meggyőződésem, hogy általános eszmetisztázás és eszmeemelés 
nélkül a családoknak nemcsak a nevelés és szociális munka körüli buzgólkodása, 
hanem nyílt és félelem nélküli eszmehirdetése nélkül semmiféle emberbaráti munka 
nem indulhat meg igazán. Mert míg egy szerencsés eszmefordulat által a különböző 
vezető osztályok, tudományok, művészetek és felekezetek, az elválasztó korlátok és 
dogmák dacára egy közösen felépített erkölcsi alapban és szociális törekvésben 
nem találják fel az egyesítő és egységet eredményező egyetemes vallást, addig 
nem kívánhatjuk a nagyközönségtől sem, hogy minden egyes eltorzult és elhagya-
tott gyermekben, faj-és valláskülönbség nélkül Istennek ama képét és hasonlatossá-
gát tiszteljék, mely hasonlatosság kifejlesztése vagy akár napvilágra hozatala, éppen 
az emberiség legszentebb kötelessége!  

Ha ma, midőn a gyermekvédelem reformmunkája az igazi vezetők jóvoltá-
ból ilyen energiával lép fel a kor régi rendszerével szemben, még a családok is meg-
kezdenék az úttörő munkát, szinte eljövendőnek látnám azt az ideális, igazi val-
lásos korszakot, midőn az emberiség, belépve a nagy mindenség egyetemes 
szociális munkájába, szinte a Gondviselés munkatársává szegődik, s úgy a 
«teremtő”, mint a «megváltó” munkában - maga is kiveszi a részét!  

 
 

A vallás szerepe a nevelésnél 
 

A gondolkodó lélek kifejti a krisztusi igazságot vallása dogmái alól, hogy 
ezeket bátran és egészen félretéve, csak a tulajdonképpeni magot értékesítse a 
gyermeknevelésben s a nemzet fejlesztésében.  

Micsoda hatalmas úttörő eszköz a modern kereszténység, mely alatt első-
sorban és méltán az unitarizmust lehet nevezni. Semmi zavaró, semmi lenyűgöző, 
megkötő, babonát és korlátot teremtő tulajdonság, hanem ellenkezőleg, csupa neve-
lő, éltető, a szemhatárt bővítő és a levegőt tisztító krisztusi erő!  

Erkölcsöt minden vallás prédikál, de látszik, hogy míg a lélek nem elég 
magas színvonalon áll, addig még az erkölcs helyes fogalmát sem tudja megállapí-
tani, nem hogy helyesen cselekednék! Tehát éppen az eszmék emelésében áll sze-
rintem vallásunk óriási hatalma! Fejleszti, világosítja az eszméket, hogy azok ma-
guktól forduljanak a helyes útra. Amelyik lélek pedig nem képes emelkedni (mert 
sajnos, olyan is van), azt legalább nem süllyeszti, és látkörét nem szűkíti. 

Ha mindenben igazságot mutató hitben neveljük fel gyermekeinket, még 
ha mást nem is érhetünk el vele, okvetlen tisztábban látó, elfogulatlanabb, tágabb 
látkörű emberek válnak belőlük, mint a többiek; ha pedig szociális munkához kezde-
nek látni, minden dolgukban és társadalmi törekvéseikben csakis az igazságot fog-
ják szem előtt tartani.  
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Különben is már a gyermek lelkében is a belső igazság utáni vágy és kö-
vetelődzés van túlsúlyban a külső dekorációval szemben. Vagy ki ne tapasztalta 
volna gyermekén, hogy amint csak kezdődik az értelme, alig nézi meg a kapott játék 
külsejét, már azt kérdi, mi rejlik a játék közepén? Mi van a babának a gyomrában, mi 
szól a verkli belsejében, mitől szólal meg a trombita, mi hajtja a vasutat stb., és ha 
nem felelünk ezen kérdésekre, megkezdi kérlelhetetlenül a boncolást.  

Hát nem érthetően jelképezi ez, hogy az embernek a természettől felruhá-
zott szent joga van az igazság megismerésére?! S hogy a szegény, tudni vágyó 
gyermek valamint játékszereinek a belsejét és szerkezetét kutatja, ugyanúgy szeret-
né tudni - ha kérdezni merné - hogy mi lappang a dogma közepén, mi rejlik a bibliai 
képletek legbensejében, s míg minden primitív trombitánál vagy értéktelen képes-
könyvnél bő magyarázatokat kap szülőitől - hogy hadd fejlődjék az értelme - addig 
az élet könyvében, az evangéliumban rejlő, egy életre szóló alapigazságokat senki 
sem fedezi fel neki, nehogy valahogy a boncolás alatt kár essék a formában!  

Ha helyes és igaz a mai modern törekvés, mely szerint az emberkor he-
lyes erkölcsi fogalmát és cselekedeteit még gyermekkorban kell az igazságot beval-
ló, őszinte, komoly szülői tanáccsal és irányítással megalapítani, akkor az összes 
Igazságokat szintén ebben a korban kell megismertetni, midőn a lélek legbefolyásol-
hatóbb és leghajlíthatóbb.  

Különben is a növendék előtt csak úgy imponáló és hasznos Jézus élete, 
szellemének gyönyörű kibontakozása és folytonos erősbödése, már fiatal korában 
jelentkező rendkívüli szociális érzéke - mely szerint a maga és családja dolgán kívül 
mindig az „Atyjának dolgában” vagyis a közjóért és közerkölcsért munkálkodott első-
sorban - ha nem az elérhetetlen tökéletességű, megközelíthetetlen Istenembert, 
hanem a mi egyszerű ember Jézusunkat tanítjuk neki, akinek emberi munkáit, em-
beri gondolatait és törekvéseit lépésről-lépésre már fiatal korban kell elsajátítania és 
megkísérlenie, hogy a kereszténységet, mint krisztusi életet, biztosítsuk a magunk 
és ezáltal mások számára is!  

Midőn pedig gyermekeink tanulmányai gyarapodnak és tágulnak, milyen 
felséges harmóniát képez igazságot hirdető unitárius vallásunk az irodalom remek-
műveivel egyetemben! Mert a gondolkozni és lelkesülni kezdő ember boldogan ta-
pasztalhatja, hogy erős kereszténysége miatt nem kell egy Lessinget, Goethét vagy 
akár Kantot megtagadnia, nem kell egy zseniális és merész Renantól vagy egy 
Rousseau ideális, a természet következetességétől áthatott rajongó gondolataitól 
fájó szívvel elfordulnia, hanem kiválasztva eszméikből az építő és erősítő részeket, 
örömmel tapasztalhatja, hogy ezek csak támaszul szolgálnak az igaz keresztény-
ségnek!  

A szabadelvű kereszténység tehát nemcsak az eszmék emelésében, 
látkörszélesítésben, nemcsak a krisztusi jellemfejlesztésben és szociális mun-
kára való ösztönzésben, hanem okvetlenül a filozófiai műveltség elősegítésé-
ben is óriási hatalom!  

 
A nő erkölcsi hatása 

 
Világtörténelmi tény, hogy a nemzetek elkorcsosulását, elsatnyulását és 

végső elzüllését mindig az erkölcsök hanyatlása vagy, sajnos, inkább fejletlensége 
okozta. Valamint mindennapi, bebizonyosodott tény az is, hogy a kisebb csoportosu-
lásokban, családokban, intézményekben, szóval az összes tömörülésekben, előfor-
duló sajnálatos bomlottság, tökéletlenség vagy elzüllés ugyanezen erkölcsi fejletlen-
ségre vezethető vissza. Mármost, ha éppen ezeket az állapotokat tekintve vesszük 
számba, hogy mekkora szükség volna minden egyes helyes erkölcsi megnyilatkozás 
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befolyásoló erejére, szinte megdöbbenünk arra a gondolatra, hogy éppen a nő tisz-
tultabb erkölcsi fogalma mily kevéssé mehetett át − a nők passzív szerepe miatt - a 
köztudatba! 

Az igaz, hogy a leggyönyörűbb, leghatalmasabb és szerintem leggyökere-
sebb munkát végző szerep jutott akkor a nőnek, mikor az anyai és nevelői szerepre 
lett predesztinálva. Csakhogy az eddigi szomorú tapasztalat mutatja, hogy hiába 
teremtetett a nő a család és nevelés központjává, ha a benne szunnyadozó, ösztön-
szerűleg tiszta erkölcsi fogalom, valamint a többi nevelésre hivatott tehetség, a foly-
tonos elszigeteltség miatt nem fejlődhetik teljes öntudatra, s a társadalom nem nyújt-
ja kezét ezen lappangó, szinte kötött erőnek a felszabadítására. Mert szunnyadozó 
talentumok sohasem lesznek képesek energikusan reformáló erőt kifejteni! 

Teljesen aláírom a konzervativizmusnak azon álláspontját, hogy a nő leg-
sürgősebb és leggyökeresebb munkája: a nevelés. De éppen hogy ezen ősi nézetet 
öntudatosan és logikusan támogathassuk, oly fokú liberalizmusra van szükségünk, 
hogy mindazon kellékeket, melyek biztosítják a szó teljes és legmagasabb értelmé-
ben vett nevelni tudást, félelem és előítélet nélkül megszerezhessük a nők számára. 
Hogy lehetőleg részt vegyünk mindazon szellemi mozgalmakban, melyek egyúttal 
önállósítják és fejlesztik az egyéniséget is! Mert az eddig produkált, úgynevezett 
családi nevelés − mindig tisztelet a kivételeknek − egyszerűen nem is nevelés! Mert 
tekintve korunk és társadalmunk temérdek vészes bajait, nekünk nem zsúr-
hölgyeket és nem is azt a bizonyos általános műveltséggel bíró, úrias, elegáns, de 
kevés erkölcsi megállapodottsággal bíró zsúr-férfiakat kell a jövendő számára nevel-
ni, hanem olyan komoly és céltudatos munkásokat, kik egy erkölcsiekben szebb és 
jobb korszakot vannak hivatva előmozdítani. 

Ha a mai politikai vagy egyéb küzdelmeket tekintjük, méltán kérdezhetjük, 
hogy hova lett annak a temérdek anyának, feleségnek és testvérnek erkölcsi befo-
lyása a mai társadalomra nézve?! Valószínűleg elfojtotta vagy legalább is ellensú-
lyozta az az ortodox nézet, hogy az asszony ne okoskodjék, hanem törődjék az 
ebéddel stb.…, s meg sem gondoljuk hirtelenjében, hogy ezen az alapon állva, mi-
lyen drága ebédeket eszünk, melyeknek valószínűleg a magyar társadalom adja 
meg elsősorban az árát! 

Azt is szokták mondani, hogy az utódokkal szemben fő kötelessége a 
családnak a jó példaadás! Ha a fiatalság otthon jó példát lát, ez a legmegbízhatóbb 
nevelés! Mélyen tisztelt hallgatóság! Bármilyen talpraesettnek lássék ezen ősi mon-
dás, a tapasztalat mutatja, hogy ez nem áll! Mindenesetre megkívántatik e jó példa-
adás a neveléshez, sőt ez egy fő kellék, de irányítás vagyis a szó hatalma nélkül, 
egyedül véve még nem elégséges! Csakhogy az irányítás csak akkor igazi irányítás, 
a szónak pedig csak akkor van igazi, üdvös hatalma, ha az kiforrott és öntudatos 
gondolatokból fakad! Méltóztassanak végignézni azon a temérdek rosszul sikerült 
férfin és asszonyon, kik a legjobb példa mellett vagy egy örökös prédikáció dacára 
nevelkedtek ilyenre! Az igazi, nemzetet szolgáló és javító neveléshez tehát nem-
csak egy passzív szerepet vivő példaadás, nemcsak bármilyen fegyelem, ha-
nem az összes talentumoknak erőszakos mozgósítása, különösen pedig az 
erkölcsi erőnek energikus befolyása szükségeltetik! 

Nem először hangoztatom én azt a szomorú tényt, hogy semmiben sem 
oly pesszimista a mi társadalmunk, mintha az erkölcsi erőnek emelő, különösen 
pedig, fejlődőképességéről van szó. Mindenben aláírjuk a haladás törvényét, csak 
egyedül az erkölcstől tagadjuk meg azt. Még a leghaladóbb mozgalmak is ezt a női 
lélekben lakozó előrehaladottabb és tisztultabb erkölcsi fogalmat utópiának deklarál-
ják a világra nézve, és némely tekintetben nem az erkölcsnek egyetemes emelésé-
vel kívánnak minden tekintetben „egyenlőséget” teremteni. 
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Tehát nekünk asszonyoknak kell az erkölcsi haladást és emelkedést min-
den áron megindítani, és Isten segítségével következetesen vezetni. Miután azon-
ban a nevelés gyökeres munkájával meglehetősen elkéstünk, mindenesetre üdvös-
nek tartom, hogy minden asszony, ki érzi magában azt az energikus erkölcsi erőt, 
mely annyira hiányzik a társadalomból, vigye be valami módon ezen erőt a köztudat-
ba! Hála Istennek, mindig több tér jelentkezik ezen erő bevitelére. És én meg vagyok 
arról győződve, hogy ha mindig kellő időben és kellő helyen, pártatlanul tárgyilagos 
női ítéletet vagy beavatkozást produkálunk, a XX. század felvilágosodott és általá-
nosságban véve mégis csak szociális érzékű társadalma meg fogja érteni jogos 
törekvésünket, mert be kell idővel látnia, hogy mi nemcsak az elrontott erkölcsi 
állapotok örökös foltozására és hálátlan kezelésére, hanem egy erkölcsösebb 
korszak megteremtésére is születtünk! 

 
Az unitarizmus a nevelés szolgálatában 

 
Fontossággal bír a gyermeknevelésre nézve a nőknek vallásos, de egyút-

tal felvilágosodott, szabadelvű iránya. Íme a szabadelvű kereszténység áldása a 
világra nézve, a nők, az anyák közvetítése által.  

Az anyának, a gyermek első nevelőjének kell úgy befolyásolni fiát, hogy az 
„nagy és igaz tisztelettel viseltessék a nők iránt”, mert e tény később is nagy fontos-
sággal bír annak életére, sőt jellemére nézve is. De mennyivel könnyebb elérni ezt a 
valóban nemes törekvést, ha az anya vagy nevelő már a maga egyéniségével vallá-
sos de elfogultságtól ment tiszta nézeteivel vetheti meg az alapját ennek a tisztelet-
nek. Az intézetek, iskolák, idegen tanítók a legjobb akarat mellett sem fogják soha 
helyettesíthetni az otthonnak, tehát az anyáknak alapvető munkáját! 

Hogyha az otthon mindenkor lelkiismeretesen betöltené hivatását, az 
egész társadalom képe nemsokára megváltoznék, mert a tudományokat, a külső 
műveltséget és rutint lehet külső nevelésből elsajátítani, de már a helyes ítélőképes-
séget és az erkölcsiség helyes fogalmát (a főműveltséget) főképpen a szülők befo-
lyása szerezheti meg.  

Szerintem a szülőknek, főképpen a nevelést végző anyának is szükséges 
egy oly erőteljes hathatós eszközzel bírni, mely nemcsak a gyermekek lelkét képes 
megszilárdítani vagy esetleg reformálni, hanem a vezetőt is kötelességének teljes 
tudatára ébreszti, és annak gondolatait azonképpen tisztázza, hogy misszióját a 
kornak megfelelően, a legtökéletesebben teljesíthesse. 

Az én unitárius lelkem ezt a hathatós erőt és a társadalom öntudatra éb-
resztését az unitarizmus felvirágzásától várja.  

 
Az unitarizmus és a nők 

 
Mintha csak mi anyák lennénk az Istentől arra kiszemelve, hogy tovább és 

tovább plántáljuk az Ő ajándékát. Mi tanítjuk meg gyermekeinket imádkozni; mi ta-
nítjuk meg őket az Istent „lélekben" és „igazságban" imádni, ösztönszerűleg nem a 
dogmákra, nem a külső formákra, hanem csak a mi egyszerű vallásunkra tanítva 
meg őket. Mi magyarázgatjuk nekik szabad óráinkban, hogy sohasem a születés, 
sohasem a faj, vagy rang, hanem mindig az egyéniség határoz, és így mi egyenget-
jük számukra legelőször azt az utat, melyre a testvériség eszméjétől áthatva, vezeti 
őket később az egyház.  

Ha tehát hálásak vagyunk mint asszonyok a szabadelvű egyház működé-
se iránt, mennyivel inkább lehetünk azok mint anyák; tudva, hogy amit ültettünk és 
őriztünk gyermekeink lelkében, kegyelettel ápolja azt tovább az egyház. Nem kell 
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attól félnünk, hogy egy-egy könyörtelen hitcikk, egy-egy merev dogma tönkre teszi a 
mi lelkiismeretes munkánkat, vagy esetleg diszharmóniát idéz elő a fiatal lelkekben. 
Nem kell attól félnünk, hogy ellentmond majd a katekizmus a többi tanulmányoknak, 
és hogy amit épít az egyik, lerontja azt rögtön a másik! Nem kell attól tartanunk, 
hogy nem ért egyet a pap és a tanító, hogy nincs összhang a templom és az iskola 
között.  

Nem kell izgatottan várnunk, hogy melyik lesz majd a győztes, és attól 
sem kell kétségbeesve rettegnünk, hogy vajon hát melyik lesz a kettő közül az áldo-
zat: a vallás vagy a tudomány,  a hit vagy az értelem,  mikor mind a kettőre oly igen 
nagy a szükség az életben! Hanem elégedetten és meghatottan szemlélhetjük mi 
anyák, mint támogatja és erősíti egyik a másikat, hogy teljes harmóniában, követke-
zetesen és egyesített erővel folytassák gyermekeinkkel azt az utat, melyhez még a 
mi anyai szívünk adta meg az irányt! 
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SZOCIÁLIS MUNKA 
 

Ez a téma szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Feldolgozására három jellemző írás 
ajánlható, melyek a Felolvasások és Közlemények I. (1908) vagy II. (1915) (rövidítve FK1 és 
FK2) kötetébe vannak beválogatva: 

A szociális munkát végző asszony (Budapesti Hírlap női melléklete, FK2)  Milyen 
asszonytípusra van a köznek szüksége? Hogyan célszerű közösségben tevékenykedni?  

A nők igazi hivatása (Az Újság, FK2) Nem csupán a család gondozása és nevelése, 
sem pedig a sebek kötözése, hanem az egyetemes bajok gyökeres gyógyítása a velük született 
vallásos szellem mozgósításával.  

Altruizmus a szociális munkában (Magyar Gazdaszövetség szociális kurzusa, FK1) 
E tekintetben Kozma Flóra példaképe Jézus, a fenséges reformátor, fáradhatatlan 

szociális munkás és türelmes békeapostol. Szorgalmazza a visszatérést az eredeti evangéliumi 
eszményekhez. A Hegyi Beszédben megfogalmazott „Isteni Alkotmány” pillérei: a nyolc 
„boldogmondás” vagy Gromon András szerint (aki görögből újra fordította az Újtestamentu-
mot), „szerencsésmondás”. Ebből kettőt kiemelten vizsgáltunk:  

Első: Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. (Károli Gáspár) 
Szerencsések a Lélek hatására nyomorgók, mert övék a Mennyek országa.    (Gromon) 

Ötödik: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek (Károli) Szerencsé-
sek az irgalmasok, mert Isten irgalmas lesz hozzájuk (Gromon) 

Flóra hirdette és gyakorolta az „evangéliumszerű igazság- és emberszeretetet, mely 
felekezetiség nélkül tud és akar szolgálni a közjónak.” (A Budapesti Dávid Ferenc Egylet 
estélyén elmondott beszéd, 1908)  

Napjaink „fejlett” világában, Ferenc pápa szerint, a testvériség és a szolidaritás 
eszméje eltűnőben van, mivel terjed a gazdasági hatékonyságra és versenyszellemre épülő, 
kirekesztő, féktelen fogyasztásra majd „eldobásra”, „lecserélésre” buzdító szemlélet. (Az Irga-
lom Egyháza)  Ez ellentétes a keresztények Isten- és emberszeretetével. (irgalmas szamaritánus 
példázata Lukácsnál) 

Erdélyben szervezetten és nem kizárólag felekezeti alapon segítenek a nélkülöző, 
saját magukat ellátni képtelen embereknek: katolikusoknál Böjte Csaba Dévai Szent Ferenc 
Alapítványa, unitáriusoknál Gondviselés Segélyszervezet, Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus 
Öregotthon, Mészkői Balázs Ferenc Szeretetotthon. 

Közvetlen módon mi is segíthetünk úgy, hogy odafigyelünk egymásra, anélkül hogy 
megsértenénk mások emberi méltóságát. Gyermekeink, unokáink öntudatos, önállóan gondolko-
dó és cselekvő állampolgárrá, szolidaritásra, együttérzésre  képes személyiséggé nevelése 
(érzékenyítés) is szociális (a közjó érdekében, Isten Országának eljöveteléért végzett) munka.  
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A szociális munkát önkéntesen és örömmel végzők, miközben boldoggá tesznek 
másokat, saját magukat is boldognak érzik. A társadalmi békéhez vezető jézusi út: a belső 
(lelki) reformáció és a külső (szociális) igazságosság igényeinek összehangolása. 

 
Altruizmus a szociális munkában 

 
Talán különös, sőt felesleges fogalomként hangzik felolvasásom címe, 

miután a szociális munka szinte elválaszthatatlannak látszik az általános 
altruisztikus törekvés fogalmától. De ha a tapasztalat útján nézzük a dolgokat, lehe-
tetlen észre nem venni, hogy nem minden szociális munkában található fel az altru-
izmus, vagyis az az önzetlen, felebaráti szeretet, mely egyenlően melegít minden 
irányban. Pedig szerintem a „testvériség” keresztény gondolata - mely minden 
szociális munkának az alapja - nem jelentheti pusztán csak a «jogok” megszer-
zésének egy oldalra szóló törekvését és jogosultságát, hanem jelenti a köte-
lességeknek és önzetlen szeretetnek minden irányba kiterjedő türelmes gya-
korlását; még pedig nemcsak barátul fogadott embertársaink, hanem ellensé-
geink vagy vélt ellenségeink számára is.  

Ezt nevezem én a szociális munkában altruizmusnak.  
Már maga e krisztusi fogalom (az altruizmus fogalma) - melynek gyökér-

szálai egész a görög bölcsészetig vezetnek vissza - a „legtöbb ember legnagyobb 
boldogságát” jelzi, tehát a minden oldalra szóló boldogítás önzetlen törekvését, job-
ban mondva: a másért való önzetlenséget akarja kifejezni.   

Azt szokta, úgy a túlzó szocializmus mint a társadalom közönyös, minden 
társadalmi munka iránt hitetlen része, mondani: Könnyű a meleg, kényelmes és 
szőnyeges szobából elmélkedni az altruisztikus szocializmusról! Hagynók csak egy 
percre ott a kényelmet és jólétet, s néznénk be a fűtetlen, hideg, nyomorral telt szo-
bákba, mint a szocializmus jogos tanyájára, akkor tűnne csak igazán nevetségesnek 
és meddőnek a mi „műkedvelő” úgynevezett altruisztikus munkásságunk, s akkor 
látnánk csak be igazán, milyen abszurdum a fűtött szobából kiinduló, többnyire teó-
ria alakban nyilvánuló új szocializmus! Itt kezdődik tulajdonképpeni tárgyam, a meleg 
szobából fakadó szocializmus témája.  

Semmire sincs akkora szükségünk, mint éppen a jólétből eredő szocializ-
musra. Semmi sem olyan sürgős, mint éppen a jól fűtött és jól szellőzött, harmonikus 
külsővel és belsővel bíró otthon összhangzatos, világos és elfogulatlanul tárgyilagos 
szociális gondolata. Hiszen egyedül ez a gondolat lesz képes ellensúlyozni nemcsak 
a hideg szobából fakadó elkeseredett szocializmust, hanem megszüntetni magát azt 
a hideg szobát és nyomort is, mely éppen dermesztő volta miatt nem a legjobb me-
legágynak bizonyult a szociális gondolatok számára!  

Nagyot fordult 2000 év óta a világ! Ma nem azokat az időket éljük, hogy a 
szegényes jászolból várhatnánk azt a megváltó eszmét, melynek minden oldalra 
szóló fegyvere az altruizmus. Ha ma ezt a 2000 év előtt kiforrott eszmét át nem plán-
táljuk, mint a helyes szocializmusra szánt egyedüli fegyvert, a szőnyeges palotákba, 
- hogy az egyszerű halászok helyett ma ezeknek lakói terjesszék az igét - bizony 
nehéz időknek nézünk elébe!. 

Hogy a nép egy részéből kiveszett az általános emberszeretet érzete és 
csak gyűlöletet érez a vezetők iránt, annak, jól tudjuk - s itt e lelkiismeretes körben 
nem egyszer hallottuk - elsősorban mi magunk vagyunk az okai. A nép nem volt 
általunk igazsággal és szeretettel vezetve, tehát benne is kihalt irántunk a jézusi 
altruizmus. Azonfelül olyan álvezetőket kapott útmutatókul, kik távol állva a jézusi 
magaslattól, oly színben ismertették meg előtte az altruista törekvéseket, melyek 
csak a saját részre követelendők ki, ellenben jóakaratból vagy szeretetből a feljebb-
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való felebarát számára már nem gyakorlandók. S a mi szegény népünk talán nem is 
sejtette, hogy ezen egyoldalú törekvéssel lassanként hűtlen lett ősi örökségéhez, a 
keresztény valláshoz.  

Mert itt van a különbség az izgatók szocializmusa és a most ébredező 
jézusi szocializmus között! Az egyik csak az úgynevezett ellenséggel küzd a saját 
joga érdekében; a másik, mialatt a vezetésre és útmutatásra predesztinált szellem 
jogát magyarázza, egyúttal és elsősorban az alsóbb és nehezebb munkát végző 
osztály jogos követeléséért és emeléséért is harcol. Igaz, hogy nem egyenlő a küz-
delem; mert ott van a minden tekintetben való mostohább sors, és itt a jólét és szel-
lemi előny, de a hagyományos állapotok és viszonyok megszokása, a jó vagy rossz 
sorsba való tradicionális beletörődés oly egyforma hatalom, mely némileg minden-
esetre csökkenti a különbségek tényleges érzetét… 

A legnagyobb és legszentebb intenciójú, isteni magaslaton álló szocialista, 
míg folyton a nép jólétéért dolgozott, s ennek felemelésére és szabadítására szen-
telte életének egy részét, sohasem szűnt meg a vezetők iránti altruisztikus tiszteletet 
hirdetni. S mikor a mennyországot idealisztikus emberszeretetében a szegényekkel 
és nyomorultakkal látta megtelve, s elhangzott ajkáról az elkeseredett kritika a 
„gazdag”-ról, kinek anyagias érdekei miatt nehezebb egy eszményi magaslatra he-
lyezkedni, mint a tevének a tű fokán átjutni, mindig hozzáfűzte azokat az altruisztikus 
gondolatokat, melyekből az az ismeretes elve fakadt, hogy „add meg a császár-
nak…” vagyis a mi magyar nyelvünk és magyar szívünk szerint: a királynak,  ami a 
királyé!  

Ez nem azt jelentette, hogy az ő nagy szívében is nem dúltak az uralkodó 
viszonyok között aggodalmas kétségek és fájdalmak, vagy hogy az ő isteni bátorsá-
ga és ereje hátrált volna meg a földi hatalmasok előtt, hanem jelentette azt az előbb 
említett keresztény altruizmust, melynek csirája már Krisztus előtt mintegy kezdetle-
ges fogalom jelentkezett, jelezve a megváltó gondolat eljövendő születését: az álta-
lános szeretet vallását. És ez az öntudatossággal kifejlett és teljes öntudatosságra 
emelkedett vallás abban a gondolatban összpontosul, hogy jobb, szebb, sőt boldo-
gabb állapot szenvedni az igazságért, mint másoknak okozni a megaláztatást és 
bánatot… jobb mindkét arcunkat ütésre tartanunk, mint a másét megütni… szebb és 
boldogabb állapot kenyérrel visszaütni, mint kővel megkezdeni a harcot - de különö-
sen: amit nem kívánunk magunknak, ne tegyük azt másnak!  

Ezen alapszik az egész kereszténység; és egy ösztönszerű sejtelemtől és 
előérzettől kísérve, ezért a csodálatos eszméért itta ki a méregpoharat már Szókra-
tész is. Ha ezen magas színvonalon álló és magasabb eredetből származó altruiz-
must az összes szívekbe beleplántálhatnók, ez egymagában elégséges volna arra, 
hogy a kellő fordulópont beálljon a társadalmakban.  

Ez az az eszme, mely előbb-utóbb a romboló szocializmusnak is megköti 
a kezét. De egyúttal ez az az eszme, mely előbb-utóbb a felső társadalmat és a 
plutarchiát is arra tanítja meg, hogy szokássá vált és meggyökerezett önzésükön 
keresztül látva, a mások érdekéért is tudjanak cselekedni, és még inkább, lemonda-
ni. Ez az az összekötő kapocs, mely idővel mindjobban kisebbíti a két osztály között 
levő távolságot, hogy szeretettel és elnézéssel közeledhessenek egymáshoz. Bár 
meg tudnók ezzel a mi értelmes és büszke magyar népünkkel értetni, hogy midőn 
arra buzdítják az „egyenlőség” szent nevében, hogy csak a maga részére követelje 
az emberszeretetet, de e tekintetben adós maradhat a feljebbvalókkal szemben, 
nem az igazi egyenlőséget, nem a nemes és önérzetes demokratizmust hirdetik..  

Ez is egy jog, a nagylelkűség gyakorlásának szent joga, melyért szintén 
küzdeni kellene a népeknek! A forradalmi állapot nemcsak azért rettenetes és 
istentelen a szemlélő ember előtt, mert kegyetlen és vérontó hatásában, ha-
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nem még inkább azért, mert a népet megfosztva és kivetkőzve látjuk egy-egy 
időre emberségéből, vagyis isteni származásából. De az is igaz, hogy mi csak 
úgy követelhetjük meg, sőt csak úgy fogadhatjuk el számunkra az altruisztikus érzel-
meket, ha mi e megkövetelt önzetlenséget ugyanezzel az érzelemmel viszonozzuk, 
jobban mondva: már ezzel az érzelemmel előzzük meg, és önként teszünk meg 
mindent a más boldogulásáért. Mert csak a kölcsönös önzetlenség tarthatja fenn a 
keresztény társadalmak oly mérvű egyensúlyát, hogy valahogy e krisztusi tan a már-
tírság töviskoronáját ne nyújtsa egyik vagy másik alkalmazkodó osztály számára.  

Azt is szokták mondani, hogy hiszen az önzetlenség ezen elvével megköt-
jük a világ kerekét, mert ha mindenki a másik javára türtőzteti magát, hogyan fejlőd-
jenek és tökéletesedjenek az állapotok? Ismét a kereszténység megalapítójára, mint 
Istentől küldött merész reformátorra, és mégis ezen állítólagos kerékkötő teória vég-
leges megpecsételőjére hivatkozom. Hogy e két ellentétesnek látszó tulajdonság 
egybeolvadása egy magasabb igazság, mely az igazi haladásra és tökéletesedésre 
rendeltetett, mutatja a keresztény vallásnak erkölcsi és kulturális civilizációt hozó 
ereje. Hogy azonban a kereszténységgel nem jár együtt mindig az állapotok szeren-
csés megoldása, annak oka nem az eszmében rejlik, hanem éppen ezen isteni har-
móniának emberi megbontásában. 

Mert az emberiségben vagy csak a nyers reformátori szellem emelkedik ki 
a jézusi altruizmus nélkül, s előáll a vad szocializmus és anarchizmus, mely nem 
hallja a hegyi beszéd örökösen élő poézisát; vagy csak az ambíció és javító szándék 
nélküli megnyugvás, közönyös béke kerekedik felül, mely passzív szerepe miatt 
természetesen szintén nem vezethet célhoz. Szóval hiányzott és hiányzik a világ-
ból az a jézusi összhang, mely gyógyulást és békét hozna minden oldalra… 

A társadalom azon részével, mely teljesen közönyös és érzéketlen a szo-
ciális kötelességek, tehát a szociális bajok iránt is, ezúttal nem foglalkozom, itt kü-
lönben is bajos valamit elérni; mert ezen öntudatlan, érzéketlen közöny ellen szerin-
tem éppen oly nehéz orvosságot találni, mint például ahogy a nem muzikális embert 
nehéz a zene iránt fogékonnyá tenni. Hanem foglalkozom az altruizmuson és erköl-
csi alapon nyugvó társadalmi munka azon pesszimista ellenfeleivel, kik ismerik a 
társadalomnak éppen az erkölcsi alap és altruizmus hiánya szülte betegségeit,..de 
nem hisznek a munka eredményében, tehát jogosultságában!  

A társadalom nagy részének nézete még mindig az, hogy minek lehetet-
lent kívánni, mikor a világ mindig így volt és így lesz, különben is hálátlan mesterség 
más dolgába ütni az orrunkat, mert hallgatni arany, s az a „legnagyobb bölcs”, aki 
mindenkor számol a tényekkel, és úgy veszi a dolgokat, ahogy vannak stb. stb.… 
Hogy a világ nem volt mindig egyforma, és ezentúl sem maradhat a mai állapotban, 
a világtörténelem bizonyítja legjobban. Hogy a viszonyok nem maguktól változtak 
meg - mint szintén mondani szokás - hanem az egyesektől eredő, közösen megfe-
szített munka mozdította meg azokat, az is tény.  

Minden időben megvoltak ezek az igazi kerékkötők, kik ugyanúgy hangoz-
tatták ezeket az elcsüggesztő, reménytelen elveket, mint a mostaniak; de egyúttal 
mindig voltak egyes vállalkozó szellemek, kik tettre ösztönözték a tömeg emelkedni 
vágyó részét, és a keresztény altruizmussal a helyes fékezést is egyúttal megadva, 
az igazi és áldásos haladást szolgálták. 

Csodálatos, hogy a találmányok, felfedezések, a gőz, villany, fonográfok, 
automobilok idejében folyton hangzik az egyforma szózat, hogy a világ folyásán 
változtatni nem lehet! Tudom jól, hogy óriási a különbség a feltaláló szellem haladá-
sában és a szociális állapotokat altruisztikusan rendező erkölcs fejlődésében. Ez 
éppen a megdöbbentő és szinte tragikus a haladás történetében! De ez világért sem 
jelentheti azt, hogy egyedül a feltaláló és sziporkázó szellem a fejlődőképes és csak 
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az van hivatva; még pedig külső dekórumokban, vinni előre a világot, hanem jelenti 
az emberiség felületességét és külsőségekre hajló hiúságát, mely szerint leginkább 
a szemkápráztató szellem fejlesztésével kívánta gőzerővel előrehajtani a világot s 
nem sokat törődött az erkölcsök fejlődésével, melyek a szociális állapotok helyes 
haladását is maguk után vonták volna. Így állhattak azután elő azok a tragikomikus 
viszonyok - sajnos, egész napjainkig - , hogy a legfejlettebb művészi és látszólagos 
művelődési korszakok mellett a legszomorúbb, öntudatlanul erkölcstelen hagyomá-
nyok uralkodnak.  

Nagyon természetes, hogy a mélyebben gondolkodni nem tudó, de már e 
félszegségeket megsejtő tömeg, látva ez oldalról a feltűnő elmaradást és rendkívül 
lassú vánszorgást - mely tapasztalatlan és homályos szeme előtt majdnem egyfor-
ma a mozdulatlansággal - szokásszerűen és csodálatos megnyugvással hirdeti, 
hogy csak a szellemiekben várható a folytonos fejlődés és tökéletesedés…Mások 
ellenben azt állítják, hogy lehetetlenség egy olyan erkölcsi magaslatról ábrándozni, 
mely szociális és erkölcsi téren is a legfejlettebb pontra emelné a világot! Egyáltalá-
ban józan, praktikus szellemű ember nem utazik ilyen utópiákban, és nem vesztegeti 
el idejét hasonló meddő munkára. 

Ez a kijelentés szerintem annyi, mint teljesen szakítani a kereszténység-
gel! Mert megtagadni az erkölcs fogalmától - mely a kereszténység fő követelménye 
és alapköve egyúttal - a tökéletesedés képességét, és míg minden teremtett lény, 
tulajdonság és gondolat fejlődőképességét aláírjuk, éppen e legmagasabb fogalom 
világot szolgáló és javító jogosultságát letagadni merénylet nemcsak a keresztény-
ség, de a vallás egyetemes gondolata ellen, mely erre az erőre és nem a bizonyta-
lan utakra tévedő és ötletszerűen működő zsenialitásra támaszkodva építi egyháza-
it! … 

Az én szerény okoskodásom szerint a szellem hozta haladás is tulaj-
donképpen az erkölcsi tökéletesedés szolgálatára, mint a végső cél és végső 
eredmény elérésére teremtetett, s csak amennyiben felismeri igazi rendeltetését: 
és teljesíteni is igyekszik azt, annyiban állapítható meg igazi értéke is, mely a külső-
ségekben jelentkező divatos civilizációt magasan felül szárnyalja.  

Csakhogy míg a társadalom egyrészt bámulatosan és vakon hódol a szel-
lem kevésbé fontos produktumainak, amint erkölcsi vagy szociális törekvésre tér az 
át, s pláne írásban vagy beszédben nyilvánul törekvése, rögtön azzal főzi le, hogy 
nem ér a teória semmit. Dolgozni kell; mert többet ér egy dolgozó szántóvető, mint 
egy elmélkedő szalonmunkás. Hiszen igaz, hogy cselekvés és kivitel nélkül nem ér a 
teória semmit. Csakhogy amíg a munkanélküli teória legfeljebb feleslegesnek és 
nevetségesnek bizonyulhat, addig a helyes teóriát nélkülöző munka sokszor átokká 
válhat, különösen szociális téren!...  

Én szeretném merészen megfordítani az általános vádat. Nem elég csak 
ötletszerűen erre-arra jótékonykodni, mi majdnem nyomtalanul vész el a tengernyi 
baj és a társadalmi közöny között. Nem elég csak kedvünk, hajlamunk vagy egyéni 
hiúságunk szerint egy-egy külső munkába belekezdenünk, mikor a nagy többség 
még a szó teljes értelmében alszik. Bármennyre idegenszerűen hangozzék is prakti-
kus szellemű ellenfeleink előtt kijelentésem, nekünk legsürgősebben egy kialakult és 
kiforrott teóriára van szükségünk! Egy olyan teóriára, mely végigrázza és munkára 
serkenti az egész társadalmat, és elég biztos és szilárd alapú arra, hogy megváltó 
munkává testesedjék mielőbb! Nem is kell e teórián fejet törni vagy találmányokról 
ábrándozni. Örök teória ez, melynek csakugyan meg kellett lennie még a világ fun-
damentumának felvettetése előtt… hogy mint örök igazság, az elmúlás nagy aktusa 
után is tovább éljen…  
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Ha mi e hatalmat még időben felismernők, és lehetséges volna az a cso-
da, hogy minden ember magáévá tenné ezen önzetlenséget valló teória hirdetését 
és gyakorlatba vitelét, én hiszem, fanatikus vak hittel, az evangélium ama jóslatát, 
hogy három nap alatt új világot lehetne a régi helyett felépíteni. 

 
 A szociális munkát végző asszony 

 
A régieknek van egy nagyon kedves és jóhiszemű mondásuk, mellyel a nő 

passzív szerepét, mint a legtökéletesebb asszonyi tulajdonságot, dicsőítik…
Mostanában azonban nagy fordulat állt be társadalmunkban. Most maga a társada-
lom ösztönöz bennünket az elegáns szereplő munkára, s nyakra-főre támad a te-
mérdek teákat, jótékony zsúrokat, bazárokat rendező és jegyeket áruló úriasszony, 
anélkül azonban, hogy társadalmunk bajain komolyan és számottevően - kivéve a 
jótékonykodást - segítene. 

Végignézve egy-egy rettenetes luxust űző szereplő táboron, igazán gon-
dolkodóba esik az ember, vajon nem volt-e mégis igazuk a régieknek szigorú jelsza-
vukkal?! De szerencsére itt, - mint mindenütt, - valahol a középen van az igazság. 
Vagyis se félrevonuló és hallgató, se örökösen és külsőségekben szereplő asszony-
ra nincs a köznek szüksége, hanem vagy hivatalosan és hivatásosan dolgozó, vagy 
a csendes kötelességet végző otthonából merészen kilépő és luxust mellőző mun-
kás asszonyra, ki minden egyes külső kötelességének lelkiismeretes végzése után 
visszatér a hangtalan, de fontos családi munkához… 

Passzív jósággal és türelemmel nem mozdíthatunk elő semmit, mert nagy 
energia, erős akarat és lankadhatatlan küzdelem szükségeltetik ahhoz, hogy a 
szebb jövendőt egyengető modern szellemhez és munkához csak egy paránnyal is 
hozzájárulhassunk. Csak arra vigyázzunk, hogy temérdek egyleti munkát magunkra 
vállalva, csupa buzgalomból el ne forgácsoljuk erőnket! Mindenki az őt érdeklő és 
leghasznosabbnak gondolt munkakört válassza, hogy annak egész lélekkel szentel-
hesse szabadidejét. Azon szabadidejét, mely a kénytelen kenyérkereset vagy csalá-
di kötelességek teljesítése után megmarad számára. Mert egy-egy ügynek sokkal 
többet használ néhány erőteljes és alapos munka, mint egy sereg jelentéktelen 
és gyenge kis működés. 

Még egyet vagyok bátor ismételve hangsúlyozni. Mindenki csak egyéni 
talentuma szerint tud hathatósan dolgozni. A teoretikus munkásra, vagyis aki 
inkább eszmékben tud dolgozni, - még pedig a gyakorlati munka rovására, - kár 
praktikus cselekvő munkát bízni. Aki pedig a gyakorlati életben bizonyul ügyes mun-
kásnak, esetleg szintén a tervező gondolat rovására, annak vétek idejét teoretikus 
munkára pazarolni. Hogy meglevő nagy, komoly munkát végző női táborunk dacára 
nagyon csekély az eredmény, annak nemcsak korlátozott, a gyökérre sohasem hat-
ható munkánk az oka, hanem mint említettem, a túlterheltség és a rossz beosztás. A 
túlterheltségre mentség az is, hogy aránylag kevesen vagyunk, kik komolyan foglal-
kozunk a köz érdekével. Tehát nemcsak sokat veszünk magunkra, hanem tényleg 
sok is jut egy-egy dolgozó asszonyra. Már most ha az írás embere esetleg rossz 
gyakorlati munkát kénytelen végezni, a praktikus cselekedetű munkással pedig töké-
letlen írást vagy előadást végeztetnek, kész a fejetlen és meddő munka. Ellenben, 
ha a dolgozó, ambiciózus magyar asszonyokat valami csodás külső hatalom logiku-
san sorakoztatná a munkára, hogy az egyik fél megbízható eszméje szabná ki a 
másik fél praktikus gyakorlati munkájának a módját, - és nem megfordítva, sőt össze
-vissza, úgy sokkal összhangzóbb, ésszerűbb és produktívabb munkát tudnánk 
szeretett hazánk érdekében végezni.  
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A nők igazi hivatása 

 
Mindenfelé hangoztatják, hogy íme, most, e háborús korszakban világlik ki 

igazán, hogy a nőknek nem a "politikai amazon" szerepe, nem is a világbajok elleni 
harcolás, hanem a harcban ejtett sebek gondozása, a háború csapásainak enyhíté-
se az igazi hivatása!... 

Igazi hivatás! Óriási jelentőségű szó, mely magában foglalja a rendeltetés-
szerű munka fontosságát és súlyát is az emberiségre nézve. A család gondozása és 
nevelése például kimondhatatlanul fontos és nélkülözhetetlen misszió a világra néz-
ve, de mint nőnek való egyedüli igazi hivatás még ez sem nevezhető… Ha egyedül 
áll az életben, hivatás nélkül maradjon?...Egyes embernek ki lehet szabni, hogy csak 
örökös mellékmunkát végző hivatást szolgáljon, ha ez egyéniségének egyedüli ké-
pessége és hajlama. De ha már egy tömegnek, mégpedig az emberiség felének 
ajánlunk egyetemes hivatást, akkor már éreznünk kell korszakunknak azon nagy-
mérvű betegségét, mely nem elégszik meg a sebek kötözésének poétikus munkájá-
val. 

Egyáltalán nagyon merész dolog az emberiséget nem szerint két kü-
lön kategóriába osztani, és határozottan kimondani, hogy az egyiknek ez, a 
másiknak pedig amaz a hivatása, lévén a szabad fejlődésre predesztinált egyé-
niség az egész emberiség számára adva. Ezen isteni törvény alól joggal az 
asszonyt sem mentheti fel semmiféle emberi határozat..  

Nincs nagyobb tévedés a világon, mint mikor az embertelen intézmények 
állandó fennállásával akarják a humanitást meghonosítani, és vele összhangba 
hozni. Ez nem azt jelenti, hogy a tradicionális bűnök által előidézett bajokból szárma-
zó köteles mentőmunkát szívtelenül megvessük, vagy lekicsinyeljük, belőle magun-
kat nagyképűen és kényelmesen kivonjuk, de mint megnyugvást teremtő végcélt, 
mint ideális hivatást igazán nem tekinthetjük. És különösen nem tekinthetjük mi asz-
szonyok. Nem azért, mert, sokak állítása szerint, túl szabadelvűek sőt hipermoder-
nek lettünk. Ó nem! Sőt a mi konzervatívnak nevezett álláspontunk, a vallási alap, 
követeli meg tőlünk a gyökeres munkára való törekvést, és ezen egyetemes munka 
sikerében való rendíthetetlen hitet! Mi, vallási alapon álló asszonyok - kiket prófétá-
ink a szerénység és igénytelenség boldogságára tanítanak - az emberi jogokat nem 
magáért a rideg dicsőségért és kiváltságért, hanem a vele járó, meleg szívű, embe-
reket megváltó és szerényen elvégzett kötelességekért óhajtjuk!...  

A világnak az az álláspontja, hogy hiszen szép-szép ez az "ideális és 
utópisztikus” gyökeres javítási szándék, de hát, sajnos, kivihetetlen… Azok az ősi, 
nemes prófétai eszmék … mind a nagy, merész és a világ által utópisztikusnak tar-
tott gondolatokat hirdették. Minden időben ezek az erkölcsi és egyéni reformációt 
követelő, konzervatív néven ismert, ideális eszmék küzdöttek a pusztán technikai és 
tudományos haladást dicsőítő materializmussal… Ezt az eszményi haladásért sóvár-
gó konzervativizmust, vagy mondjuk antik igazságokat respektáló liberalizmust, 
éppen a nők zöme képviseli legjobban a vele született vallásos szellem folytán. És 
ezt az ősi hitből merített lelkesedést, ezt a próféták szaván felépült ambiciózus tett-
vágyat kárhoztatjuk megsemmisülésre és megszégyenülésre, ha az egész nagy 
asszonyi tábor magasan szárnyaló vágyait apró kezelő munkákba, az állandósított 
bűnök szülte sebek foltozgatásába akarjuk belefojtani. 
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ERKÖLCS 
 

Jelzők nélkül az erkölcs (morál) semleges fogalom: társadalmi normát, emberek 
közötti viselkedési formát, íratlan törvényt, változó értékrendet jelöl. Cselekedethez, nem 
személyhez kötődik.  

Jelzőkkel ellátva kapcsolódik a jó és a rossz, az ajánlott és a kerülendő, az 
erény és a bűn fogalmához, melyek megítélése koronként, társadalmanként változik. A 
valláserkölcs abszolút forrásként természetfeletti szellemet jelöl meg. Az ótestamentumi 
Tíz parancsolat egy kis része büntetőjogi kategória, nagy része viszont erkölcsi típusú, 
melyek megszegéséért nem a törvény „csak” Isten és/vagy a lelkiismeretünk büntet.  

Az Unitárius hitvallásban szerepel a „bűnbocsánat” kifejezés, amely feltételezi 
a bűn elkövetését majd pedig megbánását, tehát a pozitív változás őszinte szándékát. Az 
evangéliumok szerint egyetlen megbocsáthatatlan bűn a Lélek (Szentlélek) káromlása, a 
lelki tisztátalanság.   

Kozma Flóra számára az evangéliumi erények nem zordak, hanem az igazi 
boldogság forrásai. Ezek gyakorlásában teljesedik ki a nőisége és a hite. Kapcsolódik a 
gyermekneveléshez és a szociális munkához is. 
 

Megbeszélésre, egyéni olvasásra ajánlott írásai:  
 

Az „übermensch” eszméje a szabadelvű kereszténységben (Keresztény Magve-
tő, FK1, FK2) Az egyetlen tanulmány, mely fontossága miatt mindkét kötetében szerepel.   

- Jézusi demokratikus program: folyamatos erkölcsi reformáció és önreformáció 
belülről és alulról (kovász) Istennel (Magvető)  - termékeny   

- Nietzsche-i arisztokratikus program: a közerkölcs változatlanul hagyása 
mellett a Zseni (Vezér) kultuszának az erőltetése kívülről és felülről (mágnes) Isten nélkül 
- terméketlen 

Krisztus szelleme Foerster szociálpedagógiájában (FK 2)Krisztusi pedagógia: 
erkölcsi jellem kialakítása modern eszközökkel. Szabad választás bűn és erény között. 

Modern irányok - konzervatív bűnök (Magyar Közművelődés, FK2) Két ferde-
ség (rossz) között nem érdemes választani.  Új, egyenes alapokra kell helyezni az erkölcsöt 
(jó).               

A mértéktartásról (Alkotmány, FK 2) Krisztusi mérték: „Az emberek igazi 
tökéletessége éppen a középúton haladó, derült filozófiában rejlik.” 

Ki lehet maradéktalanul jó vagy tökéletes? Jézus szerint, kizárólag az Atya. 
Az Emberfia és az Emberlánya viszont lehet jóravaló, a jót tudatosan választó és fejlődő-
képes.  

Szülők dilemmája: Jóra avagy az ún. Életre neveljék-e gyermekeiket?  
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Az „übermensch” eszméje a szabadelvű kereszténységben 

 
Hogy a szabadelvű kereszténység létjogosultságát bizonyíthassuk, szük-

séges lépten-nyomon azt a modern szellemű alapot kimutatni, mely összeköti vallá-
sunkat a nagy elmék egy-egy filozófiai gondolatával…A nagy gondolkodók egyik 
legérdekesebb típusa Nietzsche, az „Übermensch” teóriájának megalapítója. Szinte 
magunk előtt látjuk a hatalmas szellemi arisztokratát, aki tudja és érzi, hogy az ész 
és a zsenialitás a világ mozgató ereje, s merészen rámutat a tömegből kiemelkedő 
„Übermensch"-ekre, kik egyedül biztosítói a haladásnak és a világ megváltó munká-
jának. íme az „embermegváltó" önérzetes és fenséges tana, mely a szabadelvű 
kereszténységnek is alapgondolata, midőn Jézust merész kézzel helyezi vissza a 
világtörténelem többi nagyjai közé, hogy… a szellem isteni eredetét és erejét hirdes-
se. Íme a gócpont, amelyben Nietzsche és a szabadelvű vallásos gondolkodók esz-
méje a különböző utak és távolságok ellenére találkozik. 

De most keressük a különbséget, hogy megtalálhassuk az okot, mely e 
gondolat-találkozás mellett is akkora távolságot szül Nietzsche filozófiája és a mo-
dern kereszténység között. Nietzsche „Übermensch”-e hatalmas, erős, sőt erősza-
kos és félelmetes, melyet éppen e tulajdonságoknál fogva predesztinál alkotója a 
vezetésre. Jellemét annyiban az arisztokratizmus jellemzi, hogy tudva és ismerve 
saját elsőrangúságát, erre hivatkozva él jogával és, a tömeget csak szellem nélküli 
anyagnak nézve, vak engedelmeskedést és meghunyászkodást követel a részéről. 
Tehát vezetése mintegy erőszakos, parancsoló s a szociális törekvést, valamint 
ezzel együtt a dicsőséget, szinte egyedül magának tartva fel, a tömeget csak egy 
hatalmas szuggesztióval szeretné misztikus módon maga után vonni, anélkül, hogy 
abban törekvéseinek csak gyenge visszhangját is felidézni kívánná. Nála az 
„egyesek" nem számítanak, hanem valósággal keresztül tiporva és gázolva a tervére 
nézve alkalmatlan közegen, vas és kérlelhetetlen kézzel kívánja előre vinni a világot. 
Felsőbb akaratban, Istenben természetesen nem igen hisz, tehát minden kiváltságát 
csak saját magának tulajdonítja, s látva a nagy szellemi távolságot, mely elválasztja 
tőle a tömeget, bámulója lesz önmagának, és megalapítja lassanként a legveszedel-
mesebb vallást, az önimádást… 

De ez elkeseredett hangulat közepette, messziről, mintegy ködfátyolból 
előlépve, a másik megváltói alak, a szabadelvű kereszténység „Übermensch-e, tart 
felénk. Nem tipor és nem gázol, hanem mialatt szeme és gondolata szintén a célon 
függ,… le-lehajol minden egyes útjába jövőhöz, hogy a törekvést és célt megismer-
tetve, már útközben magához próbálja ölelni „testvéreit", hogy esetleg minél többen 
és együttesen folytathassák a megkezdett gyönyörű utat. Megvan benne is a kivált-
ságosak önérzete; büszkén hangzik az ő ajkairól is a merész kijelentés : „én vagyok 
az út és az élet . . .", de azonnal rámutat a forrásra is, ahonnét e hatalmat vette, és 
egyúttal Isten fiainak deklarálja az egész emberiséget...  

Óriási a különbség a két megváltó egyéniség között. Amint már jeleztem, 
az egyik felsőbbsége érzetében parancsolójává és zsarnokává válik az általa meg-
vetett tömegnek; a másik ugyanezen felsőbbség érzetnél fogva szolgájává szegődik 
a fejlődésre és tökéletesedésre kiszemelt népnek. Ott tehát a kiemelkedés tudata az 
arisztokratikus érzelmeket váltja ki, itt pedig a demokratizmus nagy gondolatát. S 
míg Nietzsche és „Übermensch"-e arisztokratikus gőgjével csak magának tartja 
szociális reform-gondolatait, emez a szegény emberekből választ „tanítványokat", 
hogy ezek elszéledve, a sokaság mélyébe vigyék az „igét", s ne csak felsőbb pa-
rancsszóra, hanem a „lélek" munkája által, magától mozduljon meg a tömeg. Nietz-
sche „Übermensch"-e gyűlöli és utálja a bűnben élő sokaságot, s legfeljebb a leg-
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gyengébb és öntudatlanabb percben engedi meg a hozzá való leszállást. A keresz-
ténység „Übermensch"-e viszont a legmagasztosabb és öntudatosabb pillanatot 
választja e célra, hogy a bűnösök közé ülve, emelje magát a tömeget is. Nietzsche 
filozófiája hasonló a mágnes darabhoz, mely felülről, gépiesen szeretné az értelmet-
len tömeget — melyhez a leereszkedést nem tartja érdemesnek — tetszés szerint 
emelni. A jézusi filozófia pedig csakugyan hasonló a sokat emlegetett „kovászhoz", 
mely át- és átjárja az emelkedésre kiszemelt egész masszát, annak összes sejtjeit 
és rétegeit, hogy bár lassan, de következetesen eredményezze az egyöntetű, általá-
nos és áldásos emelkedést. Nietzsche elbizakodott zsenije hasonlatos a dőre föld-
míveshez, ki művelés és gondozás nélkül követeli a földtől, hogy teremjen. A sza-
badelvű kereszténység „Übermensch"-e elsősorban „magvető", ki még a kőkemény-
ségű szikla közé sem restelli elhinteni a magot, hogy hátha még ott is kikel egy-egy 
szem… Röviden mondva, a szabadelvű kereszténység tana : az „Übermensch-
ek által végzendő oly szociális munka, mely a társadalomnak öntudatos emel-
kedését célozza…  

Nietzsche szerintem abban tévedett, hogy midőn gyönyörű intencióból a 
zsenialitást szemelte ki az erkölcsi haladás és tökély szolgálatára, elkápráztatta őt a 
nagy cél és a hatalmas eszköz, s elmerülve ezeknek gyönyörködésében, nem tartot-
ta érdemesnek, hogy sokat vesződjék az aprólékos kiviteli móddal. Pedig ebben 
rejlik Nietzschének tévedése. Ha egyik nagy tudósunk, Leibnitz, kimondhatta bátran, 
hogy nem annyira az igazság megismerése, mint inkább annak ambiciózus keresé-
se a legfőbb boldogság, mért ne állíthatnók fel azt a feltevést is, hogy a nemzetet 
javító munkánál, talán még a fényesen előttünk lebegő végcélnál is, boldogítóbb az 
a le-lehajoló, népeket biztató és verejtéket törölő primitívnek gondolt munka, mely a 
szent cél irányához vezet. 

Ki tudja, vajon a nagy és hatalmas elme, mely Nietzschét kortársai közül 
magasan kiemelte, elborult volna-e oly korán és olyan mélyen, ha nagyratörő s en-
nélfogva momentán hálátlan eszméjét egy melegítő és meleget terjesztő szociális 
munka kísérte volna folyton ? ! Ki tudja, ha az imádásig szeretett Wagner zene — 
melynek hatása hatalmasan nyilatkozott meg egész bölcsészetében — és Schopen-
hauer pesszimista filozófiája helyett a Hegyi Beszéd, és talán egy ennek megfelelő, 
megnyugtató zene harmonikus akkordjai, mellett dolgozott volna napestig, vajon 
ilyen vészes hatással lett volna-e szervezetére a szellemi munka?! Milyen óriási 
különbség a két most említett „Übermensch" halála között! Egyik sem érte meg a cél 
megvalósulását, mint ahogy rendesen senki sem éri el korát meghaladó terveinek 
gyakorlatba vitelét. De míg az egyik, csak a cél elérésére és a dicsőségre vágyva, 
belezavarodik és beletompul a meddő küzdelembe, addig a másik — bár szintén 
távol áll a céltól — „elvégeztetett-"nek deklarálja isteni látnokságával a befejezetlen 
munkát. . . Küzdött, fáradt, dolgozott, sőt meghalt egy eszméért, tehát nem élt hiába! 
Ebben rejlik az óriási tanulság mindnyájunkra nézve! Hányszor csüggedünk el ama 
gondolat folytán, hogy a célt, melyért küzdöttünk, soha el nem érhetjük e földön !! …
Szerintem az evangéliumnak ezen elrejtett és még mindig kiásásra váró kincse érté-
kesebb a küzdő, de a célját momentán soha el nem érő emberiségre nézve minden 
külső dogmánál. Hogy az említett két munka későbbi eredménye is mily különböző, 
mutatja szintén a tapasztalat. Nietzsche rideg bölcsészete csak mint a múlt érdekes-
sége, mint egy egzotikus, különleges, de meddő eszme üti fel itt-ott a fejét, míg a mi 
Übermenschünk fenségesen humánus gondolata nemcsak hogy a szó teljes értel-
mében feltámadt, és az egyéniségekben tovább él folyton, hanem… egyedüli útja 
lett a civilizációnak és józan haladásnak!  

Tehát amit Nietzsche filozófiája eredeti hamisítatlan állapotában és erejé-
ben sem tudott keresztül vinni, azt Jézus eszméje, a rákényszerített sötét rabság 
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ellenére is,...megcselekedte !! Valósággal másodszor és véglegesen győzedelmes-
kedett a koporsó felett. . . „Végzett" volt tehát már első bukásánál az a kezdő munka, 
mely igazságánál és életrevalóságánál fogva örökké él, és egyre izmosodik, hogy 
előbb-utóbb megküzdjön minden földi akadállyal. És ha ez a mi megváltásra felesz-
mélt korszakunk sem fejezi be — mert nem is fejezheti ma be — e szintén jézusi 
alapon megkezdett gyönyörű erkölcsi reformációt, s ha nem is élvezheti munkájának 
gyümölcseit, ha így folytatja törekvését — a legnagyobb ellenmunkálatok, béklyóba 
verések, sőt bukások ellenére - szintén „végzett” munkát fog produkálni… De hogy 
tényleg közelebb hozzák-e a világot a nagy célhoz, az csak attól függ, megmarad-
nak-e rendületlenül e minden oldalról jelentkező jézusi program mellett. 

 
Modern irányok – konzervatív bűnök 

 
Lehetetlen, hogy ha józan gondolkodású, lelkiismeretes ember figyelem-

mel és érett kritikával kíséri végig a modern irányzatok összes produktumait, meg ne 
döbbenjen azon a temérdek ferdeségen, ízléstelenségen, durvaságon és nyílt er-
kölcstelenségen, mely lépten-nyomon nyilatkozik meg ezen alkotásokban.  

Nem szükséges e leverő tapasztalat megnyeréséhez más mint a gomba 
módjára termő "modern" lapokat átolvasni és a művészet legújabb ágait szorgalma-
san figyelni. De az is igaz, hogy mikor hallom és olvasom a konzervatív részről való 
megbotránkozást, szörnyülködést vagy mélységes megvetést és gúnyt, akkor aka-
ratlanul tárul lelki szemeim elé a nem modern, régi világ temérdek elrejtett durvasá-
ga, nyersesége, állandóan kultivált, de jól elpalástolt erkölcstelensége, melyet a 
megszokás teljesen szentesített, és soha esze ágába sem jutott senkinek - néhány 
látnoki tulajdonsággal megáldott apostolon s a női tábor komolyabb részén kívül - 
megbotránkozni vagy elszörnyülködni e titkos bűnökön, s kötelességszerűen tilta-
kozni ellenük!  

Azok a nyers hangok, azok a rikító színek és durva meztelenségek, me-
lyek oly szörnyűséges összevisszaságban hangzanak és tárulnak most felénk a 
holnaposok alkotásaiból, ott éltek és tenyésztek a múltban is, sőt ott élnek sajnos a 
mai konzervativizmus életében is. Csakhogy egy ösztönszerű szégyenérzettől vezet-
tetve, lehetőleg a homályba vannak elrejtve. Azok a vad, vörös, bikavérhez hasonló 
színek, melyek a modern festészetben egyformán vonják be a parkrészletet és az 
emberi arcot, s melyre azt mondják, hogy az illető művész "így" látja a dolgokat, 
valamint az a sok szétboncolt és újra, de kifancsalodva összeállított vonás, a csú-
nyában, a fonákságban való perverz gyönyörködés ösztöne ott élt és, ismétlem, ott 
él az úgynevezett szolid és reális konzervatív világ életében is, vagy mint elrejtett és 
illedelmes homályban tartott „szükséges rossz", vagy mint piedesztálra  állított 
"nemzeti erény", melyeknek egyformán hódol a konzervativizmus legszolidabb és 
józanabb embere is. Az előbbihez tartozik a diszkréten elfüggönyözött, de államilag 
védett fehér rabszolgaság, a másodikhoz a háború borzalmas intézménye. 

Mármost ha a köteles jóakarattal és krisztusi elnézéssel (mely mindenben 
a jóravaló törekvésnek egy parányát keresi) gondolkodunk e jelenségek felett, iga-
zán zavarba jövünk, hogy hát melyik irány megnyilatkozása mutat e két ferdeség 
között több biztatót és kiengesztelőt? Az-e mely tökéletlenségét, önző ösztönössé-
gét ösztönszerűen elpalástolni, homályba burkolni akarja, vagy a legvégső esetben 
erényt csinál belőle ? Vagy az, amelyik ezen mindennapi durva vonásokat a maguk 
alacsonyságában "irodalom" vagy "művészet" alakjában őszintén és elvszerűen 
kikiabálja?! 

Ha csakugyan krisztusi, mindenben enyhítést kereső szemmel akarjuk a 
különböző irányokat szemlélni, meg kell látnunk egy parányát az emberi törekvésnek 

Erkölcs Flóra-füzetek 2. 



23 

 

úgy a vadabb vonások, tisztességtelen hajlamok ösztönszerű elpalástolásában, mint 
a modern, nyílt és őszinte színvallásban. Fel kell ismernünk e nyomorúságos törek-
vésekben az ember jóravaló, de esztelen és ferde útra tért harcát a saját magában 
rejlő durvább vonások ellen. De ha nagyon komolyan, szinte egy magasabb befo-
lyástól vezettetve bírunk gondolkodni, be kell látnunk - bármennyire kapálódzunk is 
ellene - hogy itt semmiféle megalkuvást tűrő utakon igazi és végleges megoldáshoz 
nem jutunk. Bármilyen nehéznek, sőt egyesek szerint utópisztikusnak látsszék is, 
amit a világtörténelem igazi hősei és nagyjai folyton hangoztattak: erkölcsi reformá-
ció, a lélek, az egyén gyökeres megreformálása, az alacsony indulatok hősies 
legyőzése nélkül a legzseniálisabb modernizmus sem kerekedhetik érték dol-
gában a konzervativizmus fölé !... 

Bármennyire elítélően gondolkodjunk is korszakunk fékezhetetlen nyíltsá-
gáról, mindent reprodukálni akaró voltáról, kötelességünk nem a régi kétszínűség-
hez való visszavezetés, hanem annak az előbb említett lelki reformációnak az előse-
gítése, mely élvezhetővé és értékessé teszi majd a nyílt és őszinte törekvéseket. Ha 
nem volna olyan mélységesen szomorú, bizony rettenetes komikusnak mondhatnók, 
hogy amit az apák jól elpalástolt diszkrétséggel, illendő homályban megcselekedtek 
- énekelve családi szentségről, ideális szerelemről, hitről stb. - azt fiaink kegyetlen 
őszinteséggel mint magától értetődő természetes dolgot - különösen "irodalom" 
alakjában - mind a napvilágra hozzák! ! Elég-e itt szemet forgatni és a "régi jó világ"-
ot emlegetni?!! Nem, itt beismerés és elhatározás szükséges! Beismerni, hogy nem 
minden jó, ami régi {valamint az "új" között is több a gyom mint az értékes palánta), 
és elhatározni a jobb és szebb élet előmozdítását… 

Ha logikusan akarjuk megindokolni a nők közéletbe való bevonásá-
nak szükségességét és jogosultságát, ne mindig a jogokról szónokoljunk, 
hanem arról a kötelességről, mely a nőnek erkölcsi érzését a közjó érdekében 
értékesíti… Azt szokták mondani, hogy hiszen a nő nemesebb hajlamainak, erkölcsi 
erejének a társadalomba való átvitele már ősidőktől fogva nyitva áll a nevelés, csalá-
di befolyás stb. útján. De azt senki sem veszi észre, hogy e nyitva álló út dacára a 
legerkölcsösebb és mélyebb lelkű anyának a leggondosabb nevelés és családi befo-
lyás mellett hogyan züllik el a külső világ erkölcstelen berendezése folytán fia vagy 
más hozzátartozója, hogy szaporítsa a diszkréten vétkező "szolid" emberek vagy az 
erkölcstelenséggel kérkedő modernisták számát… Ez a magyarázata, hogy a mér-
sékelten haladó női tábor is közeledik ma a feminista törekvésekhez. Belátja, hogy a 
mai erkölcstelen modernizmus és haladás nem vezethet egy magasabb célhoz, a 
"régi jó idők" szemfényvesztését pedig felnyílott szemmel és ésszel vissza nem 
kívánhatja. 

 
Krisztus szelleme Foerster szociálpedagógiájában 

 
Az ész fejlesztése, a tudomány és az emberiség feletti helyes kritika gya-

korlása nagy vívmány, de különösen az ítélni tudáshoz, a más bűneinek helyes 
meglátásához okvetlenül krisztusi szeretet is szükséges, különben átokká 
válik ez a hatalom. Ridegek és kegyetlenek leszünk másokkal szemben, magunk 
pedig pesszimizmusba merülve szerencsétlenekké válunk. Talán ennél nagyobb és 
szükségesebb tanítást különösen mi asszonyok még sohasem kaptunk. Ez annyit 
tesz, mint gyűlölni a bűnt, de szeretni a bűnöst. És valljuk meg, hogy ez egyike 
a legnagyobb művészeteknek. Nekünk szociális munkában dolgozó asszonyok-
nak, kiknek a legförtelmesebb bűnökkel van dolgunk, kétszeresen szükséges e 
krisztusi tanításnak minél gyakoribb meghallgatása és befogadása. Mert a gyarló 
egyéniséget nagy nehezen felemelni, folyton tisztítani és helyes kritikamondásra 
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szoktatni sokkal könnyebb munka, mint a már emelkedett és tisztán látó lelket szere-
tettel és minden borzadály nélkül lehajlítani sokszor a legrémesebb bűn megszemé-
lyesítőjéhez. Az akarat-nevelésnek ezen második de legkrisztusibb fajtája talán a 
legnehezebb dolog a világon. 

"A szeretet túléli a halált" citálta Foerster Marie Ebner Eschenbachot, 
"csakhogy viszont a közönséges emberi szeretetet minden kis közbejött szeszély 
megölheti". Magasabb helyről jövő szeretetre van tehát szükségünk - mondja 
Foerster - hogy csakugyan a halhatatlanságba vezethessen bennünket. Hogy a 
vallásos szociálpedagógia mennyire nem az az utópisztikus, gyermekes képzelődé-
sen alapuló, a gyakorlatiasságon kívül álló, nem e világra való teória mint amilyen-
nek az ateizmus hirdeti, azt Foersternek különösen két kinyilatkoztatása bizonyítja. 
Először is az a nézete, hogy a francia morálpedagógia nem praktikus, mert mesék-
kel, idegen, soha nem ismert emberek történetével kíván az ifjúságra hatni, ahelyett, 
hogy a tanítványnak saját életében felmerült eseményeire és az azokból leszűrt 
tapasztalatokra hívná fel a figyelmet. Tehát ebből láthatjuk, hogy a krisztusi peda-
gógia nem mesékkel, nem légvárakkal, hanem a valóság megismertetésével, 
gyakorlati példákkal kívánja célját elérni. 

 Másodszor, bizonyítja eszméjének életrevalóságát azzal a kijelentéssel, 
hogy az idealizmus egymagában véve - a realizmusnak szükséges csatlakozása 
nélkül - üdvös munkát nem végezhet, sőt többet ronthat a rossz iránynál. Hogy e 
praktikus nézet dacára mégis görcsösen ragaszkodik a vallással párosult pedagógia 
idealisztikus voltához, abból magyarázható, hogy idejében felismerte azt az egész 
előadásán végig vonuló igazságot, hogy éppen a praktikus való élet nem nélkülöz-
heti a vallásos felfogást. 

Legelső előadásában hangsúlyozta, hogy nem a temérdek új teória vagy 
a szocializmus külső szervezkedése fogja az áldásos reformot meghozni, hanem 
amint látjuk, a vallási alapon álló praktikus szociális munka, mely lehajol a néphez, 
és Amerikában máris gyönyörűen egyengeti az osztályok közötti különbségeket és 
súrlódásokat. Ehhez a praktikus, de nehéz és kitartást igénylő munkához pedig az 
Istenben és a krisztusi eszmében, a jónak diadalában való rendíthetetlen hit szüksé-
ges; ehhez a reális munkához csak egy idealisztikus szociálpedagógia szükségelte-
tik.... 
 Mint ezen hatalmas tanításokból láthatjuk, a realisztikus és produktív mun-
kát, s az ebből eredő szerencsés megoldást, tehát nem a materializmus és szocializ-
mus által vallott önzési teória, az erősnek a gyengén való szükségszerű uralkodása 
és győzelme fogja szolgálni, hanem az önlegyőzést hirdető felebarát szeretet, mely 
egyúttal az igazi szabadságot, a bűnök bilincseiből való megszabadulást és függet-
lenséget is meg fogja teremteni. A vallásosság tehát nem "magánügy", nem pri-
vát passzió - mint ahogy azt a materializmus hirdeti s jóakaratúan engedélyezi 
- hanem a köz iránti logikus törekvés és kötelesség, mert nem születhetik 
olyan modern lelkű társadalom e világra, mely a Krisztus szellemén alapuló 
pedagógiát kárvallás nélkül mellőzheti. 
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A mértéktartásról 
 

Prohászka püspök egy nem régen tartott konferenciáján az ő csodálato-
san tisztán látó filozófiájával arra mutatott rá, hogy nemcsak a prózai és anyagias 
dolgokban kell mértéket tartani, hanem az üdvös szellemi törekvésekben, a szociális 
érzésben, a világ bajának átérzésében, az elkeseredettségben, a bűnök kötelesség-
szerű ostorozásában, szóval a nemes dolgokért jelentkező könnyek hullatásában is. 
Az emberek igazi tökéletessége éppen a középúton haladó, derült filozófiában 
rejlik. Mi, dolgozó és töprengő asszonyok… nagyon könnyen beleeshetünk (mint 
ahogy egyikünk, másikunk már bele is esett!) a szociális érzés oly túlzottságába, 
mely magunknak és másoknak is szinte terhére kezd lenni... 

Hányszor és hányszor elgondolkodtunk a görög bölcsészeten és ennek 
nagynevű moralistáin…vagy az újabb kor filozófusainak nagyszellemű tanításain, 
hogy dacára a hatalmas erkölcsiségnek és ideálisan tiszta nézeteknek, pedagógiai 
elveknek - melyeket pl. a szókráteszi iskola is felállított - miért nincs határozottan 
keresztényi jellege, keresztény íze e tannak? …Most úgy érezzük, hogy megkaptuk 
rá a feleletet. Az igazi keresztény jelleg a szociális érzésnek az a bölcs mértéktartá-
sa, mely megóv bennünket a rideg kérlelhetetlenségtől, szőrszálhasogatástól, örö-
kös prédikálástól és sötét kedélyű elkeseredettségtől. 

Valóban most látjuk csak, hogy a régmúlt idők bűnös közönye, nemtörő-
dömsége és a folytonos moralizáló rideg bölcsészete között mint egy napfelkelte 
jelentkezett Jézus szelíden javító filozófiája, mértéket tartó, derűs szociális munkája, 
utat mutatva, hogy bár tétlenül nem nézhetjük a világ ferde útra tért haladását és 
szellemi, erkölcsi elmaradottságát, sőt legszentebb kötelességünk a köz iránti mun-
ka, de nincs jogunk csupa "humanitás"-ból magunkat és másokat elkeseríteni, 
és lelkünkből az Istentől származó derűs hangulatot elhomályosítani. 

S valamint a régi korban megváltás volt ez az isteni bölcselet, ugyanúgy 
megváltás ma is a két szélsőség között. Mert ma is éppen oly könnyelmű és vétke-
sen közönyös a nagy tömeg mint a régmúlt időkben, s bizony a világ bajait vállukra 
vevő kisszámú munkások (talán éppen az igazságtalanul elosztott teher befolyása 
alatt) éppen olyan kérlelhetetlen szigorúsággal és elkeseredettséggel kívánják a 
társadalom fekélyeit kipusztítani, mint akár a pogány kor merev moralistái. 

Márpedig, hogy ezt a mérsékelten ostorozó, szelíd hangulatú szociális 
érzést megnyerhessük, világért sem energiahiány vagy éppen valami langyos-
meleg, megalkuvásra képes érzés szükségeltetik (akkor nem nagy érdem volna a 
krisztusi mérséklet), hanem éppen a hatalmasan kitörni akaró és a felszínre tolakodó 
energiának, javító erőnek, a cél érdekében történő és fokozott energiát követelő 
bölcs visszatartása. Csakhogy ez a cél érdekében való, energikus mérséklet 
majdnem lehetetlen, ha azt két fő kellék, a szeretet és a hit, nem támogatja. A 
szeretet, mely a legförtelmesebb bűn gyakorlását is a vétkező felebarát iránti érzés-
ből enyhébben bírálja, és a hegyeket mozgató hit, mely a legkétségbeejtőbb erkölcsi 
állapotok és a legborzalmasabb háborús hírek közepette is megdönthetetlen meg-
győződéssel várja az erénynek és a krisztusi békének szükségszerű diadalát. 

Itt van tehát a különbség a pogány jellegű és a keresztény humanizmus 
között. A krisztusi szocializmus tehát nem lagymatagságon vagy éppen energia 
nélküli gyengeségen, meghátráláson alapszik - mint ahogy a materializmus alapján 
álló, radikális szocialisták annyiszor a szemünkre hányják - hanem inkább dupla 
energián, és azon a biztonságon, mely egy eszményi jövőbe látástól származik. 

…Mi, túlzásra hajlandó asszonyok, nagyon könnyen hajlunk arra az en-
gesztelhetetlen, merev szociális törekvésre, mely minden fontossága, komolysága, 
sőt igazságossága dacára, nem egyszer szeretetlensége vagy hitetlensége miatt 
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nem ér teljesen célt, és főleg nem éri el azt a magaslatot, amelyet ez a nemes és 
felsőbb eredetű munka joggal megkívánhat. 

Prohászka püspök legutóbbi tanítása alkalmával azt kívánta mindnyájunk-
nak, hogy… - midőn jártunkban-keltünkben annyi mindenkivel összejövünk - 
találkozzunk végre Krisztussal is! Én azt hiszem, ha az ő most említett tanítását, 
felvilágosítását elfogadjuk, és elhatározzuk magunkban, hogy mi még legszociáli-
sabb törekvésünkben sem fogunk túlságba esni, és a krisztusi mértéket mindenben 
megtartjuk, valóban találkozásunk lesz a Megváltóval. 

Erdélyi unitáriusok látogatása Székely Kinga-Réka  

lelkésznő vezetésével, július 8-án. 
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FEMINIZMUS 
 

Van-e a két nem hierarchiáját meghatározó külön női és férfi erkölcs?  Perczelné 
Kozma Flóra, Jézusra hivatkozva, tagadja ennek a megkülönböztetésnek a létjogosultsá-
gát, bár az ő korában ez még létezett.  

A feminizmus (feminista szemléletű nő vagy férfi ) a nők alárendelt helyzetén 
próbál változtatni abból a célból, hogy a hagyományos női kötelességek (gyermekszülés és 
nevelés, háztartás vezetése, férfiak kiszolgálása, jótékonykodás, erkölcsi példamutatás) 
teljesítéséhez szükséges jogokat is megkapják azok a nők, akik egyébként egyetértenek 
ezekkel az elvárásokkal, és azok is, akik más utakon szeretnének járni (saját képességek 
kibontakoztatása a közösség javára, saját értékek megteremtése és érvényesítése)  

Új jogok: tanuláshoz, művelődéshez, munkavállaláshoz, politikai részvételhez, 
párválasztáshoz, gyermekvállaláshoz, önállósághoz.  

Kollektív jogkövetelési folyamat indul meg a 19-20. század fordulóján  Ma-
gyarországon is. Eredményei: az első leánygimnázium megalapítása és az egyetem kapui-
nak megnyitása a nők előtt (1895/96), választójog megadása a nőknek (1920). Az  első 
női képviselő, Slachta Margit, keresztény feminista volt. 

 

Perczelné Kozma Flóra témával kapcsolatos írásai: 
 

 Egy védő szó a nőmozgalmakról (Magyar Szó, Az Őr, FK1) 
 Nők a politikában ((Az Újság, FK2) 
 A nők szavazatjoga (a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének közgyűlésén 
tartott előadás. Megjelent  Az Újság-ban, FK2) 
 Még egy szó a nő választójogához (Magyar Nőegyesületek Lapja, FK2) 
 Cicely Corbett dr. és Helga Gill dr. (Magyar Nőegyesületek Lapja, FK2) 
 A berni büró magyar nő tagja (Magyar Nőegyesületek Lapja, FK2) 
 A nőmozgalom egy kérdéséről (hozzászólás a Magyar Társadalomtudományi 
Egyesületben tartott feminizmusról szóló vitához. Megjelent A nő és a társa-dalomban, 
FK2) 
 Az igazán szabad nőiség nem áll szemben az igazán szabad férfiság fogalmával. 
Cél a kiegyensúlyozott emberi társadalom közös építése, ahol nincsenek vesztesek csak 
győztesek. Következménye pedig: egyetemes emberi BOLDOGSÁG, ami egyben Isten 
akarata. Kozma Flóra már a kezdeteknél így gondolta el a feminizmus térhódítását.  
 A mai nők kettős, helyenként ellentmondásos, törekvése: egyenrangúság 
(hasonlóság) és másság (különbözőség) elismertetése a társadalommal. Emancipáció két 
lépésben. 
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A nőmozgalom egy kérdéséről 

 
A nagyra becsült előadónak, dr. Kenedi Géza úrnak, vasárnapi cikke, 

melyben gyönyörűen jelzi, hogy ez az eszmecsere nem ellenséges harc, hanem az 
igazságnak együttes, becsületes keresése akar lenni, bátorít fel arra, hogy én, az ő 
irodalmi munkásságának, egyéniségének és családjának egyik legnagyobb tisztelő-
je, szintén részt kérjek magamnak ezen magas színvonalú, altruisztikus harcból. 

Azon megjegyzésre reflektálnék, mely szerint a nők, mint anyaságra pre-
desztinált lények, oly szerencsétlen testi szervezettel és egészségi viszonyokkal 
bírnak, melyek időnként lelki világukban abnormis és diszharmonikus állapotokat 
szülve, 45 év körül pedig már nagyobb fokú bomlottságot teremtve, alkalmatlanokká 
teszik őket úgy a kitartó fizikai, mint a logikus és következetes szellemi munkára. 

Legyen szabad csak arra figyelmeztetni az előadó urat, hogy nem minden 
abnormisnak nevezett, diszharmonikusnak látszó lelki állapot tekinthető "kártékony 
rendellenességnek" vagy "lelki bomlottságnak", melytől a közügyeket félteni kell. 
Határozott tapasztalat mutatja, hogy a nők sötétebb hangulata, érzékenyebb lelki 
világa nem éppen az észnek és logikának a bomlottságát jelenti. Az a bizonyos sötét 
szemüveg - mely mindenesetre a kedélynek némi deprimáltságából ered - rendesen 
nem valótlanságokat szokott mutatni, hanem legtöbbnyire éppen a tényleges hibákat 
és társadalmi ferdeségeket szokta megvilágítani. Ezek a betegeseknek gondolt, 
töprengő gondolatok, az anyasággal járó mélyebb és szentebb magába szállások, 
kötelezettségre ébredések, sőt mindenütt kötelességtudást és felelősségérzetet 
követelő kedélyhangulatok az én szerény véleményem szerint - még ha tényleg 
túlságosak és alkalmatlanok volnának is - nem annyira megbomlottságnak a jelei, 
mint inkább egy új világlátásnak,  sötét de reformátori gondolatoknak nevezhetők. 

Hiszen fel sem tételezhető a nagy és szerintem magasabb intenciójú, 
céltudatos természettől, hogy a "legszentebb" feladatot, az asszonyi és anyasági 
feladatot, cinikus módon megbomlott és beszámíthatatlan állapottal kösse rendelte-
tésszerűen össze. Ezek a valóban abnormális esetek csak kivételszerűen jelentkez-
hetnek. Mert a célnélküli beteges szimptómák "predesztináció-szerűeknek" sohasem 
nevezhetők. 

A legtöbb diszharmonikusnak tartott hangulat - vagyis a külső társadalmi 
berendezés és a belső egyéniség közötti egyenetlenség - termékenyebb és reformá-
lóbb gondolatokat szül a köz érdekéért, mint az a temérdek "normális"-nak nevezett, 
harmonikus, a jelen körülményeibe mindig belenyugvó, elégedett vélemény, mely 
éppen konzervatív társadalmunk nagy mulasztásainak az okozója. Ama bizonyos 
szükséges, sőt kötelező elégedetlenség nélkül - mely elégedetlenség nem forradal-
mi, erőszakos változtatásra, hanem higgadt reformátori munkára ösztönöz bennün-
ket – semmiféle szellemi pálya nem munkálja a tökéletesebb jövőt. Erről a kötelező, 
de soha sem lázító elégedetlenségérzetről - mint tipikus asszonyi tulajdonságról - a 
legjellegzetesebben értekezett a korán elhunyt Neményi Erzsébet, ki egyike volt 
Magyarország leglogikusabb íróinak. 

De még ha tényleg szeszélyes és megbomlott állapotot szülne is e söté-
tebb hangulat, vajon nem tapasztaljuk-e úgy a világtörténelemben, mint a mindenna-
pi életben, hogy a legabnormisabb szeszély és változó, következetlen kedélyhangu-
lat a különben komoly munkásnál nem képez valami súlyos akadályt. Magyarország 
egy sereg nagy embere hihetetlenül szeszélyes; és a leglogikusabb és következete-
sebb hivatalos munka mellett, privát kis ügyekben vagy a családi életben nevetsége-
sen logikátlan, hirtelen haragú, sőt akárhányszor beszámíthatatlan és megbízhatat-
lan. Ha ezek közül egyik vagy másik gyermekeinek nem az apja, hanem az anyja 
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lenne, bizonyára egészségi állapotára vezetnék vissza ezt az abnormitást. 
És vajon azok a sajnálatos egészségi állapotok, melyeket a férfi társada-

lom nagyobbik része – nagy tisztelet a másik részének - nem is normális úton, a 
szent természet tervszerűsége folytán, hanem nagyon is abnormis módon, emberi 
gyarlóság folytán, saját maga szerez önmagának, melyek csirái a hazánkban annyi-
ra pusztító tüdővésznek, görvélykórnak, testi és szellemi degenerációnak - vajon 
ezek az egészségi állapotok hivatottabbak lennének-e a közügyek vezetésére, a 
jövő emberiség megalapozására, mint a természettől nyert, természetes változások. 

De még ha a női szervezet hozta kedélyállapot magát a teremtő észt és 
alkotó képességet támadná is meg, még mindég megmarad a legfőbb erő, az erköl-
csi tisztaság, az erkölcsi érzet rendkívüli fejlettsége, melyet igazán csak a legbetege-
sebb abnormitás csorbíthat meg az intelligens asszonynál. Már pedig a konzervatív-
nak nevezett, erkölcsiséget hangsúlyozó vallási alap - melynek itt liberalizmusunk 
dacára is valószínűleg sokan hívei vagyunk - nem annyira a "nagy súllyal bíró" agy-
velők zsenialitásától várja korszakunk megváltását, hanem inkább a nagy és meleg 
szívek erkölcsi érzetében és altruisztikus tulajdonságaiban keresi a javításhoz veze-
tő eszközt. És a női szívnek e tekintetben való elegendő súlyát - meglehet, hogy 
éppen az agyvelő súlyának rovására – letagadni csakugyan nem lehet. 

Kétségkívül a nevelési tudomány által - melynek gyakorlása hála Istennek 
nekünk is meg van engedve - hathatósan érvényesíthetnénk társadalmunkra nézve 
ezen erkölcsi erőt ; csakhogy éppen mélyen tisztelt előadónk említi egy gyönyörűen 
megirt régebbi cikkében, hogy inkább példaadással, valamint az együttes foglalko-
zás és szórakozás által keletkezett baráti viszonnyal lehet a helyes nevelést eszkö-
zölni, mint a gondolatoknak átplántálásával. De már most, ha a gondolat- és érze-
lemátvivés csakugyan olyan nehéz, sőt kétséges sikerű mesterség, mint amilyennek 
az előadó úr állítja, a mi nőies hivatásunk pedig nem az a pálya, melyben fiainknak 
példát mutathatnánk, és az együttes munka kapcsán velük pajtáskodhatnánk (mert 
ezeknek sem a főzés, sem a nagymosás tudományára, sem egyéb házi teendők 
megtanulására szükségük nem lesz, az a kis szellemi dilettantizmus pedig, melyet 
mi űzünk, őket ki nem elégíti), sőt még az erkölcsiségben sem mutathatnánk nekik 
példát, mert ez idáig a férfiak számára egy külön erkölcsi fogalom van felállítva, 
kérdem tehát: Hogyan és mi módon vigyük át a birtokunkban levő hatalmasabb er-
kölcsi erőt a férfiak uralma alatt álló társadalomba? 

Ha semmi másért, de egy erkölcsösebb jövő megalapításáért, az ember-
vásár megszüntetéséért, úgy a keresztény szeretet, mint az egyetemes humanitás 
és egyetemes kulturális haladás nevében, hivatalosan kellene respektálni a nők e 
tekintetben való külön véleményét. 

Múltkor itt egy általam nagyon szeretett és tisztelt úriasszony erősen hang-
súlyozta, hogy a magyar asszony nem rabszolga! Nem. Sem ő, sem én, sem e te-
remben senki, de azért nem vagyunk annyira szabadok, hogy kiváló férfiainkkal 
(mint amilyen elsősorban dr. Kenedi Géza, ki majd minden cikkében kikel a leányke-
reskedelem ellen) kezet fogva, együttes, becsületes és kitartó munkával válthatnók 
meg a tényleg szégyenletes rabságban élő testvéreinket. Mert az egyetemes testvé-
riség rajongónak tetsző fogalma nem csak a szociáldemokrácia jelszava, hanem 
elsősorban a kereszténységnek nagyon is megszívlelést érdemlő gondolata. 

Az előadó úr múltkori előadásában maga jelezte, hogy míg a férfiak inkább 
a változást szeretik, azaz állhatatlanok, addig a nők határozottan "állhatatosabb" 
természetűek. Ebből ismét azt vagyok bátor magyarázni, hogy ha a szeszélyes, 
betegség szülte kedélyváltozások dacára az állhatatosság tulajdonsága az egész 
nemen konstatálható -- mely tulajdonság egyértelmű a megbízhatóság, sőt majdnem 
a felelősségérzet fogalmával - úgy sem az időnként beállt apró kedélyzavarok, sem 
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a 45 év körüli állítólagos megbomlottság komolyan, egyéniségbontó zavaroknak 
nem tekinthetők. 

Különben is, - hogy még egyszer visszatérjek az előbbi témához - ha ezek 
az egészségi zavarok nem akadályozzák a mosónői, varrónői, tanítónői, színésznői, 
sőt szülésznői pályát - mely utóbbi majdnem ugyanannyira felelősségteljes, energi-
kus és fárasztó munkát képvisel, mint az orvosi pálya - akkor körülbelül a többi pá-
lyák sem képezhetnek kivételt. A háború fogalmát szolgáló katonai pályát természe-
tesen nem számíthatom a természet szülte természetes pályákhoz. Hogy nem a test 
épsége és szerencsés egészségi viszonya van hivatva a nagyobb feladatok teljesí-
tésére, mutatja nemcsak az előbb említett neuraszténikus nagyok serege, hanem a 
temérdek beteges, csenevész testű, örökös földi akadályokkal küzdő férfimunkások 
hatalmas szellemi alkotása a megtermett gladiátorok és jelentéktelen óriások erős, 
de értéktelenebb munkáival szemben. 

Maguk a vallásalapítók is többnyire gyenge testalkatú, deprimáltságra 
hajlamos, változó kedélyű egyéniségek voltak, de elv dolgában egész a keresztfáig 
kitartottak! Szinte megpecsételték azt a konzervatívnak tartott vallásos felfogást, 
hogy a lélek, a gondolat, vagyis a cselekvést szülő eszme minden földi nyomorúsá-
gon keresztül törtetve végzi el misszióját. 

Teisztikus szempontból, az egyéniségnél nem az dönt véglegesen, 
hogy erős-e a szervezet vagy gyenge, férfi-e az illető vagy nő, hanem hogy 
működő és teremtő-e a benne élő gondolat vagy sem. Mert ha nem hiszünk az 
eszme, a gondolat mindent legyőző hatalmában és egyetemes - válogatást nem tűrő 
- missziójában, minden konzervativizmusunk mellett is ellentmondunk őseink vallá-
sának, hogy akaratlanul is korunk materialisztikus, mindent a testi állapotokra és 
testi funkciókra visszavezető teóriáját támogassuk. 

Még a leányoknak 16 éves korukban való férjhez adásához volna egy 
szavam. Meglehet, hogy a fiatal anya egészségesebb gyermekeknek örvendhet, 
mint az idősebb, de a 16 éves nőt még sem lehet egészen természetrajzi alapon 
kezelni. Az is egy kezdődő egyéniség, kinek célja a házasságban nemcsak pusztán 
egészséges gyermekeknek életet adni, amit különben az említett kevésbé lelkiisme-
retes intézmények és felfogások meglehetősen megnehezítenek, hanem a megfele-
lő lelki kapcsot is megtalálni, aminek megítélését egy 16 éves növendékleányra - 
kinek egyénisége, ízlése, hajlama még csak ezután fog kifejlődni - még nem igen 
lehet bízni. 

Mélyen tisztelt előadónk az ő kitűnő és kifogyhatatlan humorával azzal a 
mondással végezte be érdekes előadását, hogy addig nem lesz a két nem egyenlő 
törekvésű, míg a férfiak is meg nem ismerik az "anyai" örömöket. Legyen szabad 
nekem ezen nagy és őszinte derültséget keltő mondásra asszonyosan diszharmoni-
kus módon a legtiszteletteljesebb komolysággal felelni. 

Teljes lelkemből hiszem, hogy ha csakugyan megtörténhetnék az a csoda, 
miszerint az egész férfi társadalmat oly szoros és meleg kapocs fűzné az ifjúsághoz, 
a jövő generációhoz, mint amilyent csak a mi anyai voltunk teremthet meg (minden 
egyes új életért egy-egy régibb élet lévén kockára téve), ha minden egyes, legtöbb-
nyire még fejlődés korában tönkre tett, vagy a háború veszélyének kitett fiúgyermek-
ért, és minden egyes, társadalmilag megpecsételt erkölcsi züllésbe merült leány-
gyermekért anyai fájdalmat és anyai töprengést érezne, mint mi, lehetetlen, hogy az 
összes előtte nyitva álló pályákat kihasználva, ne az egyetemes erkölcsnek és béké-
nek legmesszebbmenő tökéletesítésére törekednék! 

Feminizmus Flóra-füzetek 2. 



31 

 

Nők a politikában 
 

Fenti címen jelent meg "Az Újság" múlt vasárnapi számában Neumann 
Árminné nagyra becsült írótársam cikke, mely a Magyarországi Nőegyesületek Szö-
vetségének legújabb munkaprogramját tárgyalja azt hangsúlyozva, hogy a szövet-
ség kötelékébe tartozó nőegyesületek a választójog érdekében való működéssel a 
"modern suffragettek vizében eveznek".Mint ezen új munka mostani felvetője, kez-
deményezője és mint a Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége most megalakult 
választójogi szakosztályának elnöke, kötelességemnek tartom a meg nem érdemelt 
kritikára tisztelettel válaszolni. 

Aki érdeklődött a szakosztály megalakulása iránt, és meghallgatta vagy 
elolvasta szerény és nőiességet szolgáló érveinket, valamint figyelemre méltatta a 
női egyesületek lapjaiban megjelent munkaprogramot (melyben erősen hangsúlyoz-
zuk, hogy soha az utcára ki nem visszük a mozgalmat, és méltatlan, erőszakos fegy-
verekkel sohasem küzdünk), azonnal meggyőződhetett, hogy egyáltalán nem a 
lármás, eszeveszett, "zavaros vízben evező" angol suffragettek mintájára kívánnak 
magyar asszonyaink a választójog érdekében dolgozni. 

Hogy az egyesületek delegátusai a szövetség közgyűlésén egyhangúlag 
elfogadták indítványomat - nem azért, mert az én indítványom volt, hanem mert 
véletlenül a korszellem követelményét fejezte ki - csak annak a tanújelét adta a szö-
vetség, hogy élő, gondolkodó, megfontoló és következetesen reformálható egyesü-
letek társasága. 

A haladó irányban való nézetváltozás nem ingatagság, szeszélyesség 
vagy jellemgyengeség, hanem köteles és törvényszerű fejlődés. Nem szégyellem 
bevallani, hogy körülbelül hat év előtt még én is ellene voltam a nők választójogá-
nak, és ezt Batthyány grófné termében Schwimmer Rózával szemben nyilvánosan 
meg is mondtam. Már négy év előtt a szövetség temesvári közgyűlésén - közben 
folyton figyelve és megfontolva úgy a hazai, mint a külföldi eszmeáramlatokat - azon 
négy vagy öt asszonyhoz pártoltam, akik a nagy többséggel szemben egy választó-
jogi szakosztály megalakulását kívánták – természetesen hiába. Tovább figyelve a 
jelenségeket, ma már magam tettem meg az indítványt, és a még négy év előtt me-
rev ellentábort képező hatalmas asszonytábor, becsületesen és nyíltan bevallva a 
korszellem fejlődését és a fordulat szükségességét, óvatosan, nemesen, de egyhan-
gú határozattal, habozás nélkül lépett e haladás útjára. 

És ez nem meggondolatlan vagy szeszélyes "beugrás", nem is 
suffragettek módjára való "evezés", hanem jelentéktelennek látszó, de gyönyörű kis 
kép ama nagy egyetemes haladásból, mely lassan, de biztosan viszi előre a világot ! 
Ez megfontolt és kidolgozott program, csendes kis előmunkálat, mely becsülettel és 
hűséggel akar segédkezet nyújtani a fokról-fokra emelkedő korszellemnek. 

Óriási tévedés azt hinni, hogy ha néhány ember makacsul ragaszkodik a 
régihez és kígyót-békát kiabál a modern eszmék ellen, hogy akkor majd a haladás 
kereke megáll. Úgy a világtörténelemből, mint a filozófiai vagy egyéb tudományokból 
láthatjuk, hogy ha egy-egy reformnak elérkezik az ideje, minden struccpolitika 
ellenére bekövetkezik az a gyakorlatban is. És akkor válik csak országokat rom-
boló veszedelemmé, ha az embereket előkészületlenül találja, és ferde vagy gonosz 
irányba fajul el. Ha pedig már elfajult is egy-egy reform, nem a merev ellenállás, a 
kétségbeesett védekezés szolgál okos politikául, hanem a nemes és megbízható 
alapon megalakult párhuzamos munka, mely az ellenséges indulatú eszmében talál-
ható igazságot kívánja a maga módja szerint megvalósítani. 

A túlzó és gyűlölködő szocializmussal szemben a krisztusi szereteten 
alapuló szocializmus, a külföldi elvadult feminizmussal szemben pedig a szelíd 
fegyverű, meggondolt hazai feminizmus a legjobb orvosság. Különben hogy 
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Angliában is milyen kifogástalan magaviseletű, a legnagyobb intelligenciával megál-
dott női munkások vannak, bizonyítja a nálunk időző miss Corbett, aki maga tett éles 
különbséget a szuffragettek és a békésen dolgozó komoly munkások között. 

Ne egy kis asszonycsapatnak a haladáshoz való bölcs alkalmazkodását 
kifogásolja a kritika, hanem a nagy, régi tábornak a fényűzéshez, esztelen divatmaj-
moláshoz és lélekölő üres zsúrozáshoz való makacs konzervativizmusát tegye pel-
lengérre! Ez százszorta nagyobb veszedelmet rejt magában a jövendőre nézve, mint 
a mi szerényen megalakult, hiúság nélkül dolgozó kis szakosztályunk. A komolyan 
gondolkodni és tanulni akaró, vagy már a közügyekért dolgozó asszonyokra bizton 
számíthatunk, hogy mint feleség és anya - még pedig nevelő anya - megteszik a 
kötelességüket, valamint a kultúrmozgalmakat is megértően támogatják. 

De hogy a mai nagykalapos, délelőtt a Váci utcában sétáló, délután zsúro-
kat járó, flörtölő, szivarozó, jótékony célú kabaré előadásokat rendező asszonyok 
milyen családi életet, milyen álkultúrát és milyen jövő generációt teremtettek, azt 
legjobban a szociális érzékű és nagyszívű Neumann Árminné tudja, aki nem egyszer 
panaszkodott előttem társadalmunk végtelen léhasága felett és ebből kifolyólag a 
jövendőnek szomorú sorsa miatt. 

Hanem azután azt mondani a társadalomnak, hogy mivel az asszonyok 
ostobák, tudatlanok, léhák, nagykalaposak és hisztérikusan szeszélyesek, azért nem 
szabad őket komoly munkára nevelni, ez éppen oly nem helyes álláspont, mint az a 
másik szintén mindennapi állítás, hogy mivel ocsmány és erkölcstelen a politikai 
élet, duhajkodással és részegséggel járnak a választások, azért a finom és gyenge 
lelkű asszony ne is gondoljon arra, hogy valaha beleszólhasson embertársának vagy 
nemének érdeke és ügye miatt a közügyekbe. Ilyen pesszimizmussal nem neveljük 
kötelességtudásra, hitre és reményre az embereket. De különösen nem neveljük 
Isten helyes tiszteletére az emberiséget. Mert ugyan ki tisztelné azt az Alkotót, aki 
végzetszerűleg szennyesnek, erkölcstelennek és utálatosnak teremtette a közügyek-
ben dolgozó munkát és különösen az államok sorsát intéző politikát, az emberiség 
nagyobb felét pedig tudatlanságra, lelkiismeretlenségre, divatmajmolásra, zsúrok 
látogatására szánta, és csak ezeken keresztül teremtette "boldogító"' családi életre 
és "kultúrtörekvésekre". 

A fejlődés törvénye uralkodik rajtunk, s így sem a politika, sem az 
asszony a mai alacsony színvonalon nem maradhat. Vagy egy nemesebb politi-
kával működő társadalom emeli magasabb emberré a nőt, vagy a kioktatott, megne-
mesített asszony reformálja lassanként át a visszamaradt társadalmat és munkáját. 
A mi szakosztályunk Isten segítségével megkezdi az oktató és nevelő előadások 
tartását. 

 

Még egy szó a nő választójogához  
 

A napokban Herczeg Ferenc, az előkelő és általánosan kedvelt író lendü-
letes szép beszédet tartott a Leányegyesületben a nők mostani törekvéseit is vázol-
va. Hangsúlyozta, hogy nem tud azért a gondolatért lelkesedni, mely a nők részére 
is politikai jogokat követel. Nem a nemzetet félti a nőtől, hanem a nőket a politikától. 
Mert "a tisztaság nem ragadós, hanem a mocsok igen". A politikai élet oly 
"szennyes," hogy minden kultúrembernek kerülnie kellene, s csupán a fejlődő kultú-
rát szolgálni stb. stb. 

Kétségkívül nagyon szép, jóhiszemű és őszinte beszéd, mely leplezetlenül 
kimondja politikai életünk szennyes voltát és ezzel szemben a női eszme tisztasá-
gát. De mi asszonyok, kik fanatikusan hiszünk minden szükséges intézmény, emberi 
csoportosulás, különösen a nemzeteket igazgató, törvényeket szabó hatalomnak 
fejlődő és tisztuló voltában, sohasem tudnánk abba a gondolatba belenyugodni, 
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hogy éppen a törvényeinket kiszabó, magyar testvéreinket jólétbe vagy szerencsét-
lenségbe vezető politikai életünk predesztináció-szerűleg űzi a szennyes játékot!! És 
ennélfogva a tiszta elem kötelessége csak abban merül ki, hogy mindenáron kerülje 
ezen általánosan elismert és megpecsételt "ingoványt" ! 

Ha a politika csakugyan olyan beteg alapon áll nálunk, mint ahogy nagy-
nevű írónk azt vázolta, éppen akkor kell a tiszta jellemű embereket bevezetni e da-
rázsfészekbe - mint ahogy néhány derék emberünk is azért van bent - hogy a tiszta-
ságot, ezen állítólag tapadhatatlan tulajdonságot, igenis éppen isteni hatalmas voltá-
nál és hathatóságánál fogva akár erőszakkal is terjesszük! Nem írhatjuk tehát alá 
azon pesszimista nézetet, hogy csak a mocsok ragadós ! Még kevésbé azt, hogy 
még a tiszta jellemre is könnyen ráragad. Amely egyéniségre nézve veszedelmet 
jelent a szennyek közelléte, az nem is igazi egyéniség, és nincs is helye a 
"tiszták" társaságában. 

Hogy a tisztátalan dolgokkal való becsületes és kötelességszerű  törődés 
mennyire nem ártalmas, sőt évről-évre mennyire halad ezen állítás a közfelfogás-
ban, mutatja az a tény, hogy dacára, hogy még néhány év előtt, midőn közülünk 
négyen jól megfontolva a dolgot, szent meggyőződéssel és Isten nevében szóltunk 
bele a leánykereskedelem szomorúan szégyenletes dolgába, majdnem kiküszöböl-
tek bennünket az úgynevezett "jó társaság"-ból. Ma már a haladás csodálatos jóvol-
tából társadalmunk helyeslésével dolgozunk – asszony a férfival - a most megalakult 
gyönyörű intenciójú egyesületekben e szomorú ügy érdekében. 

Sohasem a kellemes, "tiszta" és ártatlan témájú, elegáns, fehérkesz-
tyűs kézzel végzett szalon-munkák a krisztusi feladatok, hanem mindig az 
"ingoványokat" és "szennyes" állapotokat reformáló, nehéz és kritikus, de 
éppen ezért gyönyörűen tiszta és eszményi munkák! Mert hiszen minden egyes 
erkölcstelenségnél nem csak meddő és ártatlan játékokról vagy privát-passzióról van 
szó, hanem egy nemzetet ölő mételyről. És e tisztító, segítő és felemelő munkára 
világért sem valami ultramodern hóbort, hanem maga a pártatlanul írott, minden 
egyes embernek szóló evangélium adja meg tanításaival a példát, mondván: ezt 
cselekedjétek. 
 

Cicely Corbett dr. és Helga Gill dr. 
 

Több hét óta időzik nálunk e végtelen intelligenciájú két külföldi fiatal le-
ány, aki mindenfelé meleg érdeklődést és szeretetet talál. És csodálatos, hogy 
"férfias"-nak nevezett tudományosságuk, eszmékben való gazdagságuk, jártasságuk 
és határozott, önálló fellépésük dacára is - valljuk meg - százszorta nőiesebbek, 
szerényebbek, szelídebb megjelenésűek és mesterkéletlenebbek mint hazánk  
„nőiesen" nevelt, kacérságra (mint az egyedüli praktikus fegyverre) termett és zsúro-
kat járó divathölgyei. 

De hisz ez talán nem is olyan csodálatos. Ezeket gondolkodó, hazájuk 
bajait jól ismerő, közügyekért melegen érdeklődő emberekké nevelték, kiket éppen a 
mélyebb alapmegvetés juttatott e természetes, keresetlen bájakhoz. Életleírást nem 
szükséges e kis ismertetéshez csatolni. Hisz megírták ezt többszörösen már napi-
lapjaink. Mi csak hangsúlyozni kívánjuk, hogy e két modern leány a korhoz méltó, 
szociális nevelést nyújtó, nagyszabású szülőknek szociális érzékű, a világot előre 
vinni hivatott, méltó gyermekei. 

Miss Corbett már első előadásában éles határt vont a lármás és erősza-
kos suffragettek és a békésen, nemesen dolgozó suffragistek között. Egyáltalában 
egész megjelenése, modora, a szelíd és meggondolt munkás benyomását teszi. 
Többször hangoztatja Stuart Mill szavait, aki elsőnek mondta ki, hogy az álla-
moknak tudomásul kell venniük, hogy a világon nemcsak férfiak, hanem nők is 
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vannak. Angliában ma igen sok szervezett nő van. Ezeknek egyesületei teljesen 
egyetértenek abban, hogy a nőket megilleti a szavazati jog, s hogy azt ennélfogva 
előbb-utóbb meg is kell kapniuk. Nem abban a tényben látják az előnyt, hogy egy 
bizonyos nőnek van-e szavazati joga, hanem abban a nagy és üdvös befolyásban, 
melyet a női szavazók majdan az összes szavazatokra gyakorolhatnak. A férfiak 
által alkotott törvényekben sok olyan magasabb világnézetet mellőző erkölcstelen-
ség van, melyet csak a női szív, a női átértés fog onnan kiküszöbölni. Nem elég, ha 
a nyomort holmi apró adományokkal, jótékonykodással enyhítjük, hanem az 
okok ellen kell gyökeres munkával küzdenünk. 

Hellga Gill dr. legtöbbnyire a norvég viszonyokról beszél. Elmondja, hogy 
ott a nők már 1832 óta küzdenek a szavazati jogért. 1901-ben a municipális, 1907-
ben a parlamentáris választói jogot kapták meg. A koedukáció szintén megvan már 
náluk. A nők a parlament elé elvileg a következő javaslatokat terjesztették: konkrét 
tervet az alkoholizmus visszaszorítására (sikerült is), a nőknek a férfiakéval egyenlő 
fizetésadást, a lelencházaknak, árvaházaknak, menhelyeknek felerészben nők által 
való vezettetését; a nőknek a bíráskodásban és az esküdtszékben (női ügyekben) 
való részvételét… A női őrülteknek nők által való ápolását és a gyengeelméjű gyer-
mekeknek külön valami mesterségre való tanítását stb. stb. 

Ezek röviden és összevonva azok a krisztusi igazságon alapuló eszmék, 
melyeket idegen vendégeink terjesztenek hazánkban. Az Isten a megmondhatója, 
hogy ezek az egyetemes humanitáson alapuló, közérdekű és meleg szívből jövő 
gondolatok miért nem "nőiesek" a társadalom egy része előtt, és miért féltik ezektől 
a mi javulásra és orvoslásra rászorult magyar állapotunkat ? ! 

 
Egy védő szó a nőmozgalmakról 

 
Temérdek a száma annak a vádnak és rosszallásnak, mely a nők szellemi 

törekvéseit ostorozza. Csak néhány hét lefolyása óta többféle ily közlemény jelent 
meg elsőrangú írók tollából, azzal érvelve, hogy az asszonynak a politikában és 
szociális törekvésben való komoly részvétele még szomorúbb állapotokat fog szülni 
az eddigieknél. Idézik a francia forradalom asszonyait, kik harisnyát kötve éljenezték 
a vértől csöpögő képviselőket, és mint rossz szellemek befolyásolták a francia politi-
kát. Idézik az angol parlamentben nemrég lefolyt, nők által előidézett rémes bot-
rányt; a nők indulatának fékezhetetlenségét. stb. stb.  

Szabadjon nekem a legmélyebb tisztelettel azt felelnem nagynevű íróink-
nak (kiknek szociális irodalmuk iránt valóban a legmélyebb tisztelettel viseltetem), 
hogy a forradalmi és politikai botrányok férfi és nő hősei között magaviselet dolgá-
ban nem igen van különbség. Eltekintve a férfi forradalmárok vérszomjától, kik min-
den bizonnyal az asszonyok befolyása nélkül is kivitték volna borzalmas tervüket, 
méltóztassanak csak az eddig lefolyt és egész Európában sűrűn jelentkezett politikai 
botrányok lefolyására visszaemlékezni, hogy vajon annak dacára, hogy csupán 
férfiak vettek részt azokban, mennyivel voltak azok szelídebbek, vagy nemesebb 
formájúak, mint a nők által rendezettek?! Méltóztassanak emlékükbe visszahozni azt 
a temérdek rombolást, padok összetörését, vagdalódzást, rúgásvágást, vagy csak 
azt a készakarva való örökös akadály-támasztást, mely a végtelenségig akadályozta 
a komoly és hasznos munka folytatását, vagy akár megkezdését! Nekem még élén-
ken emlékemben vannak az Ausztriában, Franciaországban, Görögországban, sőt 
Amerikában lefolyt hasonló politikai botrányok leírásai, és ezért esem gondolkodóba, 
hogy ha még oly jó, önfeláldozó és önzetlen, nemes szándék vezetné is egy-egy 
nagyszívű asszonyunkat a közös munkába, vajon okosság volna-e ilyen körülmé-
nyek között a politikai életbe vegyülni!?  
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Hogy ez a tényállás nem menti a féktelen indulatú nők létezését és kárté-
kony esztétika-ellenes fellépését, az természetes. Minden fékevesztett, megbomlott 
élő lény rettenetes látvány, csakhogy sajnos, ez a tulajdonság nemcsak asszonyi, 
hanem általános emberi tulajdonság, mely forradalmi állapotokat teremt minden 
téren, még pedig üdvös reform nélkül. Általános emberi fogalom, hogy a jogokat, 
igazságokat vagy mondjuk vélt jogokat, vélt igazságokat, hangosan, lármázva, 
kikövetelve kell megszerezni. Összetévesztik az önérzetes, energikus munkát 
a hangos, tülekedő, erőszakos munkával. És éppen ennélfogva a nők nagy ré-
szének szangvinikus, lármás volta még nem logikus ok arra nézve, hogy kirekesszék 
őket a tülekedő, lármás világ munkájából!  

Hogy a fékevesztett bomlottság nemcsak asszonyi tulajdonság, bizonyítja 
az utóbbi évek szomorú statisztikája, mely szerint a fékevesztett indulatok még az 
intelligens, vagy jobban mondva intelligenciát mutató, nagy kötelességekkel felruhá-
zott férfiakat is itt-ott annyira uralja, hogy a legrettenetesebb és förtelmesebb bűnök 
születnek belőle …Talán még annál is förtelmesebb, mint amilyenre az említett cik-
kek szerint az utca és forradalom hölgyei képesek.  

Meglehet, sőt valószínű, hogy igazuk van az íróknak, midőn a női indulat 
gyors kitörésére és unesztétikus voltára hivatkoznak; de az előbb említett szomorú 
statisztika mutatja, hogy néha még unesztétikusabb, még veszedelmesebb hatású 
lehet a diszkréten lenyomott, külső műveltség és előkelő állás köpönyege alatt elfojt-
va lappangó szenvedély. 

De ki volna oly igazságtalan azt állítani, hogy e fékevesztett férfiak létezé-
se miatt például nem érdemes, sőt veszedelmes férfimunkást a mi asszonyi, erkölcs-
javító munkánkba beavatni vagy segítségül hívni?! Hogy miután a férfiak között van-
nak perverz hajlamúak is, zárjuk el előlük a mi ideális törekvésünket! Kinek jutna 
eszébe a sok léha munkás miatt az egész férfinem nagy, nemes és szociális rendel-
tetését kétségbe vonni?!  

Itt van a zsurnalisztika ellen való örökös támadás, örökös gyanúsítás. De 
hogy vonhatnók kétségbe a sajtó, a nagy, nemzeti célokat szolgáló, nemzeti és 
valláserkölcsi érdekeket védő, üdvös reformeszmékért lelkesülő sajtó igaz rendelte-
tését, csak azért, mert egy része a hírlapirodalomnak tényleg elfajult, s tényleg nem 
a legüdvösebb szolgálatokat teszi a hazának!  

Itt van a különféle felekezetek és fajok elleni jogtalan türelmetlenség - 
mely egyes esetben még az antifeminizmusnál is általánosabb és nagyobb mérvet 
ölt - az összes felekezetek és fajok isteni rendeltetésével és missziójával szemben!  

Ha pedig a nők magasabb munkára való törekvése csakugyan egy korcs-
szülemény, és maga is egy fékevesztett bomlottság, akkor ennek a bomlottságnak a 
társadalom az oka. Az a társadalom, mely úgy rendezte el a dolgait, s olyan közálla-
potokat teremtett, hogy minél gondosabb családanya valaki, minél aggódóbb idealis-
ta egy nő, annál inkább le-ledobja a főzőkanalat és tűt, hogy még a ma engedélye-
zett szűk korlátok között is részt vehessen abban a lelket és testet mentő egyetemes 
munkában, mely legalább a jövendőt úgy ahogy elkészíti a jövő nemzedék számára. 
Inkább lemond saját egyéniségének ideális női voltáról, ha ennek árán az egyete-
mes idealizmus felépítését segítheti elő, ha csak egy kaviccsal is! 

És ha a nőnek egyedüli hivatása a család körül forogni, tanítani, sütni, 
főzni a férj és gyermekek számára, akkor a természet - ez az isteni munkás - előbb-
utóbb vissza fogja ezt az ideális időt hozni; de csak ha már a családanya nyugodtan 
hajthatja le fejét pihenőre. Csak ha már az anyai nevelés fáradságos művészete 
nem bizonyul hiábavaló munkának a külvilág befolyásával szemben, vagyis a társa-
dalmi kérdések rendezve lesznek. 
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Ha azonban a beállt jobb állapotok dacára e keservesen megkezdett szel-
lemi munka következetesen folytatódnék, nemesednék, és mind harmonikusabbá 
válnék, akkor e munkának örök hivatása és rendeltetése van; mert a következetesen 
nemes irányban történt fejlődés talán mégis csak isteni törvény, mely alól igazságta-
lanság nélkül a női munkát sem vonhatja ki a Teremtő.  

Végül ismétlem a már annyiszor mondottakat. Hiábavaló a mi szűk térre 
szorított apró munkásságunk, míg magán a bajok gyökerén egyesült erővel nem 
segíthetünk. Ismét hivatkozom a hazai leánykereskedés ellen folytatott minden siker 
nélküli asszonyi munkánkra. Hivatkozom a kishirdetések és a többi ehhez hasonló - 
erkölcstelenséget provokáló és szentesítő- métely elleni többszörös felszólalásunk 
teljes hiábavalóságára! A mostani korlátok között csak apró kezeléseket végezhe-
tünk a társadalom betegségén, ezek pedig sokkal sikertelenebbek, semhogy a te-
mérdek fáradságot megérdemelnék. 

Élt kétezer évvel ezelőtt egy nagy humanista, aki az ő véghetetlen 
nagy igazságérzetével és a nők iránti elnéző türelmével mintegy megalapította 
a helyes feminizmus legelső csiráját. Talán az egyedüli próféta az ókorban, ki 
magas eszméit, szociális munkaterveit, reformgondolatait éppen úgy közölte 
és megbeszélte a nőkkel, mint férfiakkal. Nem zárta ki őket a közös eszményi 
munkából, sőt midőn az ismeretes két testvér közül az egyik figyelmezteti nő-
vérét, hogy miért nem szorgoskodik ő is a ház körül, s mit csüng folyton a 
mester által hirdetett eszméken, azt feleli, hogy hagyjon békét nővérének, mert 
„egy a szükséges dolog”… és ő a „jobb részt” választotta!  

Isten ments e fenségesen tiszta és ihletett mondást félremagyarázni, és 
ebből egy házi dolgot és konyhát kerülő, otthoni dolgokat elhanyagoló, férfi-kalapos 
és szivarozó feminizmust teremteni! Hanem igenis tanítson meg bennünket e mon-
dás azon igazságra, hogy az egyetemes nagy munkában hűségesen részt venni, 
eszmékben élni és eszmékért harcolni nemcsak „szükséges dolog”, hanem a „jobbik 
rész” is e világon!  

Tanuljuk meg e szavakból, hogy ha következetesen az égre tekintve - 
vagyis a kitűzött célra, elérhetetlennek látszó megoldásra függesztve szemünket - 
haladunk előre, ösztönszerűen fogják lábaink az örvényt kikerülni; míg ha földi ese-
ményekkel hagyjuk magunkat zavartatni, és nagyon is ide szegezzük szemünket, 
legtöbbször csupa köznapi megszokásból is, a többiek után lépünk bele az örvény-
be! 

És a nagy humanista - ki maga volt a megtestesedett igazság és szocioló-
gia - nem az asszonyok fékevesztett vak dühének esett áldozatul. Egyetlen egy kő, 
egyetlenegy ütés sem érte őt női kézből, mert a feljegyzések szerint asszonyok siet-
tek letörölni verejtékét, asszony nyújtotta számára a fájdalomcsillapító fűszeres és 
kábító italt, és harmadnapra asszony hirdette először az eszme feltámadását, örök 
életét és örök misszióját!  

 
A nők szavazatjoga 

 
A budapesti Dávid Ferenc Egylet által beadott indítványt, mely egy válasz-

tójogi szakosztály megalakítását ajánlja, van szerencsém a következő magyaráza-
tokkal indokolni. A Nők Nemzetközi Szövetségének 1904-ben Berlinben tartott köz-
gyűlése - tudtommal - a nők polgárjogainak megszerzésére ösztönözte az egyes 
nemzeti szövetségeket. Abból a szempontból indult ugyanis ki, hogy hiába dolgoz-
nak a nők társadalmi úton korunk súlyos tévedései ellen, míg a kulturális haladást 
egyedül biztosító helyes törvényhozást nem mozdíthatják elő. 
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Amíg ezen ösztönzésre a legtöbb országban megalakult az illető nőszö-
vetség választójogi szakosztálya, addig a mi szövetségünk ezen törekvése az egye-
sületek által leszavaztatott. Hogy hagyományos múltunknak és kegyeletünknek te-
szünk eleget, midőn újból megpróbálkozunk ezen túl modernnek látszó törekvéssel, 
bizonyítja az a tény, hogy évszázadokkal ezelőtt, amikor Európa egyetlen más álla-
mában sem adtak a nőnek politikai jogokat, Magyarországon követküldési joga volt 
neki, mely 1848-ig fennállt. Egyáltalában a legnagyobb tévedés azt hinni, hogy ős-
anyáink, a régi nemes magyar asszonyok ellene voltak a hasonló törekvéseknek. 
Méltóztassanak a magyar nőmozgalom régi dokumentumaiból "A magyar anyáknak 
az Országgyűlésére egybegyűlt Országnagyjai s magyar atyák elejébe terjesztett 
alázatos kérésük"-et elolvasni, s meg méltóztatnak látni, hogy 1790-ben már a mi-
enkhez hasonló indokolásokkal kérték a magyar anyák, hogy ne kárhoztassák őket 
csak a gazdasszonykodásra, és ne zárják el előlük a tudományokat és az ország-
gyűlés tanulságait, mert a meglevő, szántszándékkal korlátozott műveltséggel és 
hatáskörrel még a nevelés nőies feladatát sem tudják kellően elvégezni. 

Ismételve hangsúlyozom a körlevélben mondottakat. Nem arról van szó, 
hogy egyik vagy másik liberális egyletnek egész programját ráerőszakoljuk a konzer-
vatívabb egyletekre. Csak egy pontban, a választójog érdekében folytatott csendes, 
de önérzetes törekvésben, mely törekvés sikere nyitja meg egyedül előttünk az or-
szág sorsába való komoly beavatkozást, kívánjuk dolgozó nőinket csoportosítani. 
Világért sem azért, hogy majdan férfias jogainkkal büszkélkedhessünk, hanem hogy 
nőies kötelességeinket - legalább a messze jövőben - gyökeresen végezhessük. 
Ismétlem, majdnem teljesen hiábavaló mostani dilettáns munkánk, a tünetek folyto-
nos apró kezelése, míg a kellő hatáskörrel és joggal magán a baj gyökerén a ma-
gunk orvosságával nem segíthetünk 

Hogy szegény hazánk tömérdek nyomorúsága közül csak a női nemet 
legérzékenyebben érintőt említsem, a leánykereskedelemnek államilag engedélye-
zett volta mindnyájunkat egy nemes harcba állit. Méltóztassanak meggondolni, mit 
segítünk mi a folytonos - nekünk ajánlott és szervezett - "mentési" munkával, fiatal 
leányokat hajnalban állomásukon váró missziónkkal, mikor magát e borzalmas ke-
reskedelmet maga a törvény védi és szabályozza. Ezek a szerencsétlen leányok, 
kiknek szegénységét, műveletlenségét, öntudatlanságát, esetleg rossz hajlamait 
maga az öntudatos társadalom aknázza ki saját céljaira, ezek a leányok is Magyar-
ország leányai, tehát duplán testvéreink, akik méltán megkívánhatják minden sze-
rencsésebb körülmények között született honleánytól, hogy iparkodjék magának azt 
a fegyvert megszerezni, mellyel szabadulást hozhat reájuk. 

Mert amit ma neveznek leánykereskedelem elleni harcnak - kivéve a most 
nemrég megalakult „Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen" gyönyörű és 
tiszta munkája - az nem valami logikus harca a társadalomnak. Az csak abban merül 
ki, hogy ne engedjük külföldre csempészni leányainkat, mert ez égbe kiáltó bűn és 
hazafiatlanság, de itt Magyarországon szívesen adják meg bármikor az engedélyt az 
elzüllésre. Furcsa hazafiaskodás az, mely éppen e szent földön nem tiltakozik a 
magyar vérnek és léleknek hivatalosan engedélyezett megrontása ellen. 

De legnevetségesebbnek tartom társadalmunktól, hogy ragaszkodva a 
mai álszenteskedő állapotokhoz és megtagadva tőlünk a számottevő beleszólást, a 
legcinikusabb módon karitatív munkára predesztinál bennünket, buzdítva, hogy csak 
"mentsük" - ha tudjuk - e szentesített demoralizáció elől mindkét nembeli ifjúságot. 

Eszembe jut a mi öreg kertészünk, aki rendszeresen az élivel állította föl a 
kaszát állatai között, és ahelyett, hogy fiait produktív munkára fogta volna, felváltva 
állította őket őrnek, hogy egyik vagy másik állat bele ne lépjen a kasza hegyébe. Én 
már szeretném egyszer a társadalom ezen ósdi, de cinikus felfogású részének 
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őszintén bevallani, hogy kifáradtunk a meddő, logikátlan munkában, és nem va-
gyunk hajlandók tovább őrizni a kaszát. Igazán nincs értelme, hogy úgy a családi 
életben, mint kint a közéletben a lelkünket adjuk minden egyes törekvésünkre, mikor 
amit a családban építünk, amit a gyermekeinkbe plántálunk, azt lerontja a külvilág-
ban való más felfogáson és más morálon felépült temérdek intézmény. Amit a köz-
ügyért dolgozunk, az szintén teljesen hatásnélküli a felállított és törvényileg megpe-
csételt akadályokkal szemben. Ismétlem, belefáradtunk a sok sikertelen munkába, 
hacsak nem a hiúság vezérel bennünket, és megelégszünk azzal a sovány ered-
ménnyel, hogy "szerepelünk” a közéletben. 

Az egész egyetemes társadalomnak az a legszomorúbb ténye, hogy 
több a szereplő, mint a számottevő dolgozó. Ne essünk mi is ebbe a hibába. Ne 
elégedjünk meg azzal, hogy itt vagy ott mi is jelen vagyunk, sőt dolgozunk is, hanem 
kutassuk kritikus szemmel, vajon mozdítottunk-e ezzel észrevehetően a meglevő, 
javításra váró állapotokon ! 

Ha a nőiesség, melyet annyi antifeminista író szebbnél szebb formákban 
énekel meg, csakugyan olyan pótolhatatlan nagy érdem, ha a szívünk, kedélyünk, 
egész lelkivilágunk csakugyan szelídebb, humánusabb, igazságszeretőbb mint a 
férfié, ha maga a természet úgy kitüntetett bennünket, hogy csakugyan egy külön, 
nemesebb morált szabott a számunkra, úgy ezeket a nőies vonásokat, de különösen 
ezt a magasabb erkölcsöt bele kell a mi mindnyájunk által szeretett magyar hazánk-
ba olvasztani, mert a történelem maga bizonyítja, hogy magasabb erkölcs nélkül 
egyetlen egy nemzet sem boldogulhat igazán. Valamint bele kell az anyai érzést - 
ezt a nehéz, gondterhes, örökösen aggódó és töprengő tulajdonságot, mely váloga-
tás nélkül majdnem minden nőben él, legyen az akár anya, akár sem - a nagy min-
denségbe plántálni, úgyszólván egyetemesíteni, hogy ez fogadja, ez őrizze és ez 
nevelje minden egyes törvényen és szokásokon keresztül a jövendőt megalapító 
ifjúságot. Mert az igazi kötelességtudást és felelősségérzetet nem a könnyed és 
kellemes érzések, nem a mindenféle erkölcsi állapotokba belenyugvó, előkelően 
közönyös hangulatok, hanem éppen a komoly és gondterhes töprengések fogják a 
világ számára megteremteni. 

Világért sem akarjuk tehát mostani törekvésünkkel magunkat a csalá-
di kötelességek alól emancipált világ mintájára "megedzeni" és mint mondani 
szokás "férfiassá" tenni, hanem szeretettel ápolva nőies vonásainkat, éppen 
ezzel kívánjuk átreformálni közéletünket. Különben is korunk összes modern és 
humánus mozgalmainak sikere, különösen a béke és az antialkoholizmus ügye nagy 
mértékben attól függ, lesz-e hivatalos szava a béke eszméért lelkesülő és minden-
ben józanságot és mérsékletet hirdető asszonynak. 

Tudjuk, hogy a nők egy része nem bír azzal a tudással és intelligenciával, 
hogy tényleg használhasson a köznek, de vajon a választó, sőt '"választott férfiak 
között nem találunk-e tucat számra kétségbeejtő egyéniségeket ? És a mai viszo-
nyok között még ha csak néhány világos lelkű emberrel toldhatnók is meg a dolgo-
zók seregét, vajon nem lenne-e ez is áldás? Állítólag Szász Zsombor képviselő 
mondta volna a következő gyönyörű nyilatkozatot : „Nem tudom pozitíve, hogy áll a 
nők táborában a magasabb intelligencia, de egy asszonyról határozottan tudom, 
hogy intelligens - ez a feleségem - és ezen egy kedvéért szükségesnek tartom a nők 
választójogának behozatalát"… A régiek közül, hogy csak két kiváló egyéniséget 
említsek, halhatatlan Eötvös Józsefünket és a magasabb magyar nőnevelés megte-
remtőjét Veres Pálnét, mindkettő híve volt a nők egyenrangúsításának. És még ve-
lünk tart egy sereg nem ugyan hírneves, de a mi életünkben nagy szerepet játszó, 
igazságos lelkű férfi, kik szeretettel és gúny nélkül támogatnak bennünket törekvé-
sünkben. 
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Utoljára még csak egy érvet legyen szabad felemlíteni. Bármilyen előké-
születlen legyen is e nagyobb feladatra tudásunk, bármennyire járatlanok és tanulat-
lanok legyünk is egy vagy más tekintetben, egy pontban majdnem kivétel nélkül 
előnyben vagyunk: a lelkesedésben, vagyis a becsületes munkában és az emberies-
ségben való rendíthetetlen hitben. Már pedig, hogy mit jelent ez a lelkesedés, ez a 
hit a haladásra nézve, azt nem igen szükséges magyarázni. A mi szerencsétlen 
társadalmunk és közállapotaink nem azért nem haladnak erkölcsileg, mert az 
emberiség képtelen volna a haladásra, hanem mert közönyénél és nembánom-
ságánál fogva nem tud saját haladásában hinni, s így nem is igyekszik egy 
tisztább világnézetet megszerezni. Minden egyes határozatnál, minden egyes 
törvénynél, bevett szokásnál egyenként ki tudom mutatni ezen pesszimizmus szülte 
tökéletlen megoldást, mely rendesen temérdek ártatlan áldozatot követel. Ezt a meg-
rögzött, hivatalos pesszimizmust döntené meg, vagy legalább is csökkentené, a 
közintézkedésekben a hittel folytatott női munka. 

Erre a "hit" szóra természetesen ismét felújulhat az ellenpártnak már rég-
óta hangoztatott nézete, mely szerint éppen a női lélek vallásos, "babonás" volta 
miatt félő, hogy hazánkban a liberalizmus szenvedne ezen újításnál, mert a mi mű-
ködésünk csupa konzervativizmust és a lélek lebilincselését, miszticizmusba való 
lesüllyedését eredményezné. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! A mi lelkünk vallása, mely hiszi az igazat, szé-
pet és jót, mely hirdeti az emberiség javuló és tökéletesedő nemes voltát – a mi 
hitünk nem bilincsel és nem süllyeszt a sötétségbe senkit és semmit, hanem 
inkább mindeneket felszabadít és magasra emel. Ez az az emelő erő, melyet 
éppen a haladás és igazi szabadság érdekében nem nélkülözhetünk már soká… 
 

A berni büró magyar nő tagja 
 

Nemcsak a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének békeszakosztá-
lya, hanem azt hiszem minden valamire való asszony büszkeséggel és a sors iránti 
hálával van azon hír vételénél eltelve, hogy hazánk egyik legideálisabb lelkületű 
dolgozó asszonyát, Zipernovsky Károlynét, a Brüsszelben tartott nemzetközi 
tanácskozmány a berni büró tagjának választotta meg. 

Senki a béke szent ügyéért még úgy nem lelkesedett és nem fáradt nálunk 
mint e magas műveltségű úri asszony, ki nemcsak mint az Országos Béke Egylet 
buzgó tagja és az M. N. Sz. békeszakosztályának elnöke kötelességből működött, 
hanem mint magánember is éppen ezen emberi lélek által ösztökélve, szinte apos-
tolnője lett Magyarországon a béke krisztusi eszméjének. 

Legélvezetesebb kötelességet teljesítek tehát, ha kissé bővebben foglal-
kozom Zipernovskyné egyéniségével, nőiesen idealisztikus és mégis merészen 
lázongó lelkével. Soha erősen feminisztikus, a jogokat nyíltan, határozottan, mintegy 
természetszerűleg követelő női egyéniség nem volt ennyire egybeolvadva az asszo-
nyi finomsággal, háziassággal és a határtalan idealizmussal, mint ahogy azt 
Zipernovskyné egyéniségénél tapasztaljuk. 

Csak a nála lefolyt, gyűlésekkel összekapcsolt délutánokra kell visszagon-
dolni, hogy e csodálatos vegyület a maga eredetiségében és teljes értékében a 
szemünk elé táruljon. A legnőiesebb fogadtatást, az unokák fölött gyakorolt örökös 
gondoskodást, a leglágyabb háziasszonyi társalgást és a legjobb kávét, legtökélete-
sebb kalácsot kapjuk mi ott mindenkor. Midőn azonban kezdődik a zöld asztal mel-
letti békeülés, mintegy kihámozódik a lágy hangú nőies és gondterhes nagymama-
ság asszonyi keretéből az egyetemes ember. Az ember, aki minden körülmény és 
minden keret dacára elsősorban az igazságért és csakis az igazságért harcol. 
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Ekkor már eltűnnek a lágy vonások és az energia, a rendíthetetlen hit az eszmében, 
a szebb életért való jogos követelés oly mérvben emelkedik ki egyéniségéből, hogy 
alig ismerünk a bennünket nyugodt mosollyal fogadó háziasszonyra. 

De ez az energia, ez a harciasság világért sem valami "férfiaskodó”, nyílt 
és diszharmonikus megnyilatkozás! Így lelkesedni és ilyen energiával hinni a maga-
sabb és eszményibb törekvés létjogosultságában csakis az ilyen idealizmussal meg-
áldott asszony tud. És ez a jövendő asszonytípusa. Otthon - már akinek meg-
adatik ezen otthon, és nem a külvilágban kell a mindennapi kenyérért harcol-
nia - nőies, házias, mindenekfelett anya és nagyanya, de keresi a fegyvert, 
melynek segítségével hitét, lelkesedését bevihesse a közügyekbe. 
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EGYHÁZ 

 
Két egyház definíció: 
 1. „Unitárius anyaszentegyházon azoknak a híveknek lelki közösségét értjük, akik 
Jézus tanításainak és példájának követésével Isten országa építésén munkálkodnak…Ez 
gyülekezetekben és egyházközségekben ölt testet…Feje Jézus, a hívek pedig egyenlő munka-
társai…Tanításai hirdetésére vannak rendelve a lelkészek, őket hallgatni, a Szentírást megis-
merni, annak tanításai szerint élni a híveknek is kötelessége…” (Ferencz József: Unitárius 
káté) 
 2. „Gyarlóságuk tudatában lévő, de Isten és valódi önmaguk megtalálása által önma-
guk meghaladására törekvő emberek intézményesült valláserkölcsi közössége…Látható és 
láthatatlan egyszerre…Alapeszméjében állandó, de formájában szüntelenül változó…
Egyházunk a szolgáló szeretet otthona, s mint ilyen, minden ember önkeresése, istenkeresése és 
szolgáló szeretete előtt nyitva áll…Nyitott legyen mind az elfogadásra, mind az adásra…
sokszínűségben megvalósuló összhang…” (dr. Czire Szabolcs: Unitárius ösvény) 
 
Perczelné Kozma Flóra két fontos írása a témáról: 
 Nők az egyházi életben (Felolvasás a pozsonyi evangélikus 
teológiai akadémia ülésén, FK1) Názáreti Mária és Magdalai Mária példáját tartja követen-
dőnek, Mártát nem említi. 
„Egyházainkban működve, onnét kívánjuk az eszméket szétvinni és alkalmazni… hogy a 
tőlünk telhető kis, de becsületes munka tudatában úgy a világ, egyházunk és saját lelkiismere-
tünkkel szemben, mint majdan egy szebb hazában, amaz örök Bíró előtt, mi is felemelt fővel 

jelenthetjük: Itt állunk − másként nem tehetünk!” 
Ez nem pusztán felekezeti, hanem ökumenikus, sőt egyetemes szolgálat. PFK magasra tette a 
mércét, de ennek a megugrása semmiféle teológia tudást nem igényel, csupán néhány kvalitást:  
tiszta szívet, tiszta lelket, nyitottságot, szolidaritást, empátiát, megegyezésre törekvést, szoci-
ális érzékenységet, megértést, megbocsátásra való képességet, altruizmust, örömre, boldogságra, 
az élet élvezetére való képességet, három szóban összefoglalva: hitet, reményt és szeretetet. 
Ezek olyan igazi női értékek, melyeket érdemes magunkban felfedezni, erősíteni és gazdagítani. 
Értékeinkkel magunkon keresztül tehetjük magunk körül jobbá, szebbé, egészségesebbé, normá-
lisabbá, élhetőbbé, boldogabbá vagyis nőibbé (nem nőiesebbé) a világot. Ezek az értékek férfi-
akban is megjelenhetnek, de nekik megvannak a saját, felfedezendő és ápolandó, férfi értékeik. 
 Channing láthatatlan egyháza (FK2) Flóra utolsó ismert írása, szellemi testamentu-
ma. Csak értéktudatos és öntudatos nők és férfiak építhetik fel folyamatos örömteli munkával 
Isten országát a földön. Ez az építkezés itt és most is zajlik, csak észre kell venni, és részt 
vállalni belőle.   
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Nők az egyházi életben 

 
Mélyen tisztelt Hallgatóság! 

Midőn a legnagyobb meghatottsággal mondok hálás köszönetet azon 
rendkívüli kitüntetésért, hogy nekem − szerény és gyenge munkásnak − e nagytekin-
télyű helyen lehet alkalmam néhány gondolatomat kifejteni, legyen szabad elsősor-
ban magát azt a kérdést tisztázni, hogy mit keresnek az asszonyok az egyházi élet-
ben. Nem akarok ezúttal arra a sereg nőmunkásra hivatkozni, kik a közelebb múlt-
ban kisebb-nagyobb mértékben buzgólkodtak reformált egyházaink ügyében, hanem 
visszapillantva a régmúltra, Krisztus urunk idejére, hivatkozom az ő anyjára, Máriára, 
ki midőn Jézus az ő láthatatlan, eszmékben élő, egyetemes egyházát az összes 
emberiség számára szervezte, hűségesen mellette állt mindig. Nem azért, hogy 
talán ő is részt vegyen a fenomenálisan nagy… munkában, hanem, hogy apró szol-
gálataival, nőies megfigyelő képességével, érző szívével mindig odaterelje Jézus 
figyelmét, hol legtöbb volt a szükség reája. 

Szinte hallani vélem a sok apró figyelmeztetéshez szoktatott gondos anyai 
hangot: Fiam, elfogyott a boruk …, s amint modern teológusaink magas színvonalon 
álló magyarázataiból is látjuk, a jézusi eszmék csakugyan ott változtatták át mindig 
az ízetlen, erőtlen „vizet” ama nevezetes, hathatós „borrá”, ahol legnagyobb volt a 
hiány benne. S midőn a…hatalmas nagy munka az utolsó tragikus jelenetével együtt 
„elvégeztetett”, ismét asszony, Mária Magdolna, vitte meg a biztató hírt, hogy nem 
kell félni, nem kell elcsüggedni: Az eszme él, és hatni fog … Én több és más termé-
szetű női munkát nem is idézek, mert egyházainkban való működésünkre néz-
ve, csak e két feladatot látom a magunk számára kijelölve: Mindig odaterelni a 
jézusi eszméket, ahol legnagyobb a szükség azoknak átváltoztató erejére, és 
rendíthetetlenül hinni az eszme diadalában. 

A világért sem merném tehát azt állítani, hogy reformált egyházainknak 
van szükségük nőmunkásokra, mert ahogy tapasztalhatjuk, mindegyik protestáns 
egyháznak megvannak a teremtő, valósággal megváltói munkát végző férfierői, 
melyek számolva a korszellemmel, magasabb ízléssel valósággal viszik egyházaikat 
a halhatatlanság, az Isten országa felé, hanem én megfordítva látom a dolgot. Ne-
künk asszonyoknak, anyáknak, családjainknak és ezek által magyar társadalmunk-
nak van legnagyobb szükségünk arra az erőre és jellegre, mely reformált egyháza-
inkból sugárzik ki. 

Tehát mi nem viszünk egyházainkba eszmét, hanem azoknak érdekei-
ért munkálkodva, azoknak mélységeibe hatolva, önkénytelenül és ösztönsze-
rűleg visszük át azoknak erejét a társadalom egyes rétegeibe. A protestáns női 
munka ennélfogva éppen abban különbözik a más vallásútól, hogy célja nemcsak, 
szűk kört képezve, kivonni magát a világi életből, hogy csak vallásos összejövetelek-
ben, imádkozásban és szegények támogatásában nyilvánuljon az, hanem észrevét-
lenül víve azt be a modern élet minden ágába, elsősorban azokba igyekszik a pro-
testáns eszméket átültetni, hogy ezek azután felülről sugározván lefelé, gyökeresen 
gyógyíthassanak minden bajt. 

Nem azon iparkodunk tehát, hogy visszariasszuk az embereket a 
világi élettől és szerepléstől, hanem inkább igyekezünk előttük azt az állapotot 
megvilágítani, hogy milyen lehetne a modern élet protestáns jellemmel és erő-
vel egyesülve. Engedje meg tehát az igen tisztelt közönség, hogy ezúttal is ne any-
nyira a nők munkáját ismertessem az egyházi életben, hanem inkább azt kívánjam 
bebizonyítani, hogy mennyire jogos munkálkodásunk a protestantizmus szolgálatá-
ban, és hány ok szolgál arra, hogy mi protestáns asszonyok vállvetve iparkodjunk 
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egyházaink szellemét legalább a jövő társadalom számára biztosítani.  
Mert hiába is fáradunk mi addig néhányan a néppel, hiába támogatjuk azt 

tőlünk telhetőleg, csekély pénzzel és még annyi jóakarattal, szeretettel hiába javít-
gatjuk annak erkölcseit, míg a felsőbb rétegek zöme, a magasabb társadalom, nem-
csak hogy nincs áthatva a krisztusi jótékony szellemtől, hanem nagyon sok esetben 
erkölcsileg és jellemileg is rossz példával jár elől. Mindnyájan ismerjük azt a régi, de 
igaz közmondást: Fejétől romlik a hal. 

Vessünk csak egy pillantást a magyar fővárosi életre és viszonyokra, hogy 
meggyőződhessünk arról,..hogy még a mi asszonyi beavatkozásunkra is szükség 
van. Ha a politikai életet nézzük, azt találjuk, hogy sok esetben csak a személyes 
érdek, személyes „politika” vezeti a szereplő embereket. Ritkább a meggyőződés, 
elv, önérzet és komoly, számottevő munka, mely az ország és ezzel együtt a nép 
javát mozdítaná elő. Ha a különféle hivatalos életet szemléljük, észre kell vennünk, 
hogy nem mindig az érdemé, a szorgalomé a jutalom, hanem sokszor a hatalmas, 
felülről jövő „protekció” minden más hiányt pótol. Valamint a dolgozókat sem mindig 
az ügyszeretet, a közös cél iránti lelkesedés, hanem legtöbbnyire talán csak a hiú-
ság vagy kapzsiság vezérli munkájukban… 

Nem csoda, ha mi, protestáns asszonyok, előszeretettel keresünk mene-
déket egyházainkban, s szinte fanatikusan belemerülve azoknak puritán, becsületes 
tanaiba, minden áron azokkal szeretnők társadalmunkat reformálni. Nem csoda, ha 
el-elgondolkodva a körülöttünk látottak és tapasztaltak felett, lelkünk vissza-
visszaszáll egy szebb korszakba, egy reálisabb és mégis ideálisabb világba, midőn 
még képesek voltak az emberek eszmékért küzdeni és az egyéni hitért és meggyő-
ződésért életüket és vérüket is odaadni. Ez a reformáció korszaka. 

Akkor majd minden ember az igazság és őszinteség után törte magát, ma 
majd minden dologból, majd minden kultuszból éppen csak ez a kettő hiányzik. És…
e zűrzavaros világ közepette, mintegy jóleső álomban, messziről vélem hallani a 
hatalmas, korszakot alkotó hangot: „Itt állok − másként nem tehetek!”. Itt állok, más-
ként nem tehetek … Én nem tudom, jól fogom-e fel a dolgot, de én úgy érzem, 
és úgy is éreztem mindig, hogy e hatalmas jelszó nemcsak az összes reformált 
egyházaknak, nemcsak az egész, a szó teljes és legmagasabb értelmében vett 
protestantizmusnak jelszava, hanem egyúttal az egész művelt társadalomnak 
egyedüli alapjául kellene szolgálnia. 

«Itt állok, másként nem tehetek”. Ezen vallomással alapította meg Luther a 
lelkiismeret gyönyörű vallását, ezen jelszónak köszönhető, hogy a reformáció nem 
egyetlen, formába öntött, kiszabott vallást produkált az emberiség számára, hanem 
egy hatalmas erkölcsi alapra támaszkodva, egyetlen jellemfejlesztő erővel működve, 
a szó teljes értelmében az egész művelt és érző világ számára kiszolgáltatta az 
eszméket. Csak az alap legyen szilárd, csak a jellem legyen rendíthetetlen, 
akkor nem kell félni az eszméknek különféle irányokban való szárnyalásától, 
mert biztos alapból kiindulva csak Isten felé emelkedhetnek az eszmék. Mind-
azok az emberbarátok, reformátorok, felfedezők és újítók, kik Luthert követve és erre 
az alapra támaszkodva, mindig és minden körülmények között úgy „állottak”, ahogy 
lelkiismeretük szerint „másként” nem tehettek, hűséges és méltó utódai voltak nagy 
mesterüknek, és egytől-egyig becsülettel dolgozó munkásai a reformáció örökké 
tartó nagy munkájának… 

De a lelkiismeretnek eme fenséges vallása ennélfogva nem maradhat meg 
kizárólagosan egyházaink tulajdonának, mert ezen eszményi protestantizmusnak 
különben sem annyira az életen kívül, külön ceremoniális módon lehet adózni, mint 
inkább bevíve azt az élet minden fázisába, a szó teljes értelmében át kell azt teljes 
lélekkel élni! „Itt állok, másként nem tehetek.” Ha a reformációnak eme gyönyörűsé-
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ges jelszavát bevihetnők a mai társadalomba, először is a politikai életbe!  
Ha minden „honatya” úgy „állana” meg ellenfele és az ország színe előtt, 

ahogy lelkiismerete parancsolja, talán kevesebb szomorúsága lenne szegény ha-
zánknak. Akkor is lennének küzdelmek, harcok, összekülönbözések, mert hiszen 
megmondta Leibnitz, hogy két falevelet sem lehet teljesen egyformát találni, hogyne 
lennének az eszmék különbözők egymástól, de a nemes mérkőzések, a nemes 
ambícióból származott harcok világért sem gyengíthetik annyira az ország erejét és 
tekintélyét, mint a lelkiismeret nélküli dulakodások. Hiszen nem is volna talán 
szép, nem is volna igazán értékes az élet, ha nem küzdenének minden téren a 
különböző nézetek, különböző eszmék egymással, csak nemesek legyenek a 
fegyverek, csak meggyőződésből eredjenek a harcok, és egyéniségekről te-
gyenek bizonyságot a küzdelmek, csak a szeretet és türelem zászlója alatt 
folyjanak a csaták, akkor talán maga az Isten is kedvét találja bennük … 

„Itt állok, másként nem tehetek”. A lelkiismeret eme önérzetes mondását 
kellene a bürokratizmus minden ágába bevinni, hogy mindig igazságosan a tehetsé-
gé, szorgalomé és tisztességé legyen a jutalom, a szükségben levőké a segítő kéz. 
Amilyen felemelt fővel „állhatna” akkor a feljebbvaló hivatalnokai előtt, ugyanúgy 
bizalommal és tisztelettel állanának meg azok vele szemben, a lelkiismeretesen és 
együttesen végzett munka jóleső tudatában,…mindannyian egyforma önérzettel, a 
rájuk bízott közös ügy előtt… 

A protestantizmus nemcsak a lelkiismeret, hanem ennélfogva tipikusan az 
erkölcs vallása, hiszen mondhatni, hogy már puszta megalakulása szinte az elzüllött 
állapotok reakciójaként tekinthető. Hogy mást ne említsek, ki ne ismerné az úgyne-
vezett genfi reformációnak egész a túlságig vitt szigorúságát, mely szerint a legki-
sebb szabadabb magaviselet, könnyelműbb mulatság a legkérlelhetetlenebb szigo-
rúsággal lett büntetve. Ez valószínűleg csak annak tulajdonítható, hogy a reformáto-
rok valósággal megundorodva a léha erkölcsök látásától, önkéntelenül estek a másik 
túlságba… 

Áttérve röviden a filozófiára, vajon az a modern filozófus, ki egész élete 
tudományát, egész élete fáradságos munkáját arra szenteli, hogy minél apróbb rész-
letezéssel, kérlelhetetlen pontossággal bizonyítsa be előttünk, hogy mily kétségbeej-
tően a véletlen szeszélyének vagyunk produktumai, miképpen „áll” meg az emberi-
ség színe előtt? Valamint elborzadok attól a gondolattól, hogy az orvos az előtte 
vergődő, mindenáron, ösztönszerűen az élethez ragaszkodó betegnek szemébe 
mondja, hogy menthetetlenül el van veszve, ugyanoly kis ember előttem az a nagy 
tudós, ki miután maga nem tud semmi magasban, semmi szépben és jóban 
hinni, szeretné egy csapással az egész világ reménységét tönkre tenni. Ebből 
viszont azt is tapasztalhatjuk, hogy magával a puszta őszinteséggel, egyéni meg-
győződéssel még nem mindig állunk helyt az emberiséggel szemben. Mert ha az 
őszinteség nincs egyúttal jóakarattal, szeretettel és humanitással vegyülve, lehet 
rettenetesen deprimáló, sőt a legtöbb esetben sértő és kétségbeejtő. 

Ha valaki nem tudja eléggé méltányolni a keresztény eszmék humanitását, 
olvassa csak el a múltból Schopenhauer vagy Büchner száraz és leverő tudomá-
nyát. Lehetetlen akkor, hogy egy mélységes szeretetet és bámulatot ne érezzen 
Jézus Krisztus iránt, ki viszont az egész életét, az egész tudományát, ambícióját 
csak arra az egy feladatra szánta, hogy a sok bajjal és töprengéssel vesződő, 
szánandó emberiség számára minden áron, örök időkre szóló lelki megnyug-
vást szerezzen, és az utolsó keserves percig helyt álljon előtte.. 

A protestantizmus egyúttal a természetesség és egyszerűség puritán val-
lása. A modern protestantizmus éppen a természet bámulatos szépségében, válto-
zatlan rendjében, harmonikus egészében látja egyik fő okát az Istenben és az ő 
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változatlan bölcsességében való hitnek… „Itt állok, másként nem tehetek”,  
Ezt a mondást ajánljuk mi protestáns asszonyok a fényűző, gazdagabb, 

előkelőbb, úgynevezett magasabb osztály figyelmébe is, hogy az elsősorban a mos-
tohább sorsúakkal szemben és az elnyomottabb osztály előtt „álljon” úgy, ahogy a 
XX. század keresztény lelkiismerete valóban megköveteli… 

A protestantizmus azonban nemcsak a lelkiismeret, erkölcs, egysze-
rűség és kötelesség iránya, hanem bátran elmondhatjuk, hogy a családi élet 
ideális vallása. Hiszen a protestantizmus elsősorban felkent papjait járatja elől a 
családi élet példát adó szent útjain, és ha semmi más érdeme sem lenne a protes-
tantizmusnak, szerintem ezzel az egy elvével már csatát nyert a másik féllel szem-
ben. Vajon ki ne tudna arról a temérdek példás, puritán egyszerűségű és becsüle-
tességű családi életről, mellyel reformált egyházaink dicsekedhetnek, mert a protes-
tantizmus e téren is megkívánja tőlünk, hogy Luther jelszavához hűek legyünk, s ne 
csak a külvilágban, hanem a belső családi életünkben is, az elkerülhetetlen apró 
félreértések és tévedések dacára, nagy és fontos dolgokban, a házastársak egymás 
előtt, a gyermekek szülőikkel, a szülők gyermekeikkel szemben, mindig felemelt 
fejjel álljanak meg. 

Nem tudom megállni, hogy gyermekekről beszélve, meg ne említsem, 
hogy valamint a protestantizmus nem a külszín, nem a dekoráció vallása, hanem a 
lélek számára készült belső hit, igyekezzünk mi, protestáns asszonyok, ezt a jelleget 
a gyermeknevelésnél is érvényesíteni, hogy gyermekeink ne csak külsőleg, formai-
lag legyenek mindig nevelve. Azt láthatjuk, hogy a külső forma sohasem hozza 
meg a lélek belső tartalmát, de a szilárd, biztos alap többnyire magától produ-
kálja a külső, elfogadható formát és modort. Ha a lélek telve mély és igaz voná-
sokkal, valóban egy harmonikus egészet képez, ösztönszerűleg külső megnyilvánu-
lásaiban is hű mását produkálja ezen belső összhangnak, és ezt a külső megnyilat-
kozást semmiféle illemtanár ebben a hamisítatlan természetességben elő nem állít-
hatja. 

Szabadjon még röviden kiterjeszkedni a mostani divatos nyelvek tanításá-
ra. Óriási előny egy emberre nézve, ha minél több nyelvet elsajátíthat magának, de 
vigyázzunk, mi anyák, hogy a divatos nyelvismeretek miatt el ne hanyagoljuk gyer-
mekeinknél a lélek belső kiképzését. Én a különböző nyelveket is inkább a művelt-
ség elérésére és kifejezésére való eszközöknek tartom, mint magának a műveltség 
feltételének. Mert azt hiszem, nem az a fontos kérdés, hogy miképpen és hányfé-
le nyelven tudják majd gyermekeink gondolataikat kifejezni, hanem hogy vajon 
mit fognak azzal kifejezni. Társadalmunk jövője sem attól függ, hogy milyen 
külső műveltséget biztosítunk a jövő nemzedék számára, hanem hogy micso-
da belső erővel felfegyverkezve veszi ez majd fel az életküzdelmét… 

Én azt hiszem, hogy tartozzunk bármelyik reformált egyházhoz, ezt a ha-
talmas szellemet, ezt a rendíthetetlen szilárd alapot egyformán megtaláljuk mind-
egyikben, mert csakis ez adott létet mindegyik iránynak. És még ha magának az 
egyházi életnek nem is használhatunk gyenge női munkánkkal, sőt még ha a társa-
dalom érdekében is hiába fáradoznánk naiv törekvésünkkel, már csupa igazságér-
zetből, csupa lelkesedésből is kötelességünk részt venni azoknak az egyházaknak 
munkáiban, melyek még szétszakadásaik által is csak örökös igazságkeresésüket 
bizonyították… 

Ez a felséges szerep jutott a történelemben a reformációnak, ez a szerep 
maradt meg örökre a protestantizmus számára, és szerintem ezt a szerepet vesszük 
át önkéntelenül mi protestáns asszonyok is, ha egyházainkban működve, onnét 
kívánjuk az eszméket szétvinni és alkalmazni. És legyen bár egyes, mellékes, külső 
dologban irányunk egymástól eltérő, tiszteljük bár különböző módon és alakban a mi 
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közös megváltónkat, csak egyforma hűséggel álljunk mellette, mint Mária, csak a 
bilincseket oldozó eszme diadalától várjuk mindig a győzelmet … ne a holt, hanem 
az élő… Krisztust hirdessük, mint Mária Magdolna, akkor én azt reménylem, hogy a 
tőlünk telhető kis de becsületes munka tudatában úgy a világ, egyházunk és saját 
lelkiismeretünkkel szemben, mint majdan egy szebb hazában, amaz örök Bíró előtt, 
mi is felemelt fővel jelenthetjük: Itt állunk − másként nem tehetünk! 

 
Channing "láthatatlan'' egyháza 

 
Úgy érzem, hogy e gyászba borult, halottainkat sirató és örökösen 

"mindszentek"-et ünneplő korszakunkban nem végezhetem be mással könyvemet 
mint nagy keresztény apostolunknak az egyetemes és láthatatlan egyházról tartott 
fantasztikus elmélkedésével, illetőleg annak rövid ismertetésével. 

Mint minden középen - a két szélsőség között - haladó irányt, úgy 
Channing reformációját sem tudja a világ hova tenni. A konzervatív kereszténységbe 
nem merik bele illeszteni modern teológiájánál fogva, a liberális haladáshoz pedig 
szintén nem akarják besorozni Channing mélységes hite és fantasztikusan misztikus 
vonásai miatt, melyeket csak később, mintegy vallásos nézeteinek kiegészítéséül 
szerzett meg bámulatosan meleg, minden szépség és fennkölt gondolat előtt tárva 
nyitva álló lelke. 

Sokan a protestáns világból ezt a miszticizmusba való lassú de következe-
tes belemerülést, elmélyedést - mely meg nem változtatta csak meggazdagította 
amúgy is magasan szárnyaló teológiáját - hanyatlásnak, visszafelé való hátrálásnak 
tekintik. Ebben a mai gyászba borult, mindenáron vigaszt és misztikus mélységeket 
kereső, sőt követelő korszakban mennyire megvilágosodik előttünk az a körülmény, 
hogy a sorscsapásoktól rohamosan meglepett apostol misztikus mélységekbe való 
úgynevezett "leszállása" világért sem hanyatlás, hanem egy természetes, előbb- 
utóbb megjövő szükségszerű fejlemény, mely egy merész előrelépéssel és gyönyörű 
fantáziával csap át a "más" világ enyhet adó magasabb régióiba!! És ha ezen 
"átlépés" szükségszerűen egyúttal haladás is, következetlenséggel nem lehet ezt a 
mindenben haladást hirdető prófétát vádolni. 

Alexander Bernát Shakespeare magyarázataiban hatalmas erővel vázolta, 
hogy az igazi nagyszabású lélek - mint maga Shakespeare is - alkotó ereje teljes-
ségében is folyton fejlődést és haladást, tehát egy bizonyos logikus határok 
közötti változást produkál. Ez tehát nem következetlenség, hanem inkább mindig 
jobban kialakuló egyéniség. Channing lelkének legvégső felemelkedését legelraga-
dóbban jelképezi a láthatatlan egyházról szóló átszellemült beszéde. Ehhez hasonló 
merész szárnyalású, költői magaslaton álló, fényes fantáziájú, saját fenséges gondo-
lataitól szinte megittasult munkát csak egyet találhatunk: Prohászka "A túlvilág torná-
caiban" című örökszép munkáját. 

Hogy maga az előkelő fordító és legtökéletesebb ismertető, Ferencz Jó-
zsef püspök, szavait idézzem, közlöm a gyönyörű s az egész szabadelvű keresz-
ténység táglátkörűségét jelképező előszóból a következő sorokat: 

"Végre ezen utolsó beszédben prófétai lelkétől elragadtatva a víziók honá-
ba emelkedik Channing! E beszédében felmagasztosult hittel vallja, hogy a menny-
ben és földön levő keresztények egy családot alkotnak közös fejük, a Jézus Krisz-
tus, alatt, kinek nincs szentebb elhívatása megdicsőült állapotában sem, minthogy 
testvéreit egy egyetemes egyházban egy tökéletes községgé szervezze, a világ-
egyetem folyton terjedő szépsége s az isteni jelenlét állandó fénye mellett ...  

Szemben a természettudományok materializmusba hajló irányával, 
Channing idealizmusa, az ő tiszta teizmusával, megbecsülhetetlen szolgálatot 
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tehet az egész keresztény világnak, mert semmi sincs távolabb Channingtől 
mint a felekezetiesség!” Íme ez a rövid néhány sor teljesen kifejezi, mily nagy súlyt 
fektet még a mai unitarizmus is Channing egyéniségére és utolsó fenséges beszé-
dére, melynek humánus célja, hogy sorscsapásaink közepette mindnyájan felemel-
kedjünk a kellő magaslatra, és a lélek köteles és szükséges extázisával higgyük 
nemcsak a halottainkkal való viszontlátás, hanem a folytonos együttélés és együttér-
zés lehetőségét is. Van-e ennél nagyobb áldás és melegebb vigasz az igazán gyá-
szoló szívre nézve ?! 

Ne mondja senki, hogy "nagyon szerettem az elhaltat, de viszontlátásban, 
halhatatlanságban nem tudok hinni. Az igazi mélységes szeretet és a valóságos 
meleg szív megköveteli embertársai számára a halhatatlanságot! Igazi nagyszabá-
sú, másokért élő altruista lélek a szó teljes értelmében nem élhet a halhatatlan-
ság hite nélkül, és nem tud nélküle a saját magának megfelelő magasabb mű-
veltségre szert tenni. 

"Barátim", mondja a jelzett beszédben Channing. "Nem foglalkoznám oly 
hosszasan a mennyben és a földön levő keresztények ezen közösségével, ha nem 
tartanám ezen igazságot gyakorlati szempontból is kiválóan fontosnak. Némelyek 
egy tanítást sem tartanak gyakorlatinak a közönséges kötelességek aprólékosságig 
menő fejtegetésén kívül. Pedig tényleg a vallásban azok a leggyakorlatiasabb szem-
lélődések, amelyek a legnemesebb érzelmeket ébresztik fel, és a cselekedetek leg-
nemesebb rugóit érintik. És a most fejtegetett tárgy kiválóan alkalmas a szellemi 
világról való meggyőződésünknek életet és elevenséget adni, s lelkünket felül emelni 
a pórias gondolkodásmódon, amelybe oly hajlandó elsüllyedni. A mennynek vonzó-
erőt az ott levő lények adnak. S habár az Isten jelenlétének gondolata elégséges 
lángra lobbantani mibennünk a menny iránti forró vágyat, mindazáltal ezt nagyban 
elősegíti az a meggyőződés, hogy a mi Atyánk házát úgy tekintjük, mint hajlékát 
mindazon kitűnőségeknek, akiknek élete e földet megszentelte!  

Szerencsétlenségünkre azonban az ily természetű szemlélődés sokak 
előtt nemcsak minden gyakorlati hasznot nélkülöznek, hanem a képzelődés valótlan 
költeményeinek tetszenek. Ezek előtt minden, ami jelen tapasztalatunk körén kívül 
esik, csak képzelődés. Rájuk nézve a szellemi világ nem létezik. És a magasabb 
rendű lények eszméjét csak kétkedve fogadják. Pedig mily hasonlíthatatlan méltósá-
gú az egyetemes egyház, amint mi azt tárgyaljuk! Terjedelmére nézve minden más 
társulatot felülmúl, a maga széles körébe gyűjtvén az Isten trónja körül tökéletesek-
ké lett szellemeket, szent embereket és az Atya gyermekeit minden nemzetből. Tar-
tósságára nézve nemcsak az idők rázkódásait kiállotta, túlélvén birodalmakat és 
államokat, amelyekben gyökeret vert, s azoknak lehanyatlása után még most is 
elévülhetetlen teljességben virágozván, hanem hivatva van a természeti világ jelen 
rendjét is túlélni, s dicsőségről-dicsőségre haladni a világegyetem régióiban, annak 
minden változásai között. Mily örvendeztető a bizalom, hogy mi már most egy 
oly királyságnak vagyunk polgárai, amely örökre állandó, tagjai egy oly közön-
ségnek, mely soha el nem  múlható élet elve szerint van szervezve /" Íme a 
sokak szerint "rideg racionalista" reformátor meleg szeretet szülte óriási fantáziája!! 

Hogy Channing milyen igazságos és semmitől nem félő, egyenes lelkű, 
igazi szabadságtól áthatott igazságkutató - ki átszellemült miszticizmusánál fogva 
nemcsak a reformáció szépségeit tartja érdemesnek befogadni - legjobban mutatja 
következő becsületes, bátor bevallása: 

"Midőn a földön és a mennyben levő keresztények közötti egyesülés re-
ményéről beszélek, legyen szabad megvallanom, hogy ezen tárgyat illető érzelmeim 
kiválóan megszilárdultak lelkemben katolikus országok látogatása által. A reformáció 
rohamos és kíméletlen heve számos elvet és gyakorlatot megvetett, amelyek tiszte-
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letünket és utánzásunkat megérdemlik.  
A katolikus egyház, amint tudva van, az elköltözött szentek (vagyis kiváló 

emberek) emlékét nagy tisztelettel ápolja, s azoknak barátságát keresi. S mindamel-
lett, hogy vallásuk ezen iránya számos babonát szült, bölcsen cselekedtek, arra 
törekedvén, hogy megsokszorozzák az élet fájának ezen csiráit azáltal, hogy fenn-
tartották azon szent férfiak és nők példáit, akiknek a kereszténység a maga tavasz 
korában oly sokat köszönhetett. 

Ezen tartományokba én is jó adagjával léptem a közönynek. De amidőn a 
szobrok és festmények figyelmemet felébresztették, s lelkemet Krisztusnak az egy-
ház első korszakbeli hű követőire vonták, midőn anyjának Máriának égies szeretetén 
elmerengtem, midőn főleg a vértanút az ő utolsó órájában szemléltem, és láttam 
csodásan összevegyülni arcán a kereszthalál kínjával a halhatatlanság öröme, a 
rendíthetetlen bizalom, nyugodt állhatatosság, hősi bátorság és gyengéden megbo-
csátó szeretet ragyogó sugárait,  jobban éreztem, mint bármikor azelőtt, hogy ezek-
nek az első tanítványoknak méltó igényük van a mi hálás szeretetünkre. Örömömet 
találtam abban, hogy ugyanazon egy fő iránti tisztelet által velük eggyé lehetek, s 
jóllehet most az időben távol vagyok is tőlük, reméltem, hogy egy napon megkö-
szönhetem nekik hűségüket azon dicső evangéliumhoz, mely az én minden remé-
nyeimet kifejlesztette.” 

Meglehet, hogy a nagy többség szinte megütközik ezen szokatlanul önzet-
len igazságérzeten. De legyen szabad hangsúlyoznom, hogy szerintem éppen ez a 
vonás a legmonumentálisabb J. Channing lelkében. Mert hogy a reformáció lelke a 
szabadelvű áramlatokban és gondolatokban fel tudja fedezni az igazat és szépet, az 
csak nagyon természetes és magától értetődő, lévén ez a szellem is a szabadság 
szülötte. De hogy merész és egyoldalú útjában úgy megőrizze tárgyilagosságát és 
minden irányra kiterjedő igazságérzetét, hogy így meg tudja és meg merje hajtani 
zászlaját a látszólag ellenlábas irányzat előtt is, ez már nem közönséges és magától 
értetődő tulajdonság, hanem valóságos krisztusi magaslat. Én legalább évről-évre 
jobban bámulom és jobban átérzem Channing csodálatosan meleg kereszténységét. 

Egyik nagyszabású beszédében nem győz egy híres kálvinista prédikátort 
- kinek tiszteletére tartja az egész egyházi beszédet - dicsőíteni. Egy másik munká-
jában rámutat Fénelon halhatatlan nagyságára és egy kiváló irodalmi termékére. 

"Szívünkből üdvözöljük - mondja Channing - a szóban forgó könyvet, mivel 
ez egy tiszta keblű és gazdaglelkű férfiú műve. Hozzátesszük most azt is, hogy nem 
kevésbé örülünk e műnek azért mert egy katolikusé. Sőt ezért talán még inkább 
méltányoljuk, mert mi azt óhajtjuk, hogy a protestantizmus bölcsebbé és türelmeseb-
bé tegyen, és erre nézve nem ismerünk jobb tanítót Fénelon jelleménél. Egy olyan 
férfiú mint Fénelon elégséges arra, hogy szeretettel öleljük magunkhoz az egész 
testületet, amelyhez ő tartozott. Az ő erényei védpajzsul szolgálhatnak azon számta-
lan és minden megválogatás nélküli kárhoztatások ellen, amelyeket a protestáns 
túlbuzgóság oly gyakran szórt a katolikus egyház ellen. Aki meggondolja, hogy a 
katolikus egyház több mint százmillió lelket számlál tagjai közé, talán többet, mint a 
többi keresztény egyházak együtt, kénytelen megdöbbenni azon kárhoztató ítélet 
miatt, amellyel az emberiségnek ily jelentékeny részét gyakorta illették. Ideje, hogy 
több méltányossággal viseltessenek a többi egyházak ezen régi és kiterjedt testület 
iránt. A katolikus egyház megszámlálhatatlan egyént tud felmutatni, kik a legna-
gyobb és legjobb emberek közé tartoztak e földön, és ez elég bizonyság arra, hogy 
az üdvösség minden eszközeivel bír. Ki az aki, hallva azt a megvetést, amellyel 
némelyek a katolikus egyházról szólnak, így ne kiáltson fel : Hogyan, hát Nagy Ká-
roly, Alfréd, Rafael, Michelangelo, Tasso, Bossuet, Pascal, Descartes nem katoliku-
sok voltak-e?" 
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Íme a krisztusi prédikátor, aki saját egyháza előtt tart védőbeszédet a 

méltatlanul megsértett testvéregyház érdekében. Mekkora szabadság és mekkora 
bátorság! Ha ez nem volt igaz keresztény lélek, hát akkor egyáltalában nem volt 
soha, és nem is lesz soha Krisztus Urunknak valódi követője! 

Csakhogy ez a minden irány szépsége és igazsága felé forduló meleg 
szeretete, a bárhol felfedezett igazságtalanság és tökéletlenség kárhoztatása okoz-
za a gondolkodni nem szerető nagy közönség előtt való népszerűtlenségét is. És ez 
oly természetes. Sehova sem tartozik kizárólagosan - bár a szétszórt szépségek 
miatt mindenütt otthon érzi magát - ,s így senki sem tartja magáénak ahelyett, hogy 
mindenki a szívére ölelné ! ! 

De az a néhány tisztelője, akik meg tudják neki "bocsátani" határtalan 
meleg szívét és minden igazi szépséget átölelő megittasult lelkét, azok egy örökké-
valóságra szóló szeretettel csüggnek csodálatosan krisztusi alakján, és ezáltal nem-
csak hiszik de szinte átérzik azt a vele való folytonos lelki összeköttetést, amelyről ő 
olyan fanatikus meggyőződéssel tudott beszélni. 

És hogy végül teljesen visszatérjek az ő kedvenc "láthatatlan" egyházára, 
idézem a megtört, fiát gyászoló s már halálnak vált Channing végbúcsúját, gyönyörű 
hattyúdalát, melyet mintha valóban az ő ideális otthonából küldene le számunkra, 
hogy új hitet, új reménységet nyújtson, korunk áldott lelkű, nagy vigasztalóival ver-
senyre kelve! 

"Egy test és egy lélek vagytok! Krisztusnak egy, nem több egyháza 
van. A keresztények mindnyájan egy közönséget alkotnak. Legyenek bár szét-
szakadozva, elkülönözve, megoszolva, egy főhöz való tartozásukban, egy hit és 
szellem osztályosságában egy oly egyesítő elvet bírnak, amely jóllehet most nem 
méltányoltatik eléggé, soha meg nem semmisíttethetik, és amely végre is minden 
hívőt feloldhatatlanul eggyé fog forrasztani! A keresztény vallásnak mint a szeretet 
vallásának természete hozza magával, hogy akik azt elfogadják, egy társaságot 
formáljanak… 

Ha már a keresztények egyetlen egy testületet alkotnak, ebből következik, 
hogy nemcsak a különböző nevezetű s a világon szétszórtan levő keresztények 
vannak egymással közeli viszonyban, hanem az égiekkel is szoros összeköttetés-
ben állnak. Mindnyájan egyformán a krisztuséi lévén, a keresztények a földön úgy, 
mint a mennyben szükségképp bele vannak foglalva amaz egy testbe, amelyet 
ugyanaz a fiúsági szellem hat át, amely az Isten gyermekeinek egész nagy családját 
lelkesíti...  

Midőn mi a hit és remény által magunkat azon világba helyezzük át, hol az 
emberi természet minden bűntől és fájdalomtól ment, és ott látjuk minden idők és 
országok jó, igaz bölcs és kegyes lelkeit – egy sokaságot, melyet senki meg nem 
számlálhat új életre, új erőre, új barátságra, a megmérhetetlen teremtés új szemlélé-
sére, a magasabb rendű lényekkel és Istennel együtt munkáló szeretet új szolgálatá-
ra lelkesülve - ,akkor nyilvánvalóvá lesz előttünk a halhatatlanság megható magasz-
tossága, akkor hálás szívvel érezzük, hogy a léleknek ezen szülőhelye és iskolája 
méltó az ő isteni teremtőjéhez és a maga felséges rendeltetéséhez. 

Ennek okáért szilárd és örömteljes bizalommal hordozzunk el minden 
szenvedést, minden veszteséget, teljesítsünk minden kötelességet, fogadjunk el 
minden áldozattételt, töltsük be az egyetemes és részrehajlatlan szeretet törvényét, 
s mint saját ügyünket karoljuk fel az igazság, jog, emberiesség, szabadság és szent-
ség ügyét, amely minden jók ügye lévén, nem lehet, hogy a gonoszság minden ha-
talmán győzelemre ne jusson. Erősödjünk meg abban a boldogító meggyőző-
désben, hogy minket mindenütt és mindenkor átkarol, áthat, őriz, vezérel és 
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fenntart az Atya és Barát hatalma, akik rólunk soha meg nem feledkezhetnek, 
és hogy mindazok a lelkek, akik a földön a legtökéletesebb Egyet keresni, ismerni, 
szeretni és szolgálni kezdették, az égi hazában ismét egyesülnek, s üdvözülve lesz-
nek együttesen a világegyetem szabadságában és az ő jelenlétének állandó világá-
ban.” 

E rendíthetetlen hiten és költői egzaltáción felépült megható beszéd egy 
csapással magyarázza meg számunkra a ma legmerészebb krisztusi állítást, hogy a 
szellemiekben élő lelkek legsúlyosabb keresztviselése tulajdonképpen  
"könnyű" és "gyönyörűséges". 

Ha pedig igaz filozófiánknak azon legutóbbi gondolata, hogy a lelki életet 
élő ember nemesebb, nagy célokat szolgáló fantáziája tulajdonképpen intuícióból, 
ösztönszerű megérzésből ered, akkor Channing egész világot szolgáló hatalmas 
fantáziája pozitív értéket képvisel a szenvedő, hajótörött emberiség számára! 
 

Egyház Flóra-füzetek 2. 

Zomboriné dr. Pap Zsófia, Benedek Katalin és az általa készített 

kézimunkák, és Chehadé Judit, szeptember 24-én ,  

az Ars Sacra rendezvényen 



51 

 

DIVAT 
 

Öltözködés nem azonos a divattal (módi, trend), mely iparágként csak a 19. század-
ban jelent meg a technika és a társadalom fejlődésével párhuzamosan, és kiterjedt a környezet-
re, viselkedési szabályokra, életfelfogásra is. Jellemzői: újdonság, kreativitás, luxus, változé-
konyság, elterjedtség, utánzás, uniformizálás, fiatalság. Kívülről jövő hatás, melyre a nők 
különböző okokból fogékonyabbak mint a férfiak.  

A stílus egyedi, egyéni önmegvalósítás, külső hatások és belső adottságok összehan-
golása. Szükséges hozzá önismeret, önkritika és önképzésre való hajlam. Korunk stylistjai 
ebben nyújtanak segítséget a bizonytalankodóknak. „A stílus maga az ember.” (Buffon)  

Az ízlés születési adottság, érzelmi értékítélet, nem vitatható, mivel annyira szub-
jektív (ízlések és pofonok, kinek a pap, kinek a papné). Csak a 18. (filozófikus) században 
akarták esztétikai kategóriává tenni kritériumok meghatározásával: jó ízlés, rossz ízlés, ízlés-
telen (az, ami túl sok), bár ezek megítélése koronként változik (Nekünk pl. a barokk még csak 
díszes, ám a rokokó már túl díszes)  

Perczelné Kozma Flóra írása A divatról címmel jelent meg a Nők Világában 1902-
ben (FK1). Ebben védi az egyén szabadságát a divat zsarnokságától. Az ő saját stílusát az 
egyszerű, természetes, praktikus viselet jellemezte. Ízlése puritán protestáns volt, de nem szigo-
rúan merev, hanem derűsen laza. „Hadd legyen nekünk, unitárius nőknek, mindenben ez a 
jelszavunk: kevesebb forma, kevesebb szabály és külsőség, de több szív és lélek, mint amit a 
nagy többségnél tapasztalunk !” 

A háború utáni új, munkát és mozgást lehetővé tevő szabadabb női divat valószí-
nűleg tetszett neki. Ennek volt képviselője kortársa  Coco Chanel: kényelmes elegancia, puha 
anyagok (tweed, gabardin), kétrészes kosztümök, nadrágok, tengerészcsíkos pulóverek, kétszí-
nű cipők, rövid ruhák, rövid haj, szintetikus parfüm, strassz ékszerek és bizsuk, variálható kis 
fekete ruha). Az ő idejében terjedt el Európában az amerikai jazz és az azóta is legszabadabb, 
legfantáziadúsabb és legvidámabb társastánc, a charleston. A kor énekes-táncos revüsztárja 
szintén nő volt: Joséphine Baker 

Ruháink kiválasztásának egyik fontos szempontja az alkalomhoz és hozzánk illő 
szín, mely nagyban befolyásolja másoknak rólunk alkotott képét valamint saját hangulatunkat 
is. 

Az idei 2015-ös év stílusa nőies, romantikus, hippis (1970-es évek), színei olajzöld 
és marsala. 

 
A divatról 

 
Ősi szokás, hogy a nők világában a divat is szerepeljen, és hogy női lap 

divat-ismertetés nélkül meg ne jelenhessék. De azért ne tessék megijedni, mert én 
igazán nem a „legújabb nyári divat"-ról akarok beszámolni, mert hála Istennek, ha 
kis lapunk nem is szegődött a többi protestáns felekezetek egyoldalú bibliás lapjai-
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hoz, azért még eddig a divat szolgálatába sem állott be. Ezzel világért sem azt aka-
rom állítani, hogy nincs szükség divatlapokra, mert határozottan megvan ezeknek is 
a hasznos és praktikus oldaluk, és ezek útmutatása folytán sok célszerű és szép 
dolgot tanulunk meg, de miután divatlapokkal úgyis el vagyunk bőségesen látva, és 
valljuk meg őszintén, bárhová lépjünk, tekintsünk vagy figyeljünk, úgy is többnyire 
csak a legújabb divattal találkozunk, miért vesződnénk még mi is divatkérdésekkel, 
mikor a mi egyszerű kis lapunk úgysem a nők zömének világát képviseli. 

Semmi esetre sem állítom én, aki a kornak megfelelő, ésszerű és az egyé-
ni szabadságot előmozdító minden újításnak szinte túlságosan lelkes híve vagyok, 
hogy a külső divatban is ne haladjunk a korral s annak célszerű, okos és szép újítá-
sait ne örömmel sajátítsuk el - sőt még az alkalmatlan, célszerűtlen és esztétika 
ellenes divatot is, ha az már általánossá és szinte kikerülhetetlenné vált, csakhogy a 
„különc" elnevezést kikerüljük — mérséklettel ne kövessük, de hogy oly rabjai le-
gyünk a divatnak, mint ahogy az itt nálunk Budapesten divat, hogy oly módon 
„haladjunk" a korral és divattal, hogy éppen ennek következtében veszítsük el sza-
bad akaratunkat, mondjunk le ízlésünkről, egyéniségünkről, és egy közös formára 
szabott, sablonszerű jour-alakokká váljunk, ez ellen én igazán a nők világa 
(különösen pedig az unitárius nők világa) érdekében protestálok. 

Mert eltekintve attól a rettenetes költekezéstől, valamint családunk és 
embertársaink iránti kötelességeink elmulasztásától, mely a túlságos divatszeretettel 
okvetlenül vele jár, s nem egy családnak okozta már minden tekintetben vesztét, 
teljesen elenyészteti az önálló egyéniséget is. Mert hiszen, ha csak a külső (az öltö-
zet, a haj színe és viselete) lenne a divatnak alávetve! De ezekkel együtt észrevét-
lenül a divat rabja lesz a lélek is. Úgy köszönünk, úgy gondolkozunk, beszé-
lünk és azt beszéljük, amit a többség, amit a legújabb divat szab elénk. Divatból 
jövünk össze, divatból le nem tesszük a legfűtöttebb szobában sem kalapunkat, 
kesztyűnket, teát iszunk, ha még úgy szeretjük is a kávét. Kanállal esszük a tortát és 
villával a fagylaltot, hogy mire mi „laikusok", kiknek csak ritkán van idejük és alkal-
muk a modern élet szokásait tanulmányozni, nagy nehezen végre betanuljuk e fur-
csa szabályt, éppen a megfordított módja jön a divatba! Nem csoda, ha egy-egy 
kötelességszerű jourról haza érkezve, önkéntelenül kiszalad szájunkból ez a rossz 
vicc, hogy vajon hát „szabad" országban élünk-e csakugyan ?!  

Nem festő előttünk, ki nem lila szín fákat és zöld eget fest, és megnézzük, 
sőt dicsérjük mi nők a legtriviálisabb színdarabot is, ha az divatos újságszámba 
megy. Hogy fejlődjék így az ízlés, az önálló ítélőképesség, műérzék, ha egyénisé-
günket a divat kedvéért egy közös mintára formázzuk, és egy ilyen formába öntött 
lélek miképpen tudjon szabadon emelkedni, hogy szerezzen tágabb látkört magá-
nak? Különösen pedig hogy tudja így elérni a keresztény gondolkodásmódnak azon 
magaslatát, melyet már tőlünk nőktől is megkíván a XX. század?  

Hogy tűzzünk ki magunknak magasabb célokat, ha lépten-nyomon a saját 
magunk által felállított korlátokba ütközünk, és így mi magunk támasztunk legtöbb 
akadályt a nőemancipáció útjába is. Vagy mit szólnánk mi ahhoz, ha a férfiak össze-
jöveteleik, gyűléseik alkalmával pl. csak kamáslis cipőkkel vagy csak oldalt választott 
hajjal, egyszer csupa szmokingban, máskor csakis térdig érő kabátban jelennének 
meg, a divat engedélye szerint választva meg még szivarjaikat is? Vajon elhinnénk-e 
ezeknek, hogy komoly törekvéssel komoly munkát terveznek? És meglennénk-e 
nyugodva a haza, a tudományok, népnevelés, egészségügy stb. sorsáról, ha vezető 
szerepet játszó férfiaink ezek közül kerülnének ki ? 

Hasznosaknak és szükségeseknek ismerem el a divatlapokat nagyon sok 
szép és célszerű dologra nézve, de rendkívül károsnak és veszedelmesnek tartom 
bennük azt a rovatot, mely egy sereg külső szabályt ír elő az amúgy is üres szabá-
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lyokat kedvelő asszonyoknak. Kiszabja nekünk mikor, meddig és hova mit szabad 
felvennünk; hogyan és mily eszközökkel mit együnk. Mi módon (!) és meddig gyá-
szoljuk halottainkat, és mikor, hol, mily fokú gyásszal szabad először társaságban 
megjelennünk!  

Ezek már szerintem veszedelmes, lelket ölő dolgok. Különben is ez a 
módszer úgy tűnik fel előttem, mint némely orvosnak az a szokása, hogy nem magát 
a betegséget gyógykezeli; hanem csak a szimptómákra fekteti a súlyt, s gyökeres 
gyógyítás helyett folyton ezeket kezeli. Olyan irodalomra, olyan lapokra volna ne-
künk asszonyoknak szükségünk, melyeknek terjedése folytán lassanként elenyész-
nének ezek a most még mindennapi kérdések: Hogy öltözzem, ha barátnőmhez 
megyek, hogyan fogadjam rokonaimat, és mivel vendégeljem meg őket, miképpen 
gyászoljam szeretteimet és a gyász miatt mikor mehetek színházba? Mert ezekre 
nem a szerkesztő, hanem egyedül a szív és lélek van hivatva felelni. De hogy az-
után ezek jól és helyesen feleljenek meg e kérdésekre, ehhez már a szerkesztők és 
írók csakugyan nagy mérvben hozzájárulhatnának. De főképpen arra taníthatnának 
meg bennünket, hogy ne mindig a külső rutin és szabályszerű öltözködés sze-
rint ítéljük meg és mérlegeljük embertársainkat, hanem fogadjuk őket szívesen, 
ha talán egy kissé ügyetlenebb, félszegebb modorral állítanak is be társaságunkba, 
csak hamisítatlan tiszta szívet hozzanak magukkal. 

Bocsássuk meg barátnőinknek, ha pl. a mostani nagy melegre való tekin-
tettel a szabálytól eltérően csak egy blúzban vagy könnyű kerti kalapban teszik meg 
látogatásaikat, mert határozottan nem áll az az állítás, melyet divatlapomnak leg-
utóbbi számában olvastam, hogy tiszteletlenséget árul el az a nő, aki nem tetőtől 
talpig egy szövetből való „vizit-toilette"-ben teszi látogatását! Én nem tudom belátni, 
mi tiszteletlenség lenne abban, ha egy tiszta, csinosan megvarrt, kifogástalan 
rendességű házi vagy délelőtti ruhában tesszük meg bizalmas látogatásainkat, ép-
pen ez által mutatva meg, hogy bízunk ismerőseinknek valódi barátságában, és mi 
is hasonló őszinte baráti bizalommal és szeretettel tiszteljük meg házukat. 

Valamint a divatlapok utasításaiban még azt sem tudom megérteni, hogy 
miért kell nekünk ma máshogy teríteni, máshogy tálaltatni, mint tavaly ilyenkor. Miért 
kell a gyümölcsöt csak asztalkendőre szervírozni, a sört csak leves előtt, a dinnyét 
pedig okvetlenül közvetlen leves után adni, mikor mindezeket azelőtt sokkal termé-
szetesebben és célszerűbben csináltuk. 

Keresztény szempontból tekintve pedig én előttem rettenetesen cinikus-
nak és szomorúan komikus dolognak tűnik fel az a tény, hogy mialatt a nép a folyto-
nos növekvő nyomorral és kenyértelenséggel kénytelen küzdeni, mi a divatos és 
etikettszerű étkezésről és annak legrafináltabb változatairól szinte egy külön irodalmi 
ágat teremtünk. Hacsak ezen szabályok követése által mutathatnánk ki műveltsé-
gűnket és világban való jártasságunkat, akkor ez ránk nézve nagyon szomorú dolog 
volna! 

Csodálatos, hogy a nagy, fontos és komoly dolgokban oly nehezen fogad-
ja el a világ az újítást, a haladást,…de amint haszontalan kicsiségekről, apró jelen-
téktelen szokásokról van szó, rögtön az újítók mellé áll! Ezeket kívántam én mai 
közleményemben, röviden elmondani, mert meg vagyok arról győződve, hogy e kis 
lapnak olvasói bocsátják meg leghamarabb a divattudósításnak ezen különös mód-
ját. Hadd legyen nekünk, unitárius nőknek, mindenben ez a jelszavunk: Kevesebb 
forma, kevesebb szabály és külsőség, de több szív és lélek, mint amit a nagy 
többségnél tapasztalunk. 
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BÉKE 
 

A béke fogalma egy fogalomrendszer (Házi áldás) részét képezve nyer teljesebb 
értelmet. Mint valami elérhetetlen vágyálom, utópia (sehol sincs ország), ősidők óta kísérti az 
emberiséget. Utópiából lehet-e és milyen módon eutópia (jó ország, Isten országa)?  

A XX. század eleji boldog békeidők és az első világégést követő eufórikus évek 
divatja után szóljunk a háborús divatról is (katonai, ápolónői, munkás uniformisok) és a kap-
csolódó militarista-humanitárius szemléletről. Flóra most sem az általános divatot vagy a 
szélsőségeket követte, hanem kizárólag a saját lelkiismeretét. Továbbra is úgy gondolta, hogy a 
nők legfőbb hivatása nem a tüneti hanem a gyökeres kezelés, adott esetben a háborúnak mint 
legfőbb rossznak a végleges kigyomlálása az emberi veteményesből. Távlati célja volt az egyete-
mes világbéke megteremtése az evangélium szellemének megfelelően. 

A modernizálódó keresztényszocialisták és az öntudatosodó feministák oldalán 
tevékenykedett és írt a béke érdekében, a háború ellen. 1915-ben megjelent kötete:  
   Felolvasások és közlemények (1909-1915) 
  Háború előtti írások (1909-14): 

A békemozgalomról  (Magyar Nőegyesületek Lapja) 
Az ember csak addig kultúrlény (az emberi bestiával szemben), ameddig hisz az erkölcsi és 
jellembeli  tökéletesedésben, haladásban, és e hittől vezérelve törekszik is rá. Ez a vallási ala-
pon álló céltudatos (isteni) evolúció ésszerűségének elfogadása a materializmus vak, ésszerűtlen 
(darwini) evolúciójával szemben. 

A béke ünnepén (Nemzeti Nőnevelés, Magyar Közművelődés)  
Békeünnepek: 1899 május 18 (Hágai békekonferencia), 1945 május 7-9 (II. világháború befeje-
zése), 1950 május 9 (Európa nap), 1968 január 1 (béke világnapja), Karácsony (béke és szeretet 
ünnepe), 2002 szeptember 21 (ENSZ nemzetközi békenapja) 

„Utópiák”-ról (Magyar Nőegyesületek Lapja) 
A leánykereskedés és háború végleges megszűnésének lehetőségéről értekezik Prohászka Otto-
kár, liberális katolikus püspök, és Bertha von Suttner, osztrák békeapostol (Le a fegyverek-
kel!), az első női Nobel békedíjas. A modernizált egyházak mindenütt béke-prédikációkat tarta-
nak az egyesítő tulajdonságokat kereső teista, ökumenikus szellemben. 

  Háború alatti írások (1914-15): 
A jövő legsürgősebb feladata (A Nő)  

Vezetők etikai alapon álljanak a békemozgalom szolgálatába a közvélemény megnyerése céljá-
ból. „Amely eszmével igazságérzetünknél fogva fel nem tudunk hagyni, abban szükségszerűen 
megvalósulásra hivatott igazság foglaltatik.” 

Magyar nők a békéért (38 vidéki lap) 
Asszonyok törekvése: nem másodrangú (ápolás, jótékonykodás), sem harmadrangú (kézimunka, 
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házimunka), hanem elsőrangú munka (a baj gyökerének a gyógyítása). Az emberiség egyetemes 
békéjéért dolgozni.  

A háború és az anyák (Állandó Béke Magyar Bizottsága alakuló ülése) 
 „Minél nőiesebben érző, tehát emberszeretet és magasabb igazság után vágyódó egy anya, 
annál szükségszerűbben kell neki a reformokat előidézhető emberi jogokra törekedni.” Jövőnek 
szolgáló teremtő munkájukkal a nők hozzájárulhatnak a megváltás jézusi programjához.  

A béke eszme terjedése egyházunkban (Unitárius Közlöny) 
 

"Utópiák”-ról 
 

Néhány hét lefolyása alatt két merész gondolat fejtegetését hallgatta fővá-
rosunk szellemi arisztokráciája végig: a leánykereskedés és a háború ellen felvetett 
súlyos érveket. Ezen törekvéseknél már keresve sem kereshetnénk nagyobb 
"utópiákat”! Hisz bőven hallhatjuk napról-napra, hogy ezek azok a bizonyos szüksé-
ges rossz és bevett szokások, melyek mindig voltak és mindig lesznek! Ki ne hallotta 
volna már ezerszer és szóról-szóra ezeket a bölcs határozottsággal és ellenvetést 
nem tűrő fölénnyel mondott "argumentumokat”. És furcsa, hogy mégis két kiváló 
gondolkodó, a rendes és átlag emberi logikát jóval túlhaladó agyvelő tervezi azt a 
bár messze álló, de valamikor eljövendő ideális állapotot, midőn nem lesz államilag 
helyeselt és szentesített rabszolga-vásár, és nem lesz e földön testvérharc és véron-
tás.  Az egyik jövendölő Prohászka Ottokár püspök, a másik Suttner Berta bárónő, a 
híres békeapostol, két "Übermensch" a szó legnemesebb és legkeresztényibb értel-
mében. 

Prohászka püspök ismételten kijelentette egyesületének közgyűlésén, 
hogy most, a civilizáció és felvilágosodottság korszakában, kétszeresen keservesek 
a modern alakba bujtatott cinikus erkölcstelenségek, mint amilyenek voltak az öntu-
datlan durva tünetek a régi nyersebb korszakokban. Mintha csak az emberiséget 
azért ráznák gőzerővel öntudatra, azért fejlesztenék minden áron szellemi képessé-
geit minél nagyobb tökélyre, hogy annál rettenetesebben szenvedjen azért a temér-
dek modern köntösbe öltözött barbarizmusért, megkövesedett szívtelen hagyomá-
nyért, melynek megalázó volta egyes érző és gondolkodó lelket a legérzékenyebben 
sújt. De ez a kifakadás a liberális főpapot nem arra indítja, hogy az emberiség mara-
di részével visszakívánja az öntudatlan "régi jó idők”-et, melyben oly kényelmes és 
megnyugtató volt a jóhiszemű vétkezés, hanem prófétai lélekkel hirdeti az erkölcsi-
leg és szellemileg nemesebb, tisztább világ eljövetelének szükségességét. Nem azt 
kell folyton látni és szavakban ismételni, hogy mi volt és mi van, hanem hogy a köz-
érdeket tekintve minek kellene lenni! 

A mai álkultúra legförtelmesebb produktuma - mondja Prohászka - a le-
ánykereskedés, és ezt a tudatot nemcsak a törvénybe, hanem első sorban a köztu-
datba kell beplántálni, mert csak a lelkeken és szíveken keresztül fog az igazi tör-
vény megalakulni. És ezen tiszta felfogású filozófiai fejtegetésében soha sem esik 
Prohászka túlzásokba, valótlan utópiákba. Előadásának legkimagaslóbb, legmeré-
szebb szárnyalású része éppen az volt, mikor a természet szent jogát respektálva a 
nemi életnek Istentől való származását hirdette, melyet csak az ember süllyesztett le 
erre a mai alacsony nívóra… 

És alig hangzott el e káprázatosan tiszta tanítás, jött Suttner Berta, a má-
sik apostol, hogy szinte tovább fűzve az abban hagyott érveléseket hirdesse az 
"utópiák" megvalósulásának lehetőségét. Kezdette a régi történelmeken, mikor még 
a  mostani tényállások mind "utópiák" voltak. Gyönyörűen érvelt és bizonyított pont-
ról-pontra. "Akkor" ez volt a vélemény, ma az ellenkező igazság van megtestesedve. 
Végig futott gondolatban a gőzerőn, villanyosságon, telefonon, fonográfon, Galilei 
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elméletén stb. stb. , melyekre momentán mindig az volt a felelet, hogy "nagyon szép 
eszmék, csak kár, hogy nem megbízhatók". Így van most a nagy tömeg a béke-
eszmével. Üdvösnek, szépnek, sőt "megható"-nak találja a közvélemény, de rögtön 
hozzáteszi az évszázados mondást, "csak sajnos, hogy háború mindig volt és min-
dig lesz". 

Végül e pesszimisztikus feleletre egy gyönyörű képben reflektált. Élt - 
úgymond - 2000 évvel ezelőtt egy fenséges emberbarát, ki egyedüli célul tűzte ki az 
emberek számára, hogy egymást szeressék. Ebben a két szóban bent foglaltatik 
minden; egy világra szóló, nagy szociális program. Valamint élt az ókor mitológiájá-
ban egy merész törekvésű alak, ki a repülés művészetét akarta elsajátítani. És íme 
Ikarus terve kezd megvalósulni ... Vajon belenyugodhatunk-e abba a gondolatba, 
hogy a názáreti bölcs törekvése mindörökre csődöt mondjon?! Vajon megengedhet-
jük-e, hogy a technika vívmányai legyőzzék az erkölcsi törekvéseket? És vajon le-
hetséges-e a kereszténységnek igazi diadala addig, míg a háború förtelmes intéz-
ménye fennáll? Én pedig azt kérdem, lehet-e egyáltalában haladásról és fejlődés-
tanról beszélni, ha ez csak a külső, felületes kultúrára és a teremtő észnek 
pusztán technikai vívmányaira vonatkozhat ? Lehet-e "fennkölt lélek”-ről és 
"erkölcsi érték”-ről általánosságban elmélkedni, ha a XX. században úgy Prohászka, 
mint Suttner törekvését - egyeseket kivéve - egyhangúlag utópiának keresztelik? 
Lehet-e kultúráról szó, míg a leánykereskedés és a háború "az emberiséggel járó 
természetes fejIemény" gyanánt szerepel a legműveltebbnek tartott körök előtt is?! 
De most nézzük, mi lehet az oka korunk jóhiszemű, sőt elégedett pesszimizmusá-
nak…Én azt hiszem, korunk vagy mondjuk a korszakok materializmusa. 

Azt mondják, a hit kizárja a haladást, vagyis inkább a haladás zárja ki a 
hitet, mert a természettudományok, melyek a haladást vannak hivatva szolgálni, 
nem tűrik meg a vallásos felfogást. Nem célom most a modern teológiát idézni, mely 
bizonyítja, hogy igenis, a természettudományok nemcsak hogy megtűrik, de 
meg is követelik az ésszerű felvilágosodott hitet (E nélkül sem igazi eredetet, 
sem végokot nem bírva felmutatni), hanem ismét arra utalok, hogy az igazi hala-
dás tulajdonképpen nem a természettudományok által támogatott elméletek külső 
haladása, hanem a jellem és az erkölcs tökéletesedése. Mert mi haszna van e külső 
és felületes haladásnak, ha az emberiség az erkölcsi elzüllés miatt testileg és lelki-
leg generációról generációra degenerálódik? A materializmus pedig erkölcsi hala-
dást természeténél fogva elő nem idézhet, mert pesszimizmusánál, hitetlenségénél 
fogva nem bírja a léleknek azt a magaslatát, nemes eredetét hinni, mely megkíván-
tatik a folytonos emelkedés és tökéletesedés reményéhez. Ebben a haladásban, 
mármint egy felsőbb céltudat programjában, kell hinnünk! Világos tehát, hogy az az 
általános vélemény, miszerint úgy a leánykereskedelem, mint a háború "mindig volt 
és mindig lesz" egy konzervatív irány, melyet azonban éppen nem az elavulásra 
szánt vallásos irány, hanem éppen a modem és haladónak nevezett materializmus 
támogat. 

A mi haladásunkhoz tehát - melyet teljes lélekkel merek igazi haladásnak 
nevezni - hit szükséges, mely látnoki szemmel néz az eljövendő nemesebb korszak 
elé. Hit, mely nem köt, nem bilincsel le egy helyre, nem kárhoztat mozdulatlanságra, 
hanem emel, visz és lelkesít egy magasztos cél irányában. És majd ha ez a hala-
dást szolgáló hit hevíti és lelkesíti a nemzetek nagy részét, akkor válnak majd 
ezen "utópiák" igazságokká, még pedig olyan igazságokká, melyek százszorta 
szebbek és értékesebbek lesznek a világra nézve, mint a mai materialista felfogás 
úgynevezett igazságai. Ma kinevetnek, maradinak neveznek bennünket, hogy hi-
szünk az abszolút igazságban, melyet egy szebb jövőben vélünk feltalálni. És a 
tömeg, mely filozófiájában csak az időről-időre, ötletszerűen változó "igazságot" 
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vallja, nem veszi észre, hogy mily következetlen és logikátlan egy-egy esetben, mi-
kor a maga szánalmasan tökéletlen, valóban kimúlásra predesztinált igazságát örö-
kösnek tartja, mely "mindig megvolt és mindig meglesz" ! 

De mintha derengeni kezdene a túlzók táborában is. Schmitt Jenő dr. az 
"ideális anarchista" már erős szavakkal ostorozta a materializmus rideg ateizmusát, 
mely nem az élet, hanem a "halál filozófiája". Büszkén mutat Tolsztojra, ki lángoló 
szabadságszeretete dacára a hitet sohasem kapcsolta ki a haladásból és a halhatat-
lan, emberfeletti, "isteni" ember volt az ideálja. Lelkesen magyarázza, hogy a gondo-
latban a végtelenséget végigszáguldó, teremtő, harcoló lélek nem lehet a föld porá-
val egyenrangú véges teremtmény. Inti a materialistákat, hogy óvakodjanak attól a 
szűklátókörűségre valló cinizmustól, hogy a végtelenségbe csapongó szellemet 
csupán a szűk koponya-csontok között keressék…Az is igaz, hogy a hallgatók nagy 
materialista tábora csak akkor tapsolt eszeveszetten, mikor az egyházi irányok múlt-
ját támadta az előadó, kimondva a szentenciát még a legszabadelvűbb egyházra is, 
de mélységesen hallgatott, mikor majdnem még nagyobbat sújtott az ateizmusra, sőt 
kettőnk lelkes tapsát (úgy látszik csak ketten voltunk istenhivők leányommal a renge-
teg közönség között) hatalmasan lepisszegték. De mindegy, azért mégis dereng a 
"modern" szabad gondolat körül! Az alkalmatlan és "rosszkor" nyilvánuló tapsot le 
lehet pisszegni, de a léleknek az isteni után való rajongó vágyát - soha! ! De egyet 
nem lehet elhallgatni. A keresztény szívű "anarchista" (ez ugyan nagy ellentmon-
dás!) bizalmatlanságot szavaz az összes egyházaknak, mert szerinte minden egy-
háznak megvoltak a máglyái és az áldozatai! Legyen az ő hite szerint - bár igazság 
szerint nem úgy van ! De kérdem, ha a jézusi tanok - melyek Schmitt szerint is meg-
dönthetetlen tekintélyűek - megkövetelik, hogy a "múlt" miatt egyetlen egy ember se 
szenvedjen (ha a jelenével meg lehetünk elégedve), micsoda jog és törvény alapján 
törünk pálcát a megváltozott, modernizált, üdvös szociális munkát végző, békessé-
get és egyetemes emberszeretetet hirdető egyházi élet felett, csak azért, mert a 
múltban az esetleg hibákkal volt teli! Már pedig, hogy most az egyházak gyönyörű 
munkát végeznek, az elvitázhatatlan tény. 

Ki teremtette meg nálunk a leánykereskedelem elleni küzdelmet? Éppen 
az egyházi szellemben nevelt Prohászka Ottokár rendíthetetlen teizmusa. És kik 
léptek be e felvilágosodott gondolatot hirdető munkakörbe? Nem a felekezeten kívül 
álló (nem felül, mert ez megint más osztályba tartozik!) egyesületek és körök, hanem 
a katolikus, protestáns, unitárius és izraelita vallású egyletek emberei. Ugyanezek 
hallgatták Suttner Berta modern béke-előadásait. A háború borzalmasságai, kulturá-
latlan barbár volta ellen nem az egyháztagadó társulatok vezetői szónokolnak, ha-
nem a katolikus, protestáns, unitárius és zsidó templomokban tartottak csak nem 
régen egy szívvel és egy lélekkel béke-prédikációkat. Pedig tudjuk, hogy a közvéle-
ményt kell elsősorban reformálni, s így nagy dolog az igehirdetés!...Én hiszem tel-
jes lelkemből, hogy az egyházakból kisugárzó, egymást megértő, a tudomá-
nyos felfogáshoz hozzá simuló, nem az elválasztó, hanem az egyesítő tulaj-
donságokat  kereső teista szellem teremti meg idővel azt az egyakaratot, mely 
Isten nevében valóságokká váltja az "utópiák”-nak nevezett igazságos és ne-
mes szabadságot szolgáló törekvéseket. 

 
A béke eszme terjedése egyházunkban. 

 

Az Isten úgy rendezte életünket. hogy még a legrémesebb korszakban is – 
kívül-belül telve fájdalommal- érik az embert nagy és szent örömök ! 

Én is erről beszélhetek, midőn az Állandó Béke Magyar Bizottságának 
kiváló nőtagja, Mellerné Miskolczy Eugénia, beszámol arról a valóban örvendetes 
tényállásról, hogy a mi unitárius faluinkban milyen lelkes és megértő fogadtatásban 
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részesült a világbéke eszméje, és micsoda támogatásban volt része magának elő-
adó tagtársunknak is éppen a lelkész családok részéről… 

Hogy a nemes szabadelvű eszmék befogadására mindig elöljáró Erdély 
ma is elsősorban fogadja tárt karokkal a legsürgősebb, legaktuálisabb mozgalmakat, 
azt az az egyetlen egy körülmény is fényesen igazolja, hogy rögtön 400-nál több tag 
iratkozott be békebizottságunkba!   
Jól eső érzéssel vettük mi, budapesti unitárius munkások, tudomásul, hogy a szé-
kelyudvarhelyi vármegyeház nagytermében az előadás után Ürmössy József lelkész 
is lelkes szavakban dicsőítette a világbéke krisztusi eszméjét és megemlítette, hogy 
követendő példaként látja maga előtt Giesswein Sándor pápai prelátust, a Magyar 
Béke Egyesület nagyérdemű elnökét, ki e rémes és fogalmakat összezavaró kor-
szakban is rendíthetetlen tisztánlátással és kötelességtudással fennhangon hirdeti a 
világbéke fenséges eszméjét!... 

Ha még megemlítem, hogy budapesti esperesünk, Józan Miklós, a kará-
csonyi ünnepek alatt is hatalmas szónoklatban méltatta a világbékére irányuló törek-
vés fenséges misszióját és igazi keresztény szabadsággal, már a békeeszme által 
megszentelt s a közös krisztusi vonásoktól szinte megittasult lélekkel hajtotta meg a 
zászlót a római egyház fejének imponáló béketörekvése előtt is - és megemlékezem 
egyházunk áldott lelkű és szívű apostolairól : Ferenc József püspökről, a tipikus 
békefejedelemről, báró Petrichevich Horváth Kálmánról, Ürmössy Miklósról, vagy a 
mi Boros Györgyünkről, ki nem egyszer állt szolgálatára a békeirodalomnak is, hogy 
csak néhányat említsek a sok közül, azt hiszem méltán nevezhetem az unitárius 
egyház mostani vezető szellemét a béke szellemének, mely következetesen hű 
maradt nagy apostola, Channing Ellery Vilmos, világra szóló béketörekvéseihez ! ! 

Sokaknak arra a gondolatára, hogy ez mind szép dolog, de nincs  most itt 
az ideje erről beszélni, ezzel agitálni s értünk harcoló és szenvedő katonáink lelke-
sedését lohasztani, idézek végezetül egy nem régen elhangzott gyönyörű szónoklat-
ból néhány sort, mely Giesswein béke-egyesületi elnök ünnepeltetése alkalmával 
szólt mindnyájunk szívéhez, s végül feleletet nyújt ezen aggodalomra: 

"Ha ma némán küzd is az emberiség, némán teljesíti is hazafiúi kötelessé-
gét hazája és az önvédelem szempontjából, ha tűzhelyéhez tér a lövészárkokból, 
meg fog-e elégedni, egy régi értelemben vett békével. Valószínű-e az, hogy ennyi 
nyomorúság láttára nem fogja-e követelni, hogy a nehezen megszületett béke ne 
csak egy rövidebb vagy hosszabb fegyverszünet legyen, hanem valóságos világbé-
ke, amelyhez  joga van a kultúrának, a modern embernek, aki végül is nem tekinthe-
tő ragadozó állatnak, hanem felsőbb lénynek, aki nem csak testből van, hanem aki-
ben lélek, etikai és morális érzés is lakik. Nem hihetem, hogy ez a mai háborút végig 
tapasztalt nemzedék bele tudjon nyugodni abba a gondolatba, hogy egy rövid béke 
után a következő generáció egy új, még nagyobb pusztításnak legyen kitéve! Euró-
pa szerte mozgalomnak kell bekövetkeznie, hogy a béke állandó, világbéke legyen. 

Tiltakozom az ellen a felfogás ellen mintha időszerűtlen, vagy pláne haza-
fiatlan volna ma a békéről ilyen értelemben beszélni, mert hiszen itt nem mint politi-
kusok beszélünk az ad hoc békéről, hanem tudományos alapon a világbékéről. Ter-
mészetesen nem azért, hogy lankasszuk, csüggesszük katonáink erejét a küzdelem-
ben, hanem ellenkezőleg, hogy megerősítsük őket; mert ha nagyszerű ideált tudunk 
elébük állítani a világbéke képében, hogy tudják miért küzdenek, esetleg miért pusz-
tulnak, ha azt kiáltjuk oda bátor katonáinknak, hogy küzdelmetek nem lesz hiába, 
véretek nem omlik feleslegesen, mert ebből a nagy háborúból a valóságos és nagy, 
igaz megértés fog megszületni - azt hiszem, hogy semmivel sem lehet jobban ser-
kenteni azokat, akik hősökként küzdenek! A borzalmak megismétlődését nem lehet 
másként elkerülni mint humanitárius eszmék propagálásával, a világbéke ideáljának 
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célul tűzésével ! " 
Azt hiszem ezek a lelkes és logikus szavak mindenkit meggyőzhetnek 

arról, hogy nem vagyunk hazafiatlanok, mikor e harcias szellemű korszakban is 
lelkünk minden érzésével, szívünk minden vágyával a békemozgalom szolgála-
tába állunk, és magunkat felsőbb eredetű, kultúrlényeknek tekintjük, kik előbb-
utóbb képesek leszünk a magasabb törvényeknek is meghódolni. 

Krisztus Urunk akkor árulta el az emberiség iránt érzett legnagyobb hitét 
és megbecsülését, mikor feltételezvén lelkének végtelen fejődő képességét, kiadta a 
legmegtisztelőbb parancsot a világon : "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
atyátok tökéletes." 

És erre a bizalomteljes, szerető szózatra nem restelli az emberiség még 
2000 év után is azt felelni : "Tévedsz! Mi csak külsőleg és technikailag tudunk halad-
ni; mert alacsony indulat, önzés, kapzsiság, tehát  háború és más erkölcstelenség 
"mindig volt és mindig lesz" ! Minek nevettessük ki tehát magunkat az isteni tökéle-
tesség utáni törekvéssel és utópisztikus mozgalmakhoz való csatlakozással? !” Cso-
dálatos ! Ha valaki csak egy hajszálnyira másképp fogja fel Krisztus Urunk monu-
mentális alakját és titokzatos nagyságú, különböző gondolatokat provokáló egyéni-
ségét, soha meg nem bocsátja ezt az átlag vélemény! És ha lelkünket, szívünket, 
minden érzésünket, egész életünket Krisztusnak és halhatatlan elveinek szenteljük 
is, megtagadja tőlünk a "keresztény" jelzőt! De ugyanekkor nem átallja Jézus legha-
talmasabb törekvéseinek, bizalmának reménységének, isteni optimizmusának állan-
dóan és következetesen ellent mondani, mintegy degradálva ezáltal igazságot hirde-
tő, reális alakját egy mesébe illő, valótlan álmokat látó utópistával! 

Hála Istennek, keresztény egyházaink kivétel nélkül vették fel a harcot e 
pesszimista pogányság ellen, és a békemozgalom szolgálatában álló prédikációk is 
minden egyházban napirenden vannak.  A katolicizmusban tudvalevőleg a békesze-
rető pápa (XV. Benedek) eszméjét Giesswein prelátus és Prohászka püspök képvi-
selik elsősorban. A református egyházban tudtommal dr. Szabó Aladár és Haypál 
Benő a főzászlóvivő, kiváló előadásokat hallván magam is tőlük. Az evangélikus 
egyház budapesti esperes lelkésze, Raffay Sándor, minden év békeünnepén- május 
18-án – a mi unitárius esperesünkkel együtt nagyszabású lelkesen agitáló egyházi 
beszédet mond a békemozgalom szolgálatára. Ezzel dokumentálják egyházaink 
legjobban, hogy - akár valóságos Istennek, a Szentháromság egyik személyének, 
akár az egyetlen egy Isten megszentelt küldöttének, a szentlélek legtökéletesebb 
tulajdonosának tekintik a megváltót - a valóságos, élő, erkölcsi megújhodást követe-
lő Krisztus lakozik bennük! 
 

A béke ünnepén 
 

Szinte különös a mindennapi harcoló és különféle érdekekért viaskodó 
életben békeünnepről beszélni. És mégis örvendetes esemény, hogy legalább min-
den május 18-át - az első hágai békekonferencia (1899) megnyitásának napját  - 
világszerte békenap gyanánt ünneplik. Különösen fontos e napnak az iskolában való 
megünneplése, mely békeszeretetre, a békeügy iránti érdeklődésre készíti elő a jövő 
generációt… Az iskolában megtartandó békenapot Magyarországon 1907-ben 
Aponyi Albert gróf, 1910-ben Zichy János gróf kultuszminiszterek rendelték el. A 
magyarországi Béke Egyesület  - melynek buzgó vezére és elnöke Giesswein Sán-
dor dr. országgyűlési. képviselő, pápai prelátus – valamint a Magyarországi Nőegye-
sületek Szövetségének béke és választott bírósági szakosztálya - Zipernowszky 
Károlyné lelkes vezetése mellett - nemcsak béke istentiszteletekre hívják fel a külön-
böző egyházakat, (melyek a legnagyobb készséggel tartottak tavaly is és reméljük, 
hogy az idén is tartanak békeprédikációkat,) hanem felhívják a békeeszméért lelke-
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sülő különböző nőegyleteket is, hogy foglalkozzanak ez időtájban e témával és tar-
tassanak legalább egy békeelőadást minden május havában… 

Ha egy nagy kiterjedésű, különböző véleménnyel és vérmérséklettel bíró 
női tábor következetesen mérsékelt hangon és fegyelmezett modorban tárgyalhat, 
vitatkozhat, munkálkodhat, anélkül hogy az ellenkező vélemények vagy ellentmon-
dások kihoznának egyeseket a sodrukból, vagy éppen gyűlölködésre vezetnének, 
hogyne lenne lehetséges az, hogy mondjuk a gyűlölködő, versengő és veszekedő 
nemzetek csak annyira is moderálják rossz indulatukat, vagy esetleg jogos felhábo-
rodásukat, hogy ne barbár módon egymás ártatlan rabszolgáit mészároltassák le, 
hanem emberi, kulturális és keresztény módon békebíróságot vegyenek igénybe. 
Nemzetközi választott vagy békebíróság dönt mint tudjuk az egyenetlenségek békés 
módon való elintézésében akkor, ha az államok aziránt kötnek szerződést, hogy a 
köztük levő vitás ügyeket az általuk kijelölt és elismert bíróság ítéletére bízzák. 

Tudjuk mi nagyon jól, hogy amit egy fegyelmezett kultúrtársaság produkál-
ni tud, azt beláthatatlan időkig a nagy tömeg utána nem tudja csinálni. Tehát lesz 
veszekedés, lárma és egyenetlenség még jó ideig. De valamint a privát életben a 
legdurvább emberek sem üthetik le egymás fejét vagy vehetik egymás vérét büntet-
lenül, még kevésbé a nemzetek jóváhagyásával és szentesítésével, ugyanúgy meg-
kívánhatják a haladó századok, hogy ha már van is versengés és gyűlölség a nem-
zetek között, következetesen a mindennapi szokásokhoz és törvényhez, emberies 
módon történjék a megoldás. Ha tehát még oly utópiának látszik is a legtöbb ember 
előtt a világbéke krisztusi gondolata, azt a törekvést csak mindenki megértheti és 
óhajthatja, hogy legalább kulturált módon történjék a viszály kiegyenlítése. Ez igazán 
a legkevesebb, amit a béke isteni gondolata elvárhat a föld szülöttétől. 

Channing, a szabadelvű kereszténység világhírű prófétája, már 1816-ban 
egy Bostonban tartott békeelőadásban így szól : 
"Nem szükséges-e, hogy a keresztények mindenütt azt törekedjenek kieszközölni, 
hogy a népek közti vitás kérdések - úgymint az egyes embereké – pártszenvedélytől 
ment békebíráknak adassanak át ítélés végett? Ez a gondolat kivihetetlenebb-e, 
mint az a gondolat, hogy a vademberek csordáit társadalmi rend állapotába helyez-
zük? Ez utolsót már ki is vittük, fel kellene-e kétségbeesetten hagyni az elsővel ?" 

,.Azt mondják, hogy a háború gyúlasztja a hazafiságot. Midőn hazánkért 
harcolunk, megtanuljuk szeretni. Igen, de az a hazafiság, melyet a háború ápol, 
rendszerint ál és hamis, bűn, nem pedig erény; egy szűkkeblű, igazságtalan érze-
lem, mely arra céloz, hogy egy államot más népek megalázásával és megsemmisí-
tésével emeljen fel. Az igazi dicső hazafi jól tudja, hogy az ő hazája jóléte is be van 
foglalva a társadalom általános haladásába, s úgy is mint hazafi, úgy is mint keresz-
tény, örvend a más országok szabadságán, boldogságán és nagyon óhajtozik azok-
kal békés és barátságos viszonyban élni." 

"Azt is mondották, hogy a háború megmenti a társadalmat haszontalan, 
erkölcstelen és megromlott tagjaitól. Irtózatos érvelés! Ha valamely kormány megte-
heti, hogy egy népet ebből a célból háborúba döntsön, éppen oly joggal a hóhérnak 
is adhatja azokat a polgárokat, kiket az állam terhének tart. Az igazság azonban 
abban áll, hogy a háború éppen annyi rossz egyént szül, amennyit megsemmisít. 
Egy elbocsátott hadsereg legalább is éppen annyi reménységnélküli emberrel 
árasztja el a társaságot, mint amennyit abból kivont volt. Van egy más módszer is, 
mellyel az államot a hasztalan és veszélyes tagoktól meg lehet menteni, amely bár 
nem olyan sommás, mint a háború, de sokkal hatásosabb.  

Értem azt a fáradozást, amelynek keresztény egyének a tudatlanok és 
szegények képzése és nemesítése, különösen pedig a szegények gyermekei tanítá-
sa s erkölcsi nevelése végett magokat alája vetették. Krisztus követőit hathatósan 
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kérjük, hogy ezen isteni törekvésben legyenek kitartók és terjesszék. Az erkölcsös 
és vallásos elveknek terjesztése a józan és tevékeny életre való szoktatás által a 
háborúnak egyik főbb forrását fogják kiszárítani. Amily mértékben néposztályaink 
erkölcsösebbekké és szorgalmasabbakká lesznek, abban a mértékben szűnik a 
szegénység. Az ország népessége annak segédforrásaival egyensúlyba fogja magát 
tenni, s így természetesen apadni fog azok száma, kiknek a kolduláson és csataté-
ren kívül nincsen más választásuk. Jusson eszükbe keresztény barátaim, hogy az 
önöket leginkább megillető háború a tudatlanság, bűn és nyomor elleni háború. Eb-
ben a háborúban pedig mutassanak épp olyan fáradhatatlan és találékony erényt, 
amilyen által a világi harcosok kitűntek." 

Láthatjuk e majdnem 100 év előtt mondottakból, hogy a békemozgalom 
nem valami ultramodern tünet, hanem egy ősi törekvés, melynek szálai az 
igazi vallásban az igazi hazafiasságban gyökereznek. És mi, akik hiszünk az ősi 
igazságokban és az ebből sarjadzó megújulásban, akik hiszünk a próféták és az 
előhírnökök megbízhatóságában és egy mindig tökéletesedő és fokról-fokra emelke-
dő szebb világ lehetőségében, nekünk kétszeres buzgalommal kell a béke korszakát 
minden egyes cselekedetünkkel és tanításunkkal elősegíteni. Nagyon könnyű dol-
gom van nekem itt e nemes és a valódi céltól áthatott egyesületben, hol nemcsak a 
saját egyéniség nevelése és megfékezése, hanem egyúttal az egyetemes szociális 
nevelés a jelszó. Itt e megértő társaságban nagyon könnyű és aktuális a nemrég 
hallott kiváló szónoklatra, Foerster zürichi egyetemi tanár előadására, szociális ne-
velésre vonatkozó nézeteire hivatkozni, melyek szerintem előhírnökei a valamikor 
eljövendő békekorszaknak! 

Bizonyára a legtöbben ott méltóztattak lenni, és így emlékeznek, hogy 
beszédjében a fő motívum az önmegtagadásra, a mások érdekeinek előtérbe való 
helyezésére, a lélek fegyelmezésére való nevelés szükségessége és kiváló fontos-
sága volt. Azzal a kijelentéssel, hogy meg kell az emberiséget arra tanítani, hogy 
mennyivel nagyobb és dicsőségesebb erő kell az indulat legyőzéséhez, a hangos 
kitörés visszatartásához mint annak fék nélküli kiengedéséhez. Hogy mennyivel 
értékesebb hang a nagy mindenségben a mértékletet produkáló "piano", mint a féke-
vesztett "fortissimo". Burkoltan bár, de kimondta az egyetemes nagy békére való 
nevelést, emberi erőnek a visszatartóztatás művészetére való rendeltetését és az 
ezen alapon felépült társadalmak szükségességét l 

Sohasem felejtem el azt a képet, melyet szemeink elé varázsolt annak 
elmondásával, hogyan küldte vissza a lépcsőn fiatalos energiával feltrappoló tanítvá-
nyait azzal a megjegyzéssel, hogy örömmel látja és hallja mennyi férfias erővel bír-
nak, de most már mutassák meg, hogy használva férfias akaratukat, mekkora erővel 
tudják hangos mozdulataikat csökkenteni, másnak a füleihez moderálni . . . 

Mélyen tisztelt Hallgatóság! Én ebben az öntudatosan halk és mérsékelt 
temperamentummal felvonuló fiatal seregben - mely szinte misztikusan vonult el a 
gyönyörű magyarázat alatt lelki szemeink előtt - babonás áhítattal már a nagy jöven-
dő méltóságteljes, kötelességtudó, másokat respektáló visszatartóztatását, önmeg-
tagadáson alapuló kultúráját láttam. Valószínűleg halk és diszkrét, de feltartóztatha-
tatlan lépésekkel vezet ez az eszme a béke krisztusi elve felé. 

És e pontnál bátran meg is állhatunk, mert ez magában foglal mindent. A 
családok, iskolák, testületek, a társas élet, valamint a felekezetek egymás közötti 
békéjét, melyek együtt véve alapul szolgálnak a nemzetek közötti harmóniának is. 
Felekezeti békéről lévén szó, gyönyörű volt Foerster tanár azon gondolata is, hogy 
tanítsuk meg a jövő nemzedéket egymás nézeteinek, egymás hitének a megbe-
csülésére. Ha még oly erősen állunk is a saját meggyőződésünk és hitünk mellett, 
azért tisztelhetjük, sőt szerethetjük másnak a hitét, másnak a vallását is, lévén az 
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egyik vagy másik felebarátunknak kedves! Mekkora idealizmus, mekkora megbecsü-
lése az embernek, mekkora szeretet kell ehhez a gondolathoz, s mennyire a békéből 
fakadt és a békéhez vezet ez a mondás! 

És mégis ha a békemozgalom jogosultságáról, terjedéséről és a hozzá 
való köteles csatlakozásról beszélünk, legtöbb embertársunktól azt halljuk, hogy ő 
ebbe az egy mozgalomba nem megy bele, mert bár nagyon szép és kívánatos a 
békemozgalom célja, minden józan eszű ember tudja, hogy amíg két ember lesz a 
világon, addig harc és háború is lesz. Eltekintve attól a már előbb is tárgyalt nézettől, 
hogy hát ha lesz is beláthatatlan időkig viszálykodás és gyűlölség az emberek kö-
zött, miért muszáj mindenáron vérengzéssel és kegyetlenséggel tetézni ezen amúgy 
is szomorú tényállást, még azt vagyok kénytelen megemlíteni, hogy ebből a minden-
napi mondásból láthatjuk, mekkora szükségünk van a szociális nevelésre. Van-e 
szomorúbb jelenség a világon, mint az a  tapasztalat, hogy az emberek abszolúte 
nem tudnak hinni, mert egész életük úgy van berendezve, hogy a magasztos nagy 
tervek, nagy eszmék mint az életen kívül álló utópiák lebegnek a szemük előtt. 

Csak vegyük a normálisnak tartott színvonallal bíró úgynevezett "előkelő" 
hangú családi életet! Mindent lehet benne találni, csak egymás megbecsülését, a 
különböző természetek, nézetek békés összeegyeztetését ritkán. Senki a másik 
kedvéért nem áldoz fel semmit, senki saját magát le nem győzi a másik kedvéért. A 
gyermekek előtt többnyire a lehető legléhább példát mutatják. A cselédekkel jóakarat 
és megértés nélkül bánnak, és minél jobban kihasználják függő helyzetüket. A nagy-
ravágyás mérhetetlen arányokat kezd ölteni. Mindenki egy, sőt több fokkal is többet 
akar mutatni, mint ami őt megilleti,  tehát mindig a felebaráton való "túltevés" a jel-
szó. Az osztályok, felekezetek inkább gyűlölködnek, mint szeretetben élnek egymás-
sal, s nem a közös vonásokat, az összekapcsoló, hanem a szétválasztó tulajdonsá-
gokat keresik. Szóval Foerster tanár kifejezésével élve, nem az önmegtartóztatáson 
alapuló, nobilisan visszafojtott "piano”, hanem mindig a kiáltó, tülekedő és hangosan 
szereplő "fortissimó" a jelszó. Az a tünet, hogy mindenki fel akar tűnni és túltenni 
máson, részint hangos magaviselettel, feltűnő lakással, rikító öltözettel, keréknagy-
ságú tollas kalappal, részint címhajszolással, ordós kitüntetéssel, felekezeti fensőbb-
séggel stb. stb. mind arra a harcias szellemre, arra a "fortissimo"-ra mutat, melyből a 
háború eszméje is táplálkozik .. . 

Csak az a csodálatos, hogy ezek az ellenkezők többnyire jó keresztények-
nek tartják magukat, és verik a mellüket, hogy ők a keresztény programot támogat-
ják, de utópiák hajszolásába nem mennek bele. Szeretném tőlük megkérdezni, hát 
vajon a kereszténységnek egész fenséges programja mindez ideig nem ugyanolyan 
állítólagos "utópiá" -nak bizonyult-e, mint a háborúellenes küzdelem?! Az előbb tár-
gyalt önmegtagadás, a mások érdekeinek előtérbe való helyezése, tiszta, mocsokta-
lan élet és erkölcsiség, az eszmékért való nyílt és bátor kereszthordás nem csak 
egyeseknél jelentkező ritka tünemények-e?! 

Mutassanak csak egy társadalmat, hol nem a nyomor és elhagyatott álla-
pot a legkiáltóbb és nem az erkölcstelenség a legfeltűnőbb jelenség! És ez nem azt 
jelenti, hogy a materializmus felfogása szerint az altruizmus tana nem életre való, 
nem megváltó hatású, hanem hogy e tan még sohasem ment kellőleg a köztudatba 
és gyakorlatba. Sokkal nagyobb utópia a materializmus alapján álló szocializmus. 
Mert hit és altruizmus nélkül hiába osztják fel a földeket, hiába szüntetik meg külső 
berendezéssel a nyomort, hiába írják zászlójukra a leánykereskedés vagy a háború-
ellenes programot. Az önzés, haszonlesés és élvezethajszolás teóriája felebarát 
kíméletre nem vezet. S ha ma rendbe szedik a külső állapotokat, a kapzsiság és 
alantas tulajdonság holnap már újra lenyűgözi a gyengéket. Hogy a materializmus 
az altruizmussal szemben határozottan önzést prédikál, mutatja egyik előkelő nagy-
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tekintélyű hívének egy nemrég megjelent nevelésügyi könyv előszavában való kö-
vetkező mondása. Ha a nevelő becsületes akarna lenni növendéke iránt, azt kellene 
mondani neki: Ne légy szamár! Egyszer élsz csak, ne tekinteteskedd el az életed, ne 
törődj mással mint magaddal, mert ha magad nem törődöl magaddal, más ugyan 
nem törődik. Tedd meg te, amit felebarátod magának kíván. Hajolj meg a hatalma-
sok előtt, s nyargald le a gyengéket! ...  

Tulajdonképpen az volna a tökéletesen becsületes nevelő, ki növendékét 
tökéletes gazemberré nevelné, és ha nem így tesz, nem tudom nem érez-e lelkifur-
dalást, mert a boldogulás módjainak megvetésére nevelte azt, akinek boldogulása 
az ő nevelő gondjaira volt bízva?" Igaz ugyan, hogy ezen elmélkedést gúnynak, 
keserűségnek is lehetne venni, ha két nagy jelentőségű mondást nem szőtt volna 
bele az író: "ha becsületes akarna a nevelő lenni", "nem érez-e lelkifurdalást"'. A 
becsület és lelkiismeret fogalmának mibenléte lévén minden irányra nézve ismertető 
jel, valamint a becsület és lelkiismeret fogalomban összpontosulván minden felfo-
gásnak a legjava s legértékesebb része, világosan áll előttünk, hogy ha ezen irány 
az általa képviselt becsületre és lelkiismeretre hivatkozva ajánlja a más rovására 
való önzést és haszonlesést, akkor e tulajdonságok előtte a legértékesebbek. Már 
pedig ezzel az alapelvvel semmiféle magasztos tervet, semmiféle önmegtagadáson 
alapuló missziót el nem vállalhat. Egyéni reformáció, a lélek átformálása nélkül 
igazi reformot nem tervezhetünk. Óriási akadály tehát szerintem minden nagy és 
nemes tervre nézve a materializmus terjedése. Eddig leginkább csak közönyös és 
léha, pusztán névszerinti altruistákkal küzdöttünk, kik a hagyományos humánus 
eszméket sohasem vitték számottevőleg a gyakorlatba, sőt legtöbbször homlok-
egyenest cselekedtek saját tanaikkal szemben. Ma már az öntudatosan és hivatás-
szerűen űzött önzés teszi tönkre - legalább egy időre – jogos törekvésünket. 

Nekünk, régi eszméket tisztelő, modern munkásoknak, minden igyekeze-
tünkkel azon kell lenni, hogy mindenütt és minden téren, biztos alapon nyugvó altru-
ista nézeteinket a gyakorlatba is átvigyük, emellett pedig úgy az erkölcsi törekvések-
ben, mint a békemozgalomban kötelességszerűen részt vegyünk. Erre ismét azt 
szokták mondani, hogy hiszen, ha el is ismerjük a béke vagy más humánus mozga-
lom létjogosultságát, mit használ egy-egy ember előmunkálata vagy csatlakozása! Ki 
hinné el, hogy egy ember hozzájárulása vagy néhány ember tömörülése használ 
valamit egy ilyen távol álló hatalmas nagy tervnek? Ismét csak azt mondom: Látszik, 
mennyire távol áll a nagy közönség attól az antik próféciától, hogy : „Valahol ketten 
vagy hárman egybegyűltök az én nevemben, ott vagyok tiköztetek!" Minden nagy 
eszme, minden megváltói munka két vagy három ember összejövetelével kezdődött, 
s miután velük volt az Igazság szelleme, előbb utóbb diadalmaskodtak is ! ! 

Még egy dologra vagyok bátor kitérni. Prohászka püspök, kinek nevét 
csak a legnagyobb áhítattal említhetjük mi asszonyok, bármilyen felekezethez tartoz-
zunk is, a katolikus nőtisztviselők közgyűlésén gyönyörű szavakban buzdította a 
hölgyközönséget arra, hogy tárják ki szívüket és lelküket a haladás szelleme előtt, 
mert nem élünk már a régi időben és a mai asszonyra nagy és fönséges feladatok 
várnak. Én is csak azt ismételhetem, hogy tárjuk ki egész benső valónkat a fejlődés 
szent törvénye előtt, és ne féljünk a modern mozgalmaktól, ha biztos alapra, biztos 
örökségre támaszkodhatunk! Mert minél jobban átadjuk magunkat a kor normális, 
egyenes úton való haladásának - mely szerintünk az Isten ujjmutatása -  annál logi-
kusabb és eredménydúsabb otthoni, társadalmi, nevelői munkánk, annál tágabb 
körben lesz hallható és érvényes békés hangon mondott, békét hirdető szavunk. 

Mélyen tisztelt hallgatóság! Nem régen hangzott el a Mária Dorothea-
Egylet keretében egy gyönyörű, poétikus előadás a Bánk bán tragédiában levő igaz-
ságszolgáltatásról. Világosan és nagy hittel van kimutatva az ötödik felvonásból az a 
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leszűrődött igazság, hogy tulajdonképpen az igazi igazságszolgáltatást mindig az 
Isten kezére, az Isten akaratára kellene bízni. 

Én hiszem teljes lelkemből, hogy nagy előmunkálatok és nagy, de csen-
des, a Teremtő által kijelölt küzdelmek folytán előbb-utóbb eljön az az ideális kor-
szak, midőn Istenre bízva az ítéletet, az Isten által szuggerált emberies módon 
oldva meg a problémákat, ember ember ellen nem fog többé fegyvert, és nem 
egymás megrontására, lefokozására, hanem a felebarát felemelésére és meg-
tartására fog minden erejével törekedni. Ez lesz az a végső ötödik felvonás vagy 
az a Foerster-féle ideális korszak, midőn nemcsak szétszórtan, egy életben egyszer, 
és akkor is leginkább teóriában, ünnepli az emberiség a békét, hanem megszaba-
dulva a durva vonásoktól, kiabáló hangoktól, egy isteni harmóniában, egyetlen át-
szellemült "piano''-ban és egyetlen egy nagy békeünnepben olvad össze az egész 
mindenség! 
 

A békemozgalomról 
 

Hogy békemozgalmunk milyen igaz érvelésen alapszik és modern korsza-
kunkban mennyi létjogosultsága van e törekvésnek, legimpozánsabban bizonyította 
a Békeegyesület nem rég lefolyt közgyűlése, melyen dr. Giesswein Sándor elnök 
kitűnően jellemezte elfogult társadalmunkat és az ezzel összefüggő konzervatív 
nézeteket . 

Mint mindennek - mondja az elnöki megnyitó - úgy az eszméknek is meg-
van fejlődési processusuk és pedig úgy az egyénekben, mint a nagy tömegekben. 
Az emberek bizonyára évezredeken keresztül szemlélték a hegyekről lesiető vizek 
romboló erejét, később a kultúra haladásával sajnálkozva tapasztalták, hogy a meg-
dagadt patakok rövid idő alatt ledöntik, beiszapolják vagy magukkal ragadják azt, 
amit az ember éveken át alkotott. S mégis az emberek századokon át egy felsőbb 
hatalom megmásíthatatlan megnyilatkozásának tartották a felbőszült elemnek e 
szilaj pusztítását. Ha akadt olyan ember, aki így szólott: hát emeljünk falakat, melyek 
a víz útját egyengessék és irányítsák, bizonyára bolondnak nézték, sőt talán akad-
tak, akik benne az isteni akarat ellen föllázadót szimatolták… 

Olyan nagy a megszokásnak az ereje az emberi lélek fölött és pedig annál 
nagyobb, minél hátramaradottabb intellektuális képzettsége és minél korlátoltabb 
szellemi látóköre. Nagy szellemek éles tekintete áthatol ugyan a megszokottság 
ködburkolatán, de őket a sokaság különcöknek nézi, szinte megsajnálja őket. Azon-
ban épp ebben van az ő nagyságuk, hogy igazlátásuk biztos tudatában nem törőd-
nek a kicsinyes bírálatok özönével, hanem tovább haladnak azon az úton, melyen 
őket elméjük sejtelme előre viszi, s az ö bátorságuk az, mely a gúnyolódók és kétke-
dők akadékoskodását megtöri, s végre is az eszmének győzelmet biztosit. 

Kolumbuszt lángelméjének csalhatatlan ösztöne vezette, midőn az Óceá-
non túl ennek az ó világnak mintegy kiegészítését kereste. Ö ellene akkor a tudo-
mány nevében argumentáltak Azt mondották neki egész komoly arccal, hogy ott túl, 
a földgolyó másik felén nem lehet semmi, mert nem lehetséges, hogy az emberek 
fejükön járjanak, a fák gyökerei a levegőben lógjanak és az eső fölfelé essék és ne 
lefelé . . .  

A történelem fokozatos kulturális fejlődést mutat nekünk, melyet részleges 
visszaesések nem akasztanak meg. Azt mutatja, hogy az ember szellemi természe-
te meg tudja hódítani a féktelen elemeket, meg tudja szelídíteni a vad bestiákat. 
    Csak éppen az ember maga volna az a bestia, amelyet nem lehet meg-
szelídíteni? Igenis lehet, de ehhez két dolog szükséges. Először is meg kell lennie 
annak a meggyőződésnek, hogy az ember tökéletesíthető lény, amely nem pusztán 
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a természet vad ösztöneinek befolyása alatt áll, másodszor pedig arra a belátásra 
kell az embert vezetni, hogy a békés megegyezéssel mint egyén és mint faj többre 
viszi mint e vérengző harcokkal és háborúkkal. 

Ennélfogva a békemozgalom számára nem hódíthatók meg azok a 
kizárólagosan konzervatív lelkek, akik azt gondolják, hogy minden úgy van jól, 
sőt úgy van a legjobban, amint van. Ezeknek a folytonos refrénje e szavakból áll: 
"Hiszen ez mindig így volt .. . " 

Ezek a múlthoz mindenben ragaszkodó lelkek soha sem értik meg az 
üdvözítő e szavait: "Legyetek tökéletesek, amint a ti menyei atyátok is tökéletes!" Ők 
egyrészt túlságosan optimisták, amennyiben azt vélik, minden a legjobb, ahogy van, 
másrészt túlságosan pesszimisták, amennyiben azt hiszik, hogy a mai kor visszás-
ságain, igazságtalanságain semmit sem lehet változtatni. S akik így gondolkoznak, 
azok tulajdonképpen az emberi bestiának a szellem fölött való elhatalmasodását 
mozdítják elő, mert az ember csak addig kultúrlény, amennyiben a tökéletese-
désben, a haladásban hisz, és e hittől vezéreltetve, arra törekszik is." 

E gyönyörű fejtegetések után áttér e nagyszabású beszéd Suttner Berta 
bárónő, az ismert békeapostol, életleírására. Élénken festi, hogyan lett írónővé, és 
hogyan fejlődött folyton gondolat dolgában az irodalma. Vázolja, hogyan ragadja 
meg nagy lelkét a béke fenséges eszméje, s milyen örömmel értesült, hogy London-
ban már van egy egyesület e célra, mely arra törekszik, hogy az államok közt felme-
rülő differenciák elintézését ne a fegyveres erőre, hanem nemzetközi bíróság ítéleté-
re bízzák. Hangsúlyozza, hogy lelkét ezen nagy eszme befogására egy előzetes 
tanulmány készítette el, s egy gondolat ragadta meg őt, az evolúció, a fejlődés gon-
dolata, mely azonban úgy látszik, nála nem az értelmetlen erők játékát, hanem a 
tervszerű, céltudatos haladás eszméjét képviselte. Hisz az evolúciónak az a koncep-
ciója, mely benne csak vak fátum működését észleli, a haladásnak és továbbfejlő-
désnek valódi ellentéte. A fejlődés ténye egy nagy ideának a megvalósítása, s az 
isteni Gondviselés e tervszerűségébe bepillantani csak nagy szellemeknek adatott 
meg, hogy annak kialakulásán közreműködjenek. S ezt a clairvoyance-ot nyerte meg 
Suttner Berta az ő tanulmányai és irodalmi működése közepette. 

Íme ez a fejtegetés tökéletesen megvilágítja a vallási alapon álló evolúció 
ésszerűségét és szociális érzelmű korszakunkban való létjogosultságát a materializ-
mus vakon fejlődő haladásával szemben. Mert valóban, a céltudatos evolúció hite 
nélkül kár volna szociális munkára pazarolni időnket! 

Erőteljesen mutat e kiváló elnöki beszéd Verescsagin borzalmasan szép 
művészetére, melynek drasztikussága hatalmas ellenszere a háborúszeretetnek. 
Ehhez a művészethez hasonlítja Suttner bárónő sötét színekkel megirt erőteljes 
könyvét is, a „Die Waffen nieder" című munkát. 

E beszéd végén üdvözli Giesswein a "magyar Suttner Bertát", 
Zipernovszky Károlynét, ki lelke egész melegével szolgálja nálunk a. béke nagy 
eszméjét, és tudvalevőleg a Magyar Nőegyletek Szövetsége Békeszakosztályának 
lelkes vezetője. 

És most nem tudom megállni, hogy a mai cinikus világban, mely egy-egy 
frivol tréfával tér napirendre a nők komoly törekvései felett - többnyire összetéveszt-
ve az általa kevéssé ismert komoly munkást a jobban ismert „demi-monde”-szerü 
típussal - meghatottsággal ne köszöntsem Gieswein Sándor pápai prelátust, ki érde-
mesnek tartotta, hogy egy komoly, nagyszabású közgyűlés keretében egy olyan 
tekintélyes mozgalmat, mint amilyen az evolúció törvényén alapuló békemozgalom, 
szántszándékkal az asszony gyökeres munkát végző szereplésével kösse össze. 

És ez a tény ösztönözze a nőegyleteket arra, hogy minél komolyabban 
foglalkozzanak a béke gondolatával! Mint látjuk, már itt Magyarországon is - hála 
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legyen a haladás áldott szellemének - nem csak „női" agyban megszületett utópiá-
nak, kivihetetlen idealizmusnak minősítik a béke- és más hasonló, önuralmat feltéte-
lező, isteni tisztaságú eszmét, hanem bátor és ihletett szónokok vetik oda a társada-
lomnak, hogy csak az kételkedik az ösztönösség legyőzésén alapuló haladásban, 
kinek "intellektuális képzettsége korlátolt és hátramaradott". Valamint hogy nem 
elég a vallásosságot csak külsőleg, divatos, előkelő szokásból kultiválni, ha-
nem első sorban hinni és elősegíteni kell azt az evolúciót, melynek gyökerét 
éppen a vallásos felfogásban találjuk 
 

A háború és az anyák 
 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés l 

Engedjék meg, hogy korunk súlyosan szenvedő, mártír anyái nevében - 
kik valóságos kálváriát járnak egy mérhetetlenül hosszú év óta - keltsem fel figyel-
müket azon igazság iránt, hogy elsősorban az anyák vannak nagy összetartásukkal 
és rendíthetetlen hitükkel arra hivatva, hogy az állandó béke megteremtéséért fárad-
hatatlanul dolgozzanak. Az anyák, akiknek ősidőktől fogva éppen csak ez az anya-
ság lett az emberiség által mint egyedüli hivatás és cél predesztinálva, anélkül azon-
ban, hogy azt a jogot, mely anyai volta és gyermeke élete és jövője érdekében a 
logikus és célhoz vezető dolgozást is biztosítja számára valaha megkapta volna!... 

Mi jól tudjuk, hogy a hazáért - ha kell, ha muszáj - igenis meghalni is köte-
lesek vagyunk! De azt is tudjuk - kelet felől még egyre halljuk a szózatot- hogy az 
emberi érzés a legforróbb hazaszeretetben sem merülhet ki egészen, mert Istentől 
adatott örök missziónk -, hogy a köteles nemzeti munkán keresztül mindig az 
egész emberiség boldogulásáért dolgozzunk ! 

Nem kell sokat törnünk a fejünket és nagy kérdést csinálni belőle, hogy 
vajon a XX. században jogos-e a háború, vagy sem? Már az a 2000 év előtt kimon-
dott klasszikusan egyszerű és lakonikus, semmiféle diplomáciával el nem csavarha-
tó mondás: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" lehetetlenné teszi egyszer s 
mindenkorra, mint jogos intézményt, mint emberies igazságszolgáltatást, az öldök-
lést… 

Teljes tudatában vagyunk hazafias kötelességeinknek. Csakhogy mi fana-
tikus hittel valljuk, hogy elsősorban hősies életre és nem halálra vagyunk hivatva 
nevelni gyermekeinket… Isten és emberszeretet után legfelségesebb érzés a 
hazaszeretet..  

Bámulatos, hogy ennyire fél a közvélemény a feminizmus elterjedésétől. 
De világért sem gondolja meg azt, hogy mennyivel tökéletesebben és magasabb 
igazság szerint kellett volna a kötelező és hivatalos állapotoknak berendezkednie, 
hogy éppen a melegen érző, gyermeke jövője iránt aggódó, igazi anya ne kívánjon 
kilépni a közszereplés terére. Hiszen a mai viszonyok között minél nőiesebben 
érző, tehát emberszeretet és magasabb igazság után vágyódó egy anya, annál 
szükségszerűbben kell neki a reformokat előidézhető, emberi jogokra aspirál-
ni. 

Nekünk a nagy kérdésekben mellőzött és félretolt anyáknak rendesen 
tudás és a világ sorsába való jogos beavatkozás helyett vállveregetve a vallást ajánl-
ják, mint egyedüli nekünk való s állítólag vizet nem zavaró adományt. Nos hát mi 
teljesen erre utalva kiismertük és szinte felfedeztük ezen semleges hatásúnak tartott 
adomány reformáló erejét, s jogok hiányában ennek szent nevében követeljük im-
már a tömeggyilkolás végleges megszüntetését…Mi vallási alapon álló anyák nem 
akarjuk továbbra is azt a nevetséges és logikátlan szerepet játszani, hogy míg egyik 
kezünkkel a feszülethez vezetjük gyermekeinket, hogy az örök szeretet, béke és 
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megbocsátás eme szimbóluma előtt ébresszük öntudatra és emberszeretetre a fiatal 
lelkeket, addig a másik kezünkkel már kora gyermekségükben puskát és kardot 
nyújtsunk számukra játékszerül, mint későbbi "vitézségük" jelképeit. 

Sohasem értettem, hogy miképpen lehet a hősiesség fogalmát a világtör-
ténelem legnagyobb vitézének, az egész emberiségért nemcsak halni, de elsősor-
ban önmegtagadóan élni tudó názáreti hősnek, tanaival homlokegyenest felállítani. 

Ti, fiatal anyák, kiknek ősi recept szerint még mindig csak a vallást ajánlják 
figyelmetekbe, végre - a borzalomtól kinyílt szemmel s ésszel – engedelmeskedjetek 
ezen óhajnak és szentül fogadjátok, hogy ezentúl csakis felebarát szeretetre és 
kíméletre, nem pedig testvérgyilkolásra fogjátok fiaitokat nevelni ! ! Ti már olyan 
hősöket akarjatok fiaitokban látni, kik önmagukat győzik le a felebarát érdekéért, és 
nem megfordítva. 

Nem reflektálván a nagyvilág arra, hogy mi asszonyok éppen a nekünk 
adományozott evangéliumból merítjük igazságainkat, egész az unalomig hangoztat-
ják törekvéseink ellen, hogy az emberiségbe plántált nagy ösztönök ellen nem lehet 
semmit tenni. A harc és öldöklés utáni vágy bent foglaltatik az egész természetben s 
ennél fogva elsősorban az emberiség lelkében. S miután ezen "természetes" indula-
tok ellen nem lehet küzdeni - mert minden ösztön kielégítésre vár - úgy logikátlan az 
összes ellenmunkálat … 

A felebarát-szeretet ösztönének az alantas harci vágyon való gyönyörű 
győzelmét legtipikusabban egy harctéri jelenet dokumentálja, melyet Jászai Maritól, 
nemzetünk nagyszívű és hazaszeretettől lángoló művésznőjétől hallottam elmonda-
ni. Húsvét ünnepén azt veszi észre egy csomó pihenő magyar katona, hogy az úgy-
nevezett ellenséges táborból folyton hívóan integetnek feléjük. Végre a legbátrabb 
magyar legény közeledik, s látja, hogy egy orosz katona kitárja karját, s úgy várja őt. 
Felbátorodva elkezd feléje szaladni , s egyenesen karjaiba esik, ki őt összevissza. 
csókolja és simogatja, s alig néhány perc múlva egy sereg magyar és orosz legény - 
egy sereg magyar és orosz anya féltett gyermeke – ölelkezik sírva, míg csak észre 
nem veszik magasabb körökben, s könyörtelenül szét nem kardlapozzák őket ! Itt is 
természeti, még pedig magasabb természeti törvény működött: a krisztusi vágyak 
feltámadásának húsvéti örök törvénye l  

Ha jogosult és predesztinációszerű az összeütközés, az erők mérkőzése a 
természetben, úgy ez a jogos versengés semmi esetre sem abból a logikátlan harc-
ból áll, melynek kimenetele sokszor az alávalót segíti győzelemre, s melyben rende-
sen nemzetek színe java pusztul el egy sereg nemzetmentő és -emelő talentummal 
egyetemben…,hanem az a nemes harc, ahol a szellemi felsőbbség jogánál fogva az 
erősebbé a győzelem !  

Csodálatos jelenség, hogy ha durva, véres és alantas harcról van szó, 
rögtön a természeti törvényeket citálják. De ha a szellemi mérkőzés jogosultságát 
hangoztatják - amelynek pedig szintén megvan a maga szükségszerű törvénye - 
mélységesen hallgatnak az idézetekkel. Milyen lealázóan szegényes nézet ez a 
köznapi pesszimizmus a hatalmas nagy Természettel szemben ! 

Az Állandó Béke Magyar Bizottsága egy ilyen természet adta magasabb 
érzésnek, anyai ösztönnek, mérhetetlen vágynak a megtestesülése. Mi hiszünk a 
magyar anyákban való rendíthetetlen hittel, hogy minden erejükkel, szívükkel és 
lelkükkel e szent ügy szolgálatára fordítják legnemesebb hazafias érzelmeiket. Hisz-
szük, hogy belátták végre, miszerint szegény, sokat szenvedett hazánk e rémes 
időkben nemcsak önfeláldozó ápolást és jótékony célú előadás rendezést vár tőlünk, 
hanem elsősorban a jövőnek szolgáló teremtő munkát, mellyel bármilyen kis méret-
tel, de kötelességszerűen hozzájárulunk a megváltás nagy programjához!... 
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A jövő legsürgősebb feladata 
 

E mostani mélységes gyászban és borzalmas impressziók közepette, 
talán nincs olyan igazán gondolkodó ember a világon, ki a jövő legsürgősebb felada-
tát ne a békemozgalom fokozott fejlesztésében és mindazon mozgalmak elősegíté-
sében találja meg, melyek a háború kultúraellenes intézménye helyett emberhez 
méltó igazságszolgáltatást biztosítanak végre a nemzetek számára. 

Úgy érzem, hogy az emberiség haladásért és szebb jövőért küzdő részé-
nek türelme már tetőpontját érte ebben a keserves, szinte meglepetésszerűen ránk 
zúdult korszakban. Még megpróbáljuk valamiképpen "kimagyarázni" e szörnyű dol-
got; még felbőszülő igazságérzetünket és lelket marcangoló fájdalmunkat valami 
őrületes erővel és fegyelemmel halk sírássá idomítjuk, de érezzük, hogy bármennyit 
szónokoljanak a "mindig volt és mindig lesz" teória hirdetői, és bármennyire dicsőít-
sék a háború "szükségességét" és "pótolhatatlan jó hatásait", elérkezett az idő, mi-
dőn a jobbak, a közért szenvedő megrázott lelkek, minden egyes számottevő, világ-
sorsot befolyásoló, vezető egyéntől elvárják, hogy eszének és szívének, akaraterejé-
nek és találékonyságának teljes súlyával álljon a békemozgalom szolgálatára! … 

Gondolják meg "jog"-gal felruházott, tehát reformtörekvésekre felszabadí-
tott szerencsés nagyjaink, hogy a háború eszméjét pártoló álláspont milliók és milliók 
halálhörgését, megcsonkítását, megvakulását vagy megőrülését jelenti s majd 
ugyanannyi – ha nem több – gyászba borult, összetörött lelket tud felmutatni. Milliók 
és milliók egy megcsontosodott, korhoz nem idomított eszméért! És ha nem is millió, 
de azért hány megváltó eszmét, hány embert mentő szérumot és embert nevelő 
tudományt pusztít el ezen egyetlen hátramaradott eszmétől eredő erőszak és a logi-
kátlan golyó ? 

De hogy is várhatnánk a léleknélküli golyótól logikát, mikor ez a tulajdon-
ság - amint előbb jeleztem -, a lelket képviselő  közvéleményből is meglehetősen 
hiányzik. Például, naiv társadalmunk azon jóhiszemű várakozása, hogy egy határo-
zottan kultúraellenes produktumból - mint amilyen a tömeggyilkolás kegyetlensége  - 
"fejlettebb" kultúrát remél. Pedig a természet törvénye ..logikusabb az ember csinál-
ta feltevéseknél, s átszáll a szellemi világra is. Valamint a hiéna vagy tigris nem 
szül békét, galambot, ugyanúgy a lelki világban is csak az etikai alapon nyug-
vó cselekedetekből és intézményekből fakadhatnak haladást szolgáló erkölcsi 
nyereségek! 

Csodálatos továbbá, hogy a rémséges és beláthatatlan mennyiségű, előbb 
felsorolt hajmeresztő veszteségeket - a patakokban folyó vért, az eldurvult erkölcsö-
ket, a morál teljes megváltozását, mely arra ösztönzi az azelőtt emberiesen érző, 
intelligensnek nevezett egyént, hogy esetleg egy "ellenséggel" megtöltött pajtának 
leégésén lelke örömbe törjön ki - a temérdek úgy is meglevő és még eljövendő jár-
ványt stb. stb. alig veszi figyelembe a közvélemény, ha a háború "nyereségeiről" van 
szó. Ugyanis dicshimnuszokat zeng a könyörületességről, az ápolásról, templomba 
járásról, az élet egyszerűsítéséről stb. stb. melyek "mind a háború szülöttei ! "… 

Ez a bizonyos közvélemény azonban időnként kötelességszerűen megbot-
ránkozik a háborúban elkövetett "embertelenségek"-en, mert nincs szebb és feleme-
lőbb mint a »humánus" háború! Igaz ugyan, hogy lövik, szúrják egymást, sőt puska-
tussal loccsantják szét egymás agyvelejét, de azután, ha ráérnek, vagy az alkalom 
úgy hozza, bekötik az ellenfél kilőtt szemehelyét, vagy az összeroncsolt végtagokat, 
sőt még meg is itatják a szenvedőt! 

Távol legyen tőlem az az érzéketlen cinizmus, hogy meg ne látnám ezen 
tettnek tényleg poétikus szépségét, sőt örök értékét. Csakhogy hozzáteszem : Íme a 
belekényszerített öldöklés dacára jelentkező kipusztíthatatlan emberiesség ! Tehát 
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ezt az erényt nem a háború szüli, s ebben van a szónokok nagy tévedése. A harco-
ló egyén, ha nem saját akaratából kegyetlenkedik, lehet humánus, de a gyilko-
lásra ösztönző háború soha, amíg a fából való vaskarikát fel nem találják. S 
hogy ezen magában véve is kegyetlen intézmény inkább kegyetlenségre neveli a 
vérszemet kapott tömeget, akár a harctéren, akár a  megfigyelést végző társadalom-
ban, az csak nagyon természetes az előbb említett természeti törvénynél fogva. 

Hogy a háború mellett szóló érvek micsoda következetlenséget tartalmaz-
nak, még egy utolsó, kínálkozó példával kívánom bizonyítani. Lépten-nyomon, még 
a legtekintélyesebb egyénektől is hallhatjuk azt a középkori, csodálatosan megdöb-
bentő nézetet, hogy már azért is szükséges és törvényszerű a háború, mert a föld 
különben nem  győzné eltartani a temérdek embert. S ugyanez a nézet egyúttal 
minden skrupulus nélkül vallja, hogy a családok végcélja a minél több gyermek, s 
nincs nagyobb erkölcstelenség az egy vagy két gyermek rendszernél. Tehát minél 
sűrűbb a gyermekáldás (bár tudományos alapon van bebizonyítva, hogy a család-
nak ritkább időközönként született gyermekei egészségesebbek, és szociális szem-
pontból is fejlettebbek, mint a sok gyermekkel megáldott anyáé), s midőn e teória 
folytán feleslegre szaporodik az emberiség, zseniális találékonysággal háború által 
reparálják a dolgot. 

Ha ez a nézet nem volna olyan tragikus jelenség a XX. században, s ma-
radt volna ezen utóbbi évben még egy futó mosoly arcunk számára, igazán a komi-
kus oldalára fordíthatnók e dolgot. A még nem létező egyén életének szociális ér-
zésből fakadó esetleges megakadályozása égbekiáltó bűn, de már az élet tavaszán 
levő, nagy reményeket ígérő, talán a világ megváltását magában hordozó, vagy 
akárcsak anyjának szeme fényét képező, de minden körülmény között Isten képére 
teremtett fiaink erőszakos halála erényszámba megy! 

Ha megtörtént volna az a csoda, hogy a női nemet már beeresztették 
volna egy közös és együttes munka színterére, s együtt intéznők a világ sorsát, 
igazán talán mi magunk is elhinnénk, - annyit hallva az asszonyi logikátlanságról, 
mely képtelenné teszi a nőt "férfias" gondolkodásmódra, - hogy valamiképpen a mi 
befolyásunk csempészte be a közállapotokba s közvéleménybe e kifacsarodott logi-
kát. 

A sok diszharmonikus érvelés citálása után jóleső érzéssel térek át Ale-
xander Bernátnak az Akadémián nemrég elmondott érdekes előadására. A világbé-
kéről elmélkedő előadó a háború mellett való általános állásfoglalást különösen két 
egymással ellentétes irányzatnak tulajdonítja: a materializmusnak és a teológiának. 
Valamint a materializmus a természet örök törvényének, örök követelményének 
tartja a háborút, ugyanúgy a teológia mindent Isten akaratának tulajdonítva, a hábo-
rút is kénytelen annak hirdetni, s így tulajdonképpen, végeredményében a két irány 
egyet mond, s együttesen csinálnak akadályt a haladásért küzdő mozgalmaknak. 

Legyen szabad a teológia védelmére – valláserkölcsi egyletnek lévén a 
vezetője - cikkemben csak annyit mondani, hogy ez aligha a teológia bűne, hanem 
egyes képviselőinek tévedése. Mózes kategorikus rövidséggel kifejezett paran-
csa, hogy "ne ölj", határozottan magában foglalja azt a bővebb magyarázatot 
is, hogy nemcsak a családodat, barátaidat, rokonaidat és honfitársaidat ne 
öldököld le, hanem egyszerűen ne ölj l 

Jézusnak ugyanilyen lakonikus egyszerűséggel hirdetett alapvető elve, 
hogy "szeresd felebarátodat mint tenmagadat" és "arról ismernek meg benneteket, 
hogy tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek" (tehát ismét felebarátodat és 
egymást, nem pedig rokont, hitsorsost vagy hazánkfiát !) oly félreismerhetetlenül az 
örök béke eszmét támogatja és propagálja, hogy ezen az alapon felépült teológia 
jogosan és logikusan Isten akaratának nem minősítheti a háborút.  
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...Egyáltalában ha a "rossz"-at, a káros cselekedeteket tiltja a teológia - és 
hogyne tiltaná! - akkor a legfőbb rosszat, a háborút, csak nem védelmezheti! … 

Azzal végzem gondolataimat, amivel kezdettem. E szerencsétlen világhá-
ború megszűntével nincs sürgősebb feladata irányt szabó nagyjainknak, egyleteink-
nek és egyházainknak, mint minden erejükből tehetségükből és megfeszített akara-
tukból a békemozgalmat minden eszközzel célhoz vezető módon kiterjesztetni, hogy 
lassanként szétsugározván azt mindenfelé, áldást hozóan verődjenek vissza sugarai 
nemzetünkre. Iszonyú cinizmus kellene ahhoz, hogy a mi tényleg gyenge, vagyis 
temérdek akadállyal és megszorítással járó asszonyi munkánkat ezután is azzal a 
lenéző gúnnyal kísérjék, ahelyett, hogy gyökeres munkával erősítenék, és kezünket 
megfogva a rég óhajtott cél felé vezetnék! (Ha már a jogot gyökeres beavatkozásra 
nekünk meg nem adták. 

Nagy mélységet árult el az előbb említett akadémiai előadás, mikor  azon 
gondolattal végezte fejtegetéseit, hogy még ha sohasem sikerülne is a békeeszme 
nemes törekvése, nekünk úgy kell beszélnünk és cselekednünk, mintha már látnók a 
cél közelségét. Nagy és fenséges mondás! Tartalmazza azt az imponáló parancsot, 
hogy inkább egy lehetetlen idealizmusért küzdeni, mint egy sáros vagy véres 
köznapi tényállásba belenyugodni ! 

Jézus Krisztus azért olyan örök értékű reformátor, mert az utolsó keserves 
percig kitartott megbukottnak látszó eszméje mellett! A múlt napokban mondta róla 
egy kiváló egyházi szónok: "Ha meg is foganhatott az eszében, hogy bizony elhagy-
ta őt törekvésével együtt az Isten, bizonyára a másik pillanatban már utána gondolta: 
mindegy Uram,  én veled maradok". 

Mi, gyászoló asszonyok, sem tehetünk egyebet. Ha megtörténik is az a 
szomorú dolog, hogy még e világháború után is csak az eddigi kisebb arányú támo-
gatással dolgozunk, és még jobban besötétedik is felettünk az ég, mi eszménkkel 
maradunk. És éppen ez bizonyítja a békeeszme igazságát és kivihetőségét. …
Amely eszmével igazságérzetünknél fogva fel nem tudunk hagyni, abban szük-
ségszerűen megvalósulásra hivatott igazság foglaltatik. 

 
 

Magyar nők a békéért  
 

Szinte megilletődéssel vesszük kezünkbe a tollat, midőn arról teszünk 
jelentést, hogy a mi magyar asszonyaink törekvése nem merül ki az ápolás és jóté-
konykodás másodrangú, s csak a meglevő sebeket kötöző munkájában, hanem 
öntudatra és felelősségérzetre ébredve, magán a baj gyökerén kíván kötelesség-
tudóan dolgozni. Tudvalevőleg a hágai nőkongresszusból kifolyólag nálunk is meg-
alakult az Állandó Béke Magyar Bizottsága, melyhez bizalommal várjuk minden 
lelkiismeretes magyar asszony csatlakozását. Bármennyire méltányoljuk azt az ön-
feláldozó szamaritánus munkát, melyet a főrangú világtól kezdve egész a legalsó 
rétegekig végez ma  - különféle alakban- minden igaz honleány, érezzük, hogy elér-
kezett az idő (igazán "most vagy soha") a gyökeres és alapvető asszonyi munkára! 
 A mi ápolásunk, sebkötésünk és jótékonykodásunk magában véve még 
egyetlen egy felebarátot sem ment meg a halál torkából és még kevésbé akadályoz-
za meg a jövendő vérfürdőjét… 
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 Íme ennek a rettenetes világháborúnak kellett jönnie, hogy megkínzott és 
összezúzott lelkű asszonyaink tömegesen megérezzék ezen jövendőért folytatott 
komoly és célhoz vezető munka hiányát az egész világon. Belátták, hogy immár a 
nagy, fele emberiséget képviselő női tábor nem nézheti passzív magatartással a 
világ vérben gázoló "haladás"-át, nem töltheti idejét pusztán házi dolgokkal vagy az 
emberiség nagy és égbe kiáltó sebeinek aprólékos kezelésével és foltozásával, 
hanem bármilyen vád, kigúnyolás vagy félreértés dacára is minden erejét és talentu-
mát igazán a közjóért kell, hogy áldozza. 
 Hogy ezúttal csak a bennünket legérzékenyebben érintő, meggondolatlan 
vádra feleljek : mi magyar asszonyok nem „hazafiatlanságból" kívánunk lelkünk 
egész erejével, szívünk legmelegebb érzésével az emberiség egyetemes békéjé-
ért dolgozni, hanem mert ösztönszerűen érezzük, hogy magyar hazánk is csak ak-
kor lehet igazán nagy és igazi kultúrország, akkor várhatjuk reá Istennek megérde-
melt áldását és igazságos ítéletét, ha áthatva a testvériség krisztusi gondolatától, az 
egyetemes békéért való kultúrháborúra fordítja összes harci erejét. Mikor mi ezt az 
egész emberiség boldogítására célzó ideális eszmét hirdetjük - melyet úgy szeret-
nek a felületesen gondolkodó emberek nemzetellenes eszmének nevezni - akkor mi 
szent meggyőződéssel érezzük, hogy elsősorban szeretett hazánk emelésén, sőt  
felmagasztalásán dolgozunk. 
 Vajon ki merné félteni nemzetét legelső példaadónk Jézus Krisztus minden 
embert boldogítani kívánó, testvériséget hirdető tanaitól? Ki merné bizalmatlanul 
hallgatni az evangélium szavait s félteni attól a nemzeti érzést? S vajon a mi béketö-
rekvésünk nem evangéliumi program-e, mely csak újjászületést eredményezhet 
minden irányban '? Nyugodt lelkiismerettel sőt jóleső áhítattal bontjuk ki tehát 
hófehér zászlónkat, mely szimbolizálja az összes színek együttes voltát, 
vagyis a mi esetünkben minden nemzet értékét. … 
 Magyar társadalmunkban való rendíthetetlen hittel várjuk az Állandó Béke 
Magyar Bizottságához való tömeges és lelkes csatlakozást; e bizottság arra lesz 
hivatva, hogy a hatalmak közötti hivatalos béketárgyalások alkalmával 20 hivatalos 
képviselőt és 10 helyettest küldjön a helyszínre, az egész világ asszonyainak ott 
tartandó kongresszusára, melynek feladata a béketárgyalásokat az állandó béke 
érdekében befolyásolni. 
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PÁRKAPCSOLAT 
 

Az emberi boldogság egyik alapvető feltétele, hogy ki-ki meglelje a neki rendelt, 
hozzá illő párját, mert Isten a kezdetek kezdetén az embert társas lénynek teremtette. De az 
általa nekünk ajándékozott szabad választás képessége egyben nehéz feladatot is jelent szá-
munkra. Kit, hol, mikor és hogyan, milyen távra, milyen célra válasszuk magunknak társul, és 
lehet-e egyszerre vagy párhuzamosan többet is választani?    

Hagyományosan a házasodni induló férfi – vőlegény/vevő legény – volt a kezdemé-
nyező aktív fél, a nő pedig – eladó lány - passzívan várta, hogy kiválasszák, megkérjék és 
elvegyék. A boldog házasság alapvető feltétele a jó választás. 

Kozma Flóra jól választott társat magának. Perczel Ferenc nemcsak hűséges férj és 
jó családapa volt, hanem támogatta felesége házon kívüli tevékenységét is. Biztos hátteret 
jelentett ambiciózus asszonya számára. Ugyanakkor Flóra is egy, saját szavaival élve, 
„jogaiban büszke és kötelességérzetében szilárd” személyiség volt, olyan aki, igaz, cselédi segít-
séggel, háztartást vezetett, gyermekeit nagy gondossággal maga nevelte, beteg férjét évekig 
ápolta, és a családi otthont tekintette természetes közegének, ahol tökéletesen boldognak érezte 
magát. A kényszerű egyedüllétet pedig, a magányt, szerencséjére nem ismerte. Ha személyesen 
nem is tapasztalta meg a rossz, boldogtalan házasságot, tudott és beszélt erről néhány írásá-
ban, például a Mohamedánizmus és kereszténység címűben. (A nő és a társadalom, FK2) 

Mai korunk betegsége az igazi, mély, elkötelezett társas kapcsolatok megfogyatko-
zása, az elmagányosodás.(Ferenc pápa szerint az emberiség jövőjét fenyegető legnagyobb ve-
szély.) Olyan folyamatok játszódnak le a technikailag, gazdaságilag fejlett társadalmakban, 
melyek következtében egyre nő az egyedülálló, részben társtalan emberek („szinglik”) száma a 
legidősebbek és a legfiatalabbak között. Ez pedig gyengíti a társadalmi kohéziót, kiszolgálta-
tottá teszi annak egyedeit.  
 Ezt az egyértelműen negatív folyamatot jó lenne megállítani és visszafordítani saját 
hozzáállásunk, mentalitásunk megváltoztatásával. Ezt mondja az Evangélium, és ezt hirdetik 
annak hiteles apostolai, prófétái és szentjei, mint amilyen pl. Kozma Flóra. Hol kezdjük a 
változást? Természetesen saját magunkon. Felnőtté válva, ismerjük meg saját magunkat (Ez 
minden ősi bölcselet alaptézise), döntsük el milyen elveket, milyen utat szeretnénk követni, 
majd igyekezzünk ezek szerint élni. Ne foglalkozzunk azzal, hogy mit mondanak, milyen 
nyomás alá helyeznek minket szüleink, kortársaink, a média stb. Csak azt tegyük saját ma-
gunkkal, amire belső indíttatást érzünk! 
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A világi jog többnyire utólag reagál a társadalomban végbemenő változásokra. Egy 
kormánynak pedig mindenhol lehetősége van arra, hogy értékrendjét a jogrendben is érvényre 
juttassa. Ha liberális, akkor megengedi például a homoszexuális párok házasságát vagy örökbe-
fogadását, ha konzervatív, akkor a hagyományos házasságot, illetve családot védi, például 
pozitív diszkrimináció révén. 
 

Mohamedánizmus és kereszténység 
  

„A Nő és a Társadalom” áprilisi számában rendkívül érdekes és logikus 
elmélkedések fordultak elő a „Kelet asszonyai” című cikknek befejező részében. 
Többek között a mohamedánizmus egyenes, tisztességes, őszinte többnejűségét 
állította szembe a „jezsuisztikus” kereszténység úgynevezett monogámiájával, mely 
titokban éppen úgy hódol a poligámiának mint a mohamedán társadalom, s ennek 
folytán - mialatt a kiválasztott, monogámiára szánt, tisztességre predesztinált asszo-
nyokat magas piedesztálra állítja -, ugyanakkor – éppen e piedesztál megőrzése 
céljából és a férfi társadalom poligám hajlamai miatt – sárba kényszeríti a nők másik 
felét, hogy megalapítsa a legförtelmesebb szörny-intézményt: a prostitúciót.  

Keservesen igaz szavak; rettenetes büntetése és jogos arculcsapása 
keresztény társadalmunknak. Társadalmunknak, de nem magának a keresztény 
eszmének. Mert ki állíthatná azt, hogy hipokrita, hátsó ajtókon bujkáló, lelkiismeret-
len társadalmunk valaha  a  jézusi eszméken épült fel? Vagy ki hinné el, hogy midőn 
a kereszténység rajongó lelkű megalapítója ideálisan tiszta nézeteivel a monogámiát 
dicsőítette, ugyanekkor ennek titkos kijátszása, a háttérben űzött poligámia és a 
prostitúció förtelmessége járt volna az eszében? 

Két hatalmas vallásalapító áll itt szemben. Mindkettő morált akar építeni. 
Mohamed praktikusabb, számol a földi gyarlósággal, megalkuszik eszméivel, s job-
ban ismerve embereit mint Jézus  -  nagyon bölcsen és tisztességes szándékkal, de 
nem reformátori magaslaton  állva – , inkább erkölccsé és törvénnyé avatja a poligá-
miát, semhogy azt a tömeg aljas utakon szerezze meg magának. Még a népet ke-
csegtető „másvilág”-ot is e poligámiát űző földi élethez szabja, hogy annál nagyobb 
vonzerővel bírjon ez a hívek előtt. 

De nem mindig a praktikusság és életrevalóság áll minden körülményben 
feljebb. Szerintem úgy is mint meg nem alkuvó reformátor, úgy is mint igazi ideálo-
kért hevülő ember, magasan felette áll ezen üzleti szellemnek a törhetetlen elhatáro-
zású nagy idealista, Jézus Krisztus. Nem alkuszik. Nézeteit, parancsait nem „e vi-
lág”- hoz szabja. (Hiszen éppen ennek gyökeres átváltoztatásáért harcol.) S nem 
hogy a képzeletében élő másvilágot is az itteni viszonyokhoz idomítaná, hanem 
fennhangon hirdeti, sőt követeli a földön megalapítandó „Isten országá”-t, mely kinek
-kinek saját lelkében szunnyad. 

Elismerem, hogy belebukott gyönyörű tervébe! Hiszen éppen ez az ő leg-
nagyobb tragédiája. Nem a Júdás csókja, nem a felfeszíttetés, nem is eszméinek 
üldöztetése vagy napjainkban való lekicsinylése, hanem minden egyes tanításának, 
cselekedetének hívei és az egyház által való félreértése az igazi tragédia! A fensé-
ges reformátori alakból, szociális munkásból és békeapostolból egy érthetet-
len és csodálatos, a legendákban meghúzódó Isten lett, kivel ennélfogva még 
a világtörténelem sem foglalkozhatott komolyan. A szó teljes értelmében „felfelé 
buktatták”! 

A magasztos életből, felvilágosító és szabadságot hirdető tanításokból 
megmerevedett, bilincseket gyártó dogmák és értelmet ölő babonák származtak. 
Egyenes lelkű, megalkuvást nem tűrő erkölcséből álszenteskedő jezsuitizmus vált, 
melyet időnként leimádkoznak vagy meggyónnak az emberek, hogy felfrissült erővel 
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vétkezzenek újra. Még a hitújításnál, a protestantizmusnál is megújult ezen tragédia. 
Mert amilyen gyönyörű szabadsággal indult meg a XVI. század reformációja, ugyan-
olyan félúton állapodott, sőt csontosodott meg később a protestantizmus, s kilökve 
magából a következetesen és folyton a korral haladó unitarizmust, ma is csak egy 
lépcsőfokkal áll feljebb mint a katolicizmus. De ezen szomorú tapasztalatok nem a 
jézusi eszmék kivihetetlenségét vagy elhibázott voltát jelentik, csak ritka intelligenci-
át, erőt és akaratot igényelvén e szigorúbb vallás, nehezen vihető gyakorlatba az 
átlag lelkektől álló társadalmakban. Hiszen a kereszténység megalapítója is csak 
ember volt, tehát embereknek megfelelő törvényeket kellett, hogy szabjon. 

Csakhogy véletlenül e törvények nemcsak a korszakot, hanem úgy látszik, 
még korszakunkat is meghaladták fejlettség tekintetében. Természetesen a nagyon 
is nagy távlatokban dolgozó, jóval előtte érző és látó reformátorok a leghálátlanabb 
munkát végzik. De azért sohasem a félúton megállapodott, a jelen helyzettel 
megalkuvó, momentán sikeresen dolgozó reformátorok vetik meg a jövendő 
alapját, hanem mindig a merész gondolatú, a végső célt szolgáló próféták, 
kiknek magas erkölcsét és békeeszméit még 2000 év múlva is „utópiá”- nak dekla-
rálják a köznapi emberek. 

Igaz, hogy a mohamedánizmus kimondott poligámiája jobb és szebb a mai 
kereszténység ál-monogámiájánál. De míg a keresztény társadalom – a meglevő 
magasabb eszmék miatt – ráléphet a haladás törvényszerű útjára, és nézete kinő-
het, kifejlődhet valamikor Jézus tiszta erkölcsű vallásává, addig a mohamedánizmus 
saját meglevő alapján a magasabb kultúrának, az eszményibb nézeteknek soha 
sem szolgálhat. Bármilyen tiszteletreméltó legyen – a mai körülmények között – a 
mohamedánizmus egyenes és őszinte soknejűsége, mint kitűzött ideált, mint a leen-
dő kultúra leendő fejleményét célul nem lehet a tökéletesedni hívatott emberiség elé 
állítani. 

Mert a lelki vonzalom, a lélek közössége – mely éppen az emberies 
vonzalmat különbözteti meg az állati ösztöntől – egy időben többel szemben, 
vagy nap-nap után változva aligha nyilvánulhat meg! Nem maradiság vagy korlá-
toltság tehát a lelki vonzalmon alapuló monogámia gondolata, hanem a jövendő 
magasabb kultúrájának programja. Amely intézmény pedig eszméjével nem a 
jövendőt szolgálja, annak értéke mindig kétséges marad. Hogy a keresztény 
monogámia alatt nem az a barbár feltevés értendő, hogy katolikus mód szerint, bár-
milyen szerencsétlenül választott valaki, köteles élete végéig áldozat maradni, mu-
tatja a kifejlettebb, tökéletesebb kereszténység, a reformáció, humanitása, mely 
szerint csalódás esetén akadály nélkül válhatnak szét egyházilag is a párok, hogy 
tetszés szerint más frigyet köthessenek. 

Megemlítem még, hogy keresztény eszme alatt sohasem felekezeti 
eszmét értek, hanem azt az általános, egyetemes, krisztusi szellemet, mely 
sokszor a nem keresztelkedetteket sokkal jobban jellemzi, mint az úgynevezett 
igazi keresztényeket. Egyáltalában a keresztény eszmét a modern egyház (mely 
Angliában, de különösen Amerikában sokkal jobb talajra lelt mint nálunk) nem csak 
Jézus szereplésétől számítja, hanem megtalálja már jóval előbb forrását a hatalmas 
zsidó vallásban, annak fennkölt monoteizmusában, erkölcsi törvényeiben, hogy egy 
csodás, a történelmi folyamatot kijátszó és megakasztó „égi” beavatkozás helyett 
egy-egy zseniális ember szülte, természetes, korszakról-korszakra fejlődő maga-
sabb lelki fejleményt hirdessen e vallásban. Olyan fejleményt, mely nem választó, 
hanem egyesítő hatású, mely nem az arisztokratikus dogmák által osztályozza az 
emberiséget, hanem a demokratikus – mert mindnyájunkkal közös – jézusi gondola-
tokkal kívánja összekapcsolni az egész világot, mely nem merülhet ki egy felekezet-
ben sem (különösen a mai primitív kezelés mellett), hanem egyetemes eszmévé 
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magasztosul és általános érdekeket szolgál. 
Ha tehát a gyakorlatban e magas programot tartalmazó, eszményies er-

kölcsöt követelő vallás nem is vált be, mert nem is valósulhatott meg e csigamód 
haladó világban mint követésre méltó eszme, mint a jövendő magasabb erkölcsét 
jelképező ideál, magasan felülemelkedik a mohamedánizmus háremes, tarkamenny-
országú gondolatán, melynek köznapi voltát éppen a simán történt megvalósulás 
bizonyítja legjobban. Akár a tízparancsolatot keményen kiszabó Mózes, akár a hegyi 
beszédet szelíden hirdető Jézus, sokkal nagyobb szabású alak volt, mint a találé-
kony eszű Mohamed. 
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SZERETET 
 

A szerelem vágyódás a teljes összeolvadásra, kizárólagos, nem egyetemes, megté-
vesztő. Átmehet gyűlöletbe. Lehet szívből szeretni, és szívből gyűlölni. Ennek ellentéte a kö-
zöny, semlegesség. Egyik tűzforró, másik jéghideg. 

A szeretet magatartás, a jellem beállítottsága, viszonyulás a világ egészéhez. Akti-
vitás, a lélek ereje. Jóleső, állandó melegség. 

 

Az emberszeretet formái: 
- anyai : feltétlen, önzetlen 
- apai : feltételes, követelményeket támasztó 
- felebaráti: egyenlők közötti felelősség egymásért 
- önszeretet: nem „pestis”(Kálvin), nem nárcizmus és nem önzés,  

hanem a kiegyensúlyozott személyiség jellemzője  
 

Istenszeretet jellemzői: az elkülönültség legyőzésére irányul;lelki egyesülés a terem-
tővel. Ő mibennünk és mi őbenne. Lehet antropomorf, amikor közelít a gyermek szülők iránti 
szeretetéhez, és akkor Isten anyai (mint Föld, mint Gondviselő) vagy apai (mint Ég, mint 
Teremtő) arculatát hangsúlyozza. A szeretet ebben az esetben feltétlen bizalom, hit, bátorság – 
ellentéte pedig hitetlenség, gyanakvás, félelem.  

Misztikus áramlatok a monoteista (zsidó, muszlim, keresztény) vallásokban. Né-
hány női képviselőjük: az iszlám szufizmusban az Isten iránt érzett szeretet első megfogalma-
zója (Rábia al-Adavija 9. század), a zsidó  titkos tan, a kabbala, csak napjainkban nyílt meg a 
nők és fiatalok sőt más felekezetűek előtt (kabbalista sztárok Madonna nyomdokain), keresz-
tény misztikusok többsége nő (a legjelentősebb, Avilai Nagy Szent Teréz, a sarutlan karmelita 
rend alapítója, a 16. században élt, VI. Pál pápa az egyháztanítók közé emelte.)  

 

Perczelné Kozma Flóra: A „berlini” Jézus (FK2) - fehér márvány irgalmas és fensé-
ges alak. 

 

Egyéb Jézus-szobrok Perczelné Kozma Flóra írásaiban: 
      - az Andesek Krisztusa, béke és szeretet szimbóluma,  
      - a Kerepesi temető vigasztaló fekete Krisztusa:  A temető filozófiája  

 (FK2)  
      - Channing baltimori Krisztusa, akinek lábánál elmondta nevezetes  

 beszédét az unitárius szabadelvű kereszténységről 1819-ben.  
 

Flóra miszticizmusa: Belülről megélt hit, egységes világszemlélet az e világ és a 
túlvilág között, folyamatos megújulás ígérete és reményforrás, rendíthetetlen hit a lélek halha-
tatlanságában. Emberi melegséget, művészi szépséget áraszt.  
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A miszticizmus mindig az istenszeretethez, sőt -szerelemhez kapcsolódik. Keresi az 
Istennel, Jézussal való közvetlen találkozást, egyesülést (unió misztika).  

 
Hétköznapi misztika Csókay András idegsebész szerint: a valóság teljességének 

megélése a „Most”-ban.  
 
 Dávid Ferenc : „Az Újtestamentum a mi megigazulásunk módját és annak kútfejét 

Isten szerelmében látja, melyet ő fiában megmutatott, és az ő szent Lelke által a mi szívünkbe 
öntött.” 

 
„Szükség, hogy hitünket jó cselekedetekkel megmutassuk, és az a hit olyan legyen, 

mely – amint szent Pál mondja – szeretet által cselekszik.” 
 

 
A temető filozófiája 

II. 
 

A kerepesi temetőben való vándorlásaimban hálából és viszontszolgálatul 
az itteni csendes megpihenéséit és a temérdek vigasztaló benyomásért, gyomlálga-
tom az útba eső elhagyatott, régelfelejtett sírokat. E mindennapi bolyongás és gyom-
lálgatás közepette nem kerüli ki a figyelmemet egy meglehetős kopottas ruhába 
öltözött lesoványodott, törődött öreg ember, ki minden vasárnap ott bukdácsol körü-
löttem a sírok között. Figyelemmel kisérve gyanús bujkálásait, arra a tapasztalatra 
jövők, hogy a legszebben díszített sírokról megdézsmálja a virágokat, s a lopott 
rózsákat, muskátlikat s egyéb nyíló virágokat nagy kopott gallérja alá rejtve nehéz 
fáradt lépésekkel mindig egy irányba, a régi sírok felé baktat. 

Végre egyik verőfényes vasárnap észrevétlenül utána megyek egy elha-
gyatott elvadult részbe, s látom, hogy egy teljesen csupasz, gazzal benőtt sírdombra 
rakosgatja a lopott virágokat.  Úgy teszek, mintha nem látnám. A torkomat fojtogatja 
valami ..... ez a szegény ember a felesége vagy a gyermeke sírjára lopja a virágo-
kat ! Nagyot gondolok; s midőn már eltűnt az öreg a szemem elöl, visszasietek krip-
tánkhoz, s leemelve onnét egy szépen nyíló és temérdek bimbóval ellátott muskátlit - 
tudva, hogy az ott nyugvóknak csak kedves dolgot művelek - oda cipelem az immár 
virággal ékesített elhagyatott sírra. 

Egy héttel később már a bemenetelnél találkozom .az öreggel. Messziről 
követem, hogy lássam a hatást, amit az én - most már legszebb virágjában levő - 
muskátlim fog nála előidézni. Csakugyan megint talál módot, hogy néhány virágot 
„észrevétlenül" letépjen, de csodálatosképpen a. régi sírokhoz érve nem a múlt heti 
sir felé tart, sőt rá se néz az én olt pompázó cserepemre, hanem egy másik részben 
levő csupasz kis halomra helyezi reszkető kézzel a virágokat, mialatt bizalmatlanul, 
szinte mérgesen néz rám, alighanem eszébe jutva, hogy ezelőtt egy héttel is közelé-
ben voltam. 

Még várok egy hétig! Midőn azonban határozottan meggyőződöm arról, 
hogy ismét egy harmadik elhagyatott sírra lopja. a virágokat, elhatározom, hogy 
megszólítom. ".Mondja, barátom! - kezdem kissé bizonytalan hangon - miért szedi le 
maga az egyik sírról a virágokat, hogy egy másikra rárakja?” – „Nem mint ellenség 
szólok - teszem hirtelen hozzá, mikor észreveszem a megrémült és egyúttal dühös 
kifejezést az arcán - Hiszen, amint látja, én is a gaztól tisztogatom ezeket a szegény 
sírokat, de hátha segíthetnék magának valami oly módon, hogy ne kelljen ezt a szép 
cselekedetét más síroknak a megrongálásával végezni!" 
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Ez elég szépen volt mondva - gondolom magamban, s talán bizalmat ger-

jesztek vele. Csalódom. Iszonyú dühbe jön. "Talán bizony sajnálja azokat a cifra 
sírokat? -  kiabálja rám mérgesen -  "ahelyett, hogy eszébe jutna, hogy még a halál 
után is fenn áll ez az égbekiáltó igazságtalanság. Nem elég, hogy míg itt élünk ezen 
a nyomorult földön, rongyokban jár és éhezik a magamfajta "proletár" ember, hanem 
még a halál után is itt a cifra sírok, agyonrakott kripták mellett szégyenkeznek ezek 
az elhagyatott, gazzal benőtt, szegény embereket takaró sírdombok, amelyekre nem 
jut még egy rongyos koszorúra való sem!  Nekem nincsen senkim és semmim csak 
egy nyomorúságos kenyérkeresetem, amitől majd felkopik az állam" - folytatja kissé 
megszelídült hangon. -  "Én itt, ebben az életben, nem segíthetek senkinek. De van 
szabad vasárnapom, hát így próbálgatom legalább a halottakon elkövetett igazság-
talanságot reperálgatni !" 

Mi tagadás benne, bizony megint csak fojtogatja valami az én síráshoz 
szokott, szegény torkomat! Tehát "reperálgatni" akarja még ez a toprongyos nyomo-
rult ember is a világ tévedéseit; és igazságot akar mindenáron szolgáltatni a már 
elporladt szegény "proletár" testvéreinek! Tehát "elvtárs"-sal van dolgom, ez világos. 
"Tudja mit, édes jó munkatársam! - szólok immár sokkal határozottabban és kevés-
bé remegő hangon. "Tegye meg az én kedvemért - akit a sors szintén meglehetősen 
meglátogatott, és éppen ezért fogékony vagyok minden segíteni akaró gondolat 
számára – Ne szedje le maga a kész sírokról a virágokat, ami eltekintve attól, hogy 
egyszer nagy kellemetlenségnek teszi ki magát a filozofáláshoz nem értő őr előtt, 
nem is méltó a maga szociális érzéséhez. Hanem fogadja el tőlem azt az ajánlatot, 
hogy én minden vasárnap annyi virágot, amennyit maga ilyen alkalomkor össze 
szokott "szedni", oda helyezek a maga számára az én kriptám szélére, maga pedig 
viszonzásul segít nekem ezeket az elhagyatott sírokat kigyomlálni, mert egyedül már 
úgyis alig bírom reumától megdagadt kezemmel." 

Csodálatos vegyes érzelem tükröződik rám szeméből. A konok bizalmat-
lanság és gúny vegyüléke egy kissé megszelídült, és gondolkodó kifejezéssel páro-
sult. Látszik, hogy azon töri a fejét, hogy "be akarom-e csapni", és ezzel is csak 
"alamizsnát" osztogatni, vagy csakugyan méltó vagyok a meghallgattatásra. De úgy 
látszik, elég őszinte és jóakaratú az arcom, mert végre mormogva beleegyezik aján-
latomba, s mindjárt tüntetően elkezdi a gyomlálást, hogy ő kezdje meg az adako-
zást, amit én őszinte hálával mindjárt meg is köszönök. A következő vasárnap már 
elfogulatlanul hordja. az én olcsó, de nagy mennyiségű tartós virágaimat a sírokra, 
szorgalmasan tisztogatva velem együtt a gazzal benőtteket Szörnyen megnyerte 
tetszését az a figyelmeztetésem, hogy ezek az olcsó, tehát szegény emberek szá-
mára virító, de nagyon tetszetős virágok: a margaréták, búzavirágok, muskátlik stb. 
mennyivel maradandóbbak és tovább díszítik a szegények sírhantjait mint a drága 
és gazdag embernek való rózsák vagy egyéb finomabb virágok az "urak" birodalmát. 
Íme a szociális érzék a növényzetben megnyilvánulva! 

Azután megmutatom neki gyomlálás közben azt a temérdek magától nőtt, 
szebbnél szebb kis vadvirágot, melyet meg kell kímélnünk a tisztogatás alatt, s bebi-
zonyítom példák által, hogy ez egyformán kibújik a szegény és a gazdag emberek 
sírhantjain, mint ahogy a napsugár vagy a hópehely egyformán rávetődik a kunyhók 
és paloták tetejére. 

"Lássa, barátom! - mondom neki meghatottan.  "Nem panaszkodhatunk a 
Teremtőre, hiszen a természetben mindenütt megvan a szocializmus nemes eszmé-
je." Látom amint néhány perc múlva zavartan de szeretettel simít végig kezével egy 
sereg kis vadvirágon, mialatt fogai között a "lefőzött" emberiségről mormog valamit . 
. . . . . . 

Szeretet Flóra-füzetek 2. 



79 

 

Ettől a naptól fogva mint egy hűséges árnyék követ engem vasárnapon-
ként, s bizalommal elpanaszolja felesége, leánya régen történt, nyomorban való 
elpusztulását és egyetlen támaszának, már középkorban való fiának most, "az urak 
csinálta háború-"ban kapott hosszadalmas betegségben való lassú elhalását. Egy 
nehéz, nyomorúságban és terhes betegségekben töltött, örökös sorscsapás által 
sújtott hosszú életnek a megható leírását adja, de a felajánlott segítséget vagy pro-
tekciót állandóan és kategorikusan visszautasítja. "Nekem most már semmire sincs 
szükségem, ha végig kellett szegény családom nyomorúságát néznem! És ha a 
magam keresetéből nem jut becsületes ruha, én fel nem veszem a mástól kapottat, 
még ha. a nagyságos asszony adja is!" Próbálom kissé megszelídíteni, s társadal-
munk mulasztásaira a mentségeket is elősorolni, de rögtön abbahagyom, mert en-
gesztelhetetlen kifejezést nyer arca, s vége egész napi jóakaratának. 

Megható azonban, hogy ha nagy ritkán egy·egy "kapitalista" ismerősöm 
dúsan díszített sírhantjából tépem ki a nem oda való gazokat, dörmögve tol el a forró 
napsugár elöl az árnyékba, és bár mérgesen és örökösen mormogva, de hűségesen 
rángatja ki sorra a gyomot az ellenséges sírhantból is, láthatólag vigyázva a virágok 
épségben maradására.! 

Ilyen közös munkásságban éldegélünk hétről hétre és hónapról hónapra, 
míg végre elérkezik az idő, hogy ebben a temetőben való vándorlásaim véget érje-
nek. Sírboltunk legkedvesebb és legújabb lakóját régi kívánsága szerint ki készülünk 
vinni a mi kis falunkba, ahol számára egy új otthon, egy "közös" otthon készült. Meg-
kezdődik tehát búcsúvándorlásom. Búcsúzom az annyit igénybe vett kis kápolnától; 
a benne függő s annyiszor megbámult, mosolygó mártíroktól. Búcsúzom a sírok 
között lézengő, gyászoló barátnőimtől. A kedvenc sírkövektől, jellegzetes, hozzám is 
beszélő síriratoktól, szóval búcsúzom fűtől, fától - életem egy nehéz, de hála isten-
nek még sem diszharmonikus darabjától. Végre kriptánk felé közeledem, s már 
messziről látom öreg "elvtárs"-amat, amint hűségesen vár a lépcső alján, és véghe-
tetlenül kopott öltözete és lerogyó mártír alakja sohasem tűnt fel annyira kirívóan 
mint most a ragyogó, szinte zivatart jelzően perzselő napfényben s kriptánk temér-
dek nyíló, pazar virágai közepette! Elszorult a szívem ! Soha még a magam osztá-
lyából való távolibb ismerőseimtől nem váltam meg ilyen nehezen mint ettől az em-
berroncstól, kibe annyi nemes ösztön, annyi szociális érzék és szeretet vált meddő-
vé, sőt torzult el itt ott a sors, s főképpen az emberek csinálta sors mostohasága 
folytán! 

Oda érkezve átteszem karjaiba - · két kis csomó kivételével - a tízszeres 
mennyiségű virágot, s elfogódott hangon mondom el, hogy ez az utolsó együttlétünk, 
mert jövő vasárnapig már "mi ketten” a mi kis falunkban leszünk, de legyen egész 
nyugodt, mert én ott is – őrá emlékezve - felkeresem a "legproletárabb" emberek 
legelhagyottabb sírjait, és kertünkből sokkal szebb és több virágot helyezek majd 
reájuk, mint itt e drága viszonyok között tengődő városban! 

Szinte értelmetlenül bámulnak reám a különben nagyon intelligens és 
nagyon eszes öreg szemek, mintha nem tudnák egyszerre felfogni a mondottakat, s 
azután lehorgasztott fejjel, szó nélkül, a rendesnél még vontatottabban fordul meg 
az öreg, hogy a nagy csomó virágot szétossza a sírokon. Nagyon sokáig nem jön 
vissza ! 

Már az egész parcellát is berakhatta volna virággal, midőn egyszer csak 
megjelenik csoszogó lépteivel a sűrűségből, és fejét lehorgasztva közeledik, gyanú-
san kivörösödött szemekkel. Mélyen meg vagyok hatva. Ez a nyomorult ember talán 
életében először hallott magamfajta embertől résztvevő, érdeklődő jó szót! Talán én 
voltam az egyedüli, aki türelemmel kihallgattam, s az irántunk érzett gyűlöletet sze-
retettel viszonoztam.  
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Mily nehezére eshetik neki még ettől a kis előnytől is elesni ."Tudja mit" - 
mondom neki elérzékenyedett, de meglehetősen bizonytalan és félős hangon. 
„Utolsó együttdolgozásunk emlékére vigyük most utoljára ezt a nálam maradt két kis 
csokrot ahhoz az árkádok alatt álló fekete márvány szoborhoz ... tudja,  amelyikről 
már egyszer meséltem magának . . . amelynek eredeti fehér márvány mása ott áll 
Berlinben a protestánsok "Kaiser Wilhelm" templomában ... egyik keze a szívén, a 
másikat nekünk nyújtja ... hiszen maga tudja, hogy életem legrettenetesebb korsza-
kában ez tartotta bennem a lelket ... s mikor megérkeztünk ide egész a temetőig ... 
ismét ez a szobor fogadott engemet ... csakhogy talpig feketében ... " 

Alig tudom befejezni szaggatottan elmondott propozíciómat! Mint egy vil-
lámütésre, úgy nyújtózkodik ki roskadozó alakja, és szinte vérben forgó szemeket 
meresztve kiáltja: „Mit gondol a nagyságos asszony ? ! Miért menjünk mi ehhez a. 
szoborhoz, és miért vigyünk mi virágot számára? Azért mert örök időkre elvesztettük 
a nyugalmunkat és se éjjelünk, se nappalunk ? Azért mert én gyermekségemtől 
kezdve rongyokban járok, és saját hibámon kívül egy életen keresztül éheztem és 
nélkülöztem családommal együtt? Azért mert szemem előtt pusztult el feleségem, 
leányom, fiam és életem nagy részét én is a kórházban töltöttem?! Vagy azt köszön-
jük meg, hogy a nagyságos asszony is egész életében betegségben nyomorgott, és 
ott virrasztott az apja, anyja és férje halálos ágyánál?! Hogy amint saját maga mond-
ja, tehetetlenül és pokoli kínokat kiállva kellett legféltettebb hozzátartozójának is 
fokról-fokra való lassú elpusztulását - mint a minden értéket magával vivő hajó kö-
vetkezetes süllyedését - végig nézni! ! Hát segített ezen a nagy szerencsétlenségen 
ő, akit a berlini meg az itteni szobor ábrázol?! Tartozunk mi valami köszönettel az 
ilyen megváltásért?! .. .Itt bóklászunk a temetőben hajótörötten és ahelyett, hogy a 
többi ember módjára élveznénk az életet, hát a sírhantokat gyomlálgatjuk, meg az 
igazságtalanságot foltozgatjuk. . .” 

Nem hagytam kibeszélni. Vége volt félelmemnek, megfogtam eget fenye-
gető jobb kezét, és határozott mozdulattal lefeszítettem. „Hogy mer így beszélni? - 
vágtam izgatottságtól remegő hangon szavába. -  "Hiszen most, legnagyobb dühé-
ben mondta ki akaratlanul, hogy mit köszönhetünk mi ketten Neki és Annak akitől ő 
is nyerte ezt az örökséget! Azt, hogy bár tényleg mindent elveszítettünk, és a szó 
szoros értelmében nincs hova hajtani fejeinket, mert magának a vánkos, nekem meg 
a nyugalom hiányzik a fejem alól, hogy bár igenis földönfutók vagyunk, és keressük 

a soha meg nem talált, vagy ami még rosszabb az elveszített otthonunkat, 
se éjjelünk, se nappalunk, s csak akkor nyugszunk meg, ha a temetőben bolyongha-
tunk ,... de itt is gyomláljuk a gazt, és hordjuk felebarátaink számára az engesztelő 
virágokat, még a holtakra, még a másvilágra is átvíve a felebaráti szeretetet . . . mit 
akar még többet? ! ! . . . ez a megváltás! 

 Megváltás az egyes, nyomorúságban sínylődő, hajótörött ember számára 
mint emelő és fenntartó erő ...és megváltás - ha az egész emberiség magáévá teszi 
azt - a nagy mindenség számára, mint a kellő reformot teremtő isteni munka. Ne 
fitymálják, barátom, éppen maguk a krisztusi eszméket csak azért, mert az emberi-
ség nem úgy tette azokat magáévá,  ahogy célhoz vezető lett volna! És ne higyjék, 
hogy a XX. század szociális érzékű kereszténysége olyan naiv, és azt hiszi, hogy a 
világ megváltása egy csapással és egyszer s mindenkorra már megtörtént, de azért 
úgy külsőleg mint a lelkek belső világában még 2000 év után is ennyi fertő és ennyi 
szégyenletes tudatlanság és tisztátalanság maradt hátra!  

Korszakunk egyik legnagyobb keresztényétől hallottam nemrégen, hogy a 
világ csak gyökerében van megváltva, s az emberiségnek kell azt végleg kidolgozni, 
és a megváltó eszméket gyakorlatba vinni … De ezt a gyökérben való megváltást 
annak a legnagyobb és legeszményibb, isteni magaslaton álló szocialistának kö-
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szönhetjük, akinek márvány lábaihoz viszem én ezt a kis virágot ...De még ennél is 
többet mondok - folytatom érdesebb hangon, észrevéve, hogy az öregember dühe 
lelohadt, és feszült figyelemmel hallgat rám - "Ha magában az Isten akaratán alapu-
ló, szent természetben nem volna törvényszerűen bent az elpusztíthatatlanság, a 
halhatatlanság tulajdonsága, úgy ez a Tőle örökölt és örök időkre gyökeret vert ér-
zés, a mások iránti szeretetnek halálunkat is túlélő érzete, biztosítja számunkra  - 
érzelem és magasabb élet elválaszthatatlanok lévén egymástól - az örök létezést Én 
tehát kétszeres köszönetet megyek neki mondani ! ! Magát természetesen nem 
erőltetem tovább, hanem itt van az egyik kis csokor, tegye rá ezt is egy "proletár" 
elvtársának a sírjára. De ha lehet, olyanéra, aki ismerte a saját eszméjének igazi 
értékét és forrását is ! ! " 

Halotthalaványan és iszonyú zavartan áll öreg elvtársam előttem, s búcsú-
ra nyújtott kezemet erővel meg akarja csókolni. De ismerve egyenlőséget hirdető 
elveit, világért sem engedem, hanem erősen és melegen rázom meg dologtól kérges 
és az étlenségtől lesoványodott kezét örök búcsúzásul. Már jó ideje állok az én már-
vány Jézusom lábánál, hűségesen beszámolva másfél év minden keserves mozza-
natáról, és kérve a további támogatást az előttem álló szomorú utazás kibírására, 
midőn ... jól hallok-e? ...sajátságosan csoszogó, jól ismert léptek ... meg-
megszakított kaffogások keltik fel figyelmemet! .. Meg-megszűnnek ...... ismét feltá-
madnak ... de következetesen, bár lassan közelednek. Mozdulatlanul állok . . . még 
lélegzetem is visszatartom, hogy valamivel meg ne akasszam a bizonytalan öreg 
léptek közeledését. A csoszogás vontatottan, habozó megszakításokkal mindig 
közelebb és közelebb hallatszik, míg végre közvetlen közelemben megszűnik, és 
egy erősen reszkető öreg kéz, bizonytalan mozdulattal csúsztatja a jól ismert kis 
margarétacsokrot Krisztus lábaihoz . 

"Nem találtam kedvemre való sírhantot. - makogja egy jól ismert tompa 
hang a fülembe  - Azután meg nincs idő a keresésre ... itt a fejünk fölött a vihar .... 
Hát csak nem viszem haza ezt a virágot ... " 

Az első esőcsepp az arcomba vágódik, és én ösztönszerűen emelem fel 
tekintetemet a gyönyörű márvány arcra.. Vajon nem ezekből a fájdalmasan komoly, 
jézusi szemekből hullott rám véletlenül egy mindent megértő, mindent megbocsátó 
könnycsepp ... ? 

 
A "berlini" Jézus 

 
Egy rettenetes kétségbeesett délután rövid időre szabadulva a berlini 

West-Sanatórium rémes épületéből, megfogtam velem szenvedő leányom kezét, 
hogy rohamos gyorsasággal keressünk egy, legalább néhány percre enyhítést nyúj-
tó templomot, hol imát küldhetek az Istenhez, súlyos betegem meggyógyulásáért…  
Egy csodálatos, kétségbeeséstől származó erő által vezettetve, biztos irányban 
nekivágtam egy ismeretlen utcának, hogy a már teljesen kimerült, beteges idegzetű 
emberek ösztönszerű érzetével, egyenesen egy óriási templom nyitott ajtajához 
érjek. Fellélegeztem mikor beléptünk, s a kisírt, égő szemeimnek jól eső félhomály-
ban az evangéliumi jeleneteket ábrázoló festményeknek és szobroknak művészi 
összeállítását pillantottam meg. 

Az első fülkében már majd térdemre rogytam az izgatottságtól, de csodá-
latosképpen mintha az a misztikus vezető erő még mindig nem eresztett volna sza-
badon, sőt valami ellenállhatatlan vonzást éreztem a templom hajójából felém áram-
lani. Szinte extázisban siettem mindig jobban és jobban előre, míg végre tágra nyílt 
szemmel bámultam egy gyönyörűséges arcú, óriási nagyságú és fenséges magatar-
tású, hófehér márvány alakra: a kezét felém nyújtó, engem váró Jézus Krisztusra. 
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Aki már valaha megjárta azt a kálváriát, hogy egy teljesen idegen, más 
nyelvű, más szokású helyen, elhagyatottságban és teljes reménytelenségben küsz-
ködik egy óriási fájdalommal, csak annak lehet fogalma arról, hogy mit jelent ebben 
az esetben szemben találni magunkat legkedvesebb régi ismerősünkkel, a jézusi 
alakkal!! Kitántorogni egy kérlelhetetlenül rideg arcú orvos rémséges diagnózisa 
után a vigasz nélküli, idegen világba, s pár lépésre megtalálni azt a másik orvost, ki 
örökéletet hirdető mosolyával, kitárt karjával dönti halomra az előbbi kegyetlen argu-
mentumokat. 

Meggyökeresedett lábbal, testben, lélekben remegve, de új reménnyel, új 
hittel álltam a Megváltó biztató alakja előtt, midőn egyszerre forogni kezdett velem 
az egész templom. Vízióm van - gondoltam magamban - az extázistól vagy a kime-
rültségtől lázban vagyok. E gyönyörűséges templom orgonáján megcsendülni hallom 
a XVI. század lelkesítő zsoltárát : "Erős várunk nekünk az Isten .. " 

Fűrkészőleg néztem még egyszer körül a pazar művészettel ékesített 
templomban, s még jobban megszédültem. Jézus hatalmas alakja mögött még két 
szürke márványból faragott ember nagyságú szobrot fedeztem fel. Jól látok-e ? kér-
dezgettem magamban, hiszen ezek is régi kedves ismerősök ! Az egyik Luther a 
Bibliával, a másik Melanchton érdekes alakja.  

Belekapaszkodtam leányom karjába s szinte félve kérdeztem, hogy hallja-
e ő is a mi zsoltárunkat, és látja-e velem együtt a reformátorokat? Hallotta és látta. 
Tehát nem lázálom, nem vízió, hanem valóság volt az egész. Ez tehát a csodák 
városa, és ha az, akkor az én betegemmel is csodát fog művelni. S telve emelke-
dettséggel, ihletéssel és reménységgel siettünk vissza a szanatórium hideg falai 
közé. 

Nálunk nem történt meg a csoda. Látszólag s a világ szerint ítélve a sza-
natóriumi orvosnak lett igaza. De hogy ennek dacára életben maradtam, s a gyorsan 
bekövetkezett katasztrófa után is - a pesszimisztikus visszaesések ellenére - mind-
untalan lábra álltam, és görcsösen tagadtam a halál diagnózisát, azt szellemi veze-
tőim áldásos befolyása mellett első sorban annak a kellő pillanatban jelentkező és 
óriási impressziót keltő, felém nyúló Jézus szobornak köszönhetem, melyet Isten 
életem legrémesebb napjában mintegy rögtöni ellensúlyozásául a lesújtó doktori 
ítéletnek, egy melegséget kisugárzó, művészies templom keretében állított elém!  

Tudom, hogy e nélkül is, előbb-utóbb, - a bennem rejlő vallási hajlamnál, 
egyházam és vezetőim befolyásánál fogva - mostani álláspontomhoz jutottam volna. 
De hogy micsoda felemelő és egész gyászomra döntő benyomással mentem én 
ezen impresszió folytán már magába a katasztrófa előtti iszonyú lelki harcba és 
küzdelembe, azt csak a velem szenvedő és velem harcoló Úr Isten tudhatja. 

S e hatalmas tapasztalaton kívül még egy nagy hálával tartozom az én 
berlini Jézusomnak, melynek fekete márvány mását bolyongásaim közben megtalál-
tam a kerepesi temetőben. Bepillantottam egy percre - mintegy varázsszemüvegen 
át - a jövendő átszellemült, költői magaslaton álló protestantizmusába. Abba az 
újabb reformációba, amely meleg megértéssel tér vissza életünk nélkülözhetetlen 
kincséhez, a művészethez. Bepillantottam ebbe az eszményi modernizmusba, mely 
tényekkel bizonyítja, hogy az eszme magassága, merész szárnyalása és folyto-
nos tisztulása nem hogy kizárná a „szép" fogalmát, sőt szükségszerűen együtt 
jár az esztétikai érzés mélységével, élő melegségével - a gondolat fensége 
lévén Istennek legnagyobb művészete! 

Dokumentálja, hogy nincs az a "racionális"-nak mondott vallási eszme a 
világon, mely természetszerűleg - a metafizikai irány következtében, mely minden 
vallásnak elkerülhetetlen tényezője – mellőzhetne egy eszményiesen megfinomult 
miszticizmust. 
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A materializmus és a vallási szabad gondolat között éppen az a különbség 

van, hogy míg az ateizmus - anyagiasságánál és pesszimizmusánál fogva - magá-
ban foglalja a ridegséget és idealizmus nélküliséget, addig a vallási modernizmus, 
mely tulajdonképpen mindegyik protestáns egyháznak többé-kevésbé alapja, éppen 
nemes idealizmusánál és művészi érzékénél fogva párosítja a korszerű racionális 
észjárást a metafizikai gondolatokkal. 

Nekünk a "természetes"-nek mondott tudomány vagy a "természet" változ-
hatatlan rendje – mellyel joggal mondunk ellent néhány dogma szószerinti magyará-
zatának - magasabb eredetű és misztikusan fenséges jelenség, melynek az Isten-
eszmével kapcsolatos hirdetése megköveteli a művészi és költői keretet. 

Akár Istennek imádom Krisztust, akár Isten legtökéletesebb fiának, 
egy isteni látnoksággal megáldott vezetőnek, útmutatónak, testvérnek, barát-
nak vagy legfőbb orvosnak tartom őt, szent misztérium ő nekem, kinek képmá-
sát semmiképp sem nélkülözhetem. Sőt többet mondok. Ha valóságos Istennek 
tartom Jézust, talán félek őt "faragott" alakban ábrázolni, fülemben csengve az ősi 
szózat, hogy csak lélekben és igazságban szabad a Teremtőt imádni. 

De az én Megváltóm alakját - aki egy életen keresztül örömben és bánat-
ban kezemnél fogva vezet Istenemhez - okvetlen a közelemben akarom folyton látni, 
akár csak az apám, anyám, férjem és összes szellemi vezetőim képét ! 

Szóval bepillantottam a jövő meleg, színes, művészi színvonalon álló pro-
testantizmusába, mely későn-korán nyitva tartja költészettől áthatott templomait, a 
legtöbbször gyors segélyt igénylő, szenvedő emberiség számára! 

Képzeletben hallottam szószékén megszólalni a Ferencz Józsefeket, 
Szász Károlyokat, Baksay Sándorokat, Győri Vilmosokat és Józan Miklósokat, hogy 
költői lelkük melegét e harmonikus milieu-ben öntsék a hívők szívébe. Láttam feltá-
madni Channinget, a „legracionálisabb"-nak nevezett egyház nagy misztikusát, 
amint átszellemült hangon, Krisztus lábánál mondja el még egyszer a "láthatatlan 
egyház"-ról - a túlvilág és az élő emberiség nagyjai, a "szentek" közösségéről - szóló 
halhatatlan beszédét. 

Hallottam és láttam egy emberfeletti fájdalomtól görcsösen vezettetve, és 
az az érzetem támadt, hogy valamikor talán egy egész világnak a marcangoló 
bánata fogja ehhez az anyai melegségű, tárt karú és művészies színvonalú 
protestantizmushoz vezetni az emberiséget ! 
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Karácsony 
 

 (Magyar Szó, Unitárius Egyház, FK1) 
 

Talán egy ünnepet sem várunk olyan ihletett hangulatban, olyan 
várakozásteljes lázas türelmetlenséggel mint a karácsony ünnepét! Már 
gyermekkorban megszoktuk, hogy ezen ünnep örömmel és ajándékkal 
köszönt be, valamint későbbi korban is a kereszténység gyönyörű poézisa 
nyilvánul mindnyájunk naiv karácsonyi várakozásában, mintegy jelezve, 
hogy mióta a világ egyik legnagyobb ajándéka megszületett, a „karácsony” 
fogalma és az „ajándék” várása elválhatatlanok egymástól.  
 

S valamint a gyermek növekedése, értelme szerint évről-évre na-
gyobb és értékesebb ajándékot vár, úgy várjuk mi „vének” is ihletett, fanati-
kus vak hittel évről-évre a komolyabb és érettebb ajándékokat korunk szel-
lemétől. Hálatelt szívvel és lélekkel sejtjük ismét, hogy egy szebb és érté-
kesebb karácsony előtt állunk, mely megbecsülhetetlen meglepetéseket 
tartogat számunkra. Lehetetlen észre nem venni a társadalom gyönyörű és 
fenséges megmozdulását, mely mintha egy akarattal akarná az Isten or-
szágát felépíteni. Lehetetlen annak az eszményi karácsonynak lassú köze-
ledését észre nem venni, midőn majd faj-, vallás-, osztály-, rang- és nemi 
különbség nélkül mindenki  számára újra megszületik a megváltás! És e 
lelkiismeret szülte nemzeti munkában - hála legyen az Úr Istennek és az 
emberek segítőkezet nyújtó jóakaratának - együtt dolgozik a férfimunká-
sokkal az asszony is! 
 

…Köszönjük, Uram, a békeszerető Jézus nevében, hogy a mindig 
humánusabb és keresztényibb karácsonyok eljövetelével szurok helyett az 
örök béke és örök szeretet fegyverét kapjuk ma már kezünkbe, s az em-
berpusztító, özvegyeket és árvákat termelő harc helyett, embert nevelő, 
mentő és felemelő munkát kapunk ajándékképpen számunkra! …Sokan 
vagyunk már, kik a nemzeti munkát szorosan azonosítjuk a szociális mun-
kával, kik a magyar iparpártolás és iparfejlesztés mellé okvetlenül a ma-
gyar erkölcs fejlesztését sorakoztatjuk, mint a család fönntartó, nemesítő, 
sőt egyedül biztosító erejét és a jövendő Magyarország megteremtőjét.  
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Azt szokták mondani, hiszen fejleszteni kell az erkölcsöt, de mi 

szükség még a tisztító munkában is asszonynak részt venni! Igaz, hogy 
mindenben külön törvény adatik az asszonynak, de hála a világosság feje-
delmének, Evangélium csak egy adatott: „Szeressed felebarátodat mint 
tenmagadat”, s ha ennek kedvéért sarat kell söpörni vagy levegőt tisztítani, 
az evangéliummal a kézben mindennek neki lehet menni!  
 

Már pedig nem először hivatkozom én arra a filozófiára, hogy 
gyomláló munka nélkül lehetetlen fejlesztő munkát végezni. Előbb az aka-
dályoknak kell elhárítva lenni, hogy az ifjúság akaratát a helyes útra terel-
hessük, s így nemcsak az ifjúság lelkéből, hanem a külvilág intézményeiből 
is ki kell, Isten segítségével, azokat az akadályokat küszöbölni, melyek 
minduntalan gátat vetnek az erkölcs igazi virulásának és fejlődésének...  
 

Mert hogy a mai szomorú erkölcsi állapotok nem isteni jóváhagyás 
szülöttei, azt hiszem, nem sokat kell bizonyítanom. Ezt az állapotot csak az 
nem látja, ki az esztétika szent nevében nem akarja vagy nem meri meglát-
ni, s inkább tűri a nagy, esztétikaellenes materializmust és naturalizmust 
teljes pusztító valóságában, semhogy e materializmus megbolygatásával 
egy esztétikusabb és ideálisabb korszak eljövetelén dolgozzék!...  
 

Csak az nem látja a kereszténység eszméjétől való eltávolodást, ki 
a kereszténységet a ceremóniákban és külsőségekben találja fel! Hála 
legyen az Istennek, a mi unitárius keresztény egyházunk az idealizmust a 
munkában találja meg, és ennélfogva a munka evangéliumát hirdeti a meg-
váltás főkellékéül!... És ha eljön az az igazi karácsony, midőn mindenki 
másért születik, másért él, és szívesen viseli még a halált is másért, annak 
a nagy és általános szellemnek fogjuk köszönhetni, melyet a maga igazsá-
gában és tisztaságában az unitárius egyház őriz . 
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Perczel Flóra : Lenn és fenn 
 

Lenn az utolsót hörgi a beteg, 
A szeme beesett, az ajka kék- 

Az esztendő is végsőt vonaglik – 
Rémes ó év – ó szörnyű, szörnyű vég – 

 
A szívben megdermed minden érzés, 

A megtört szemben nincs-nincs a lélek, 
Oly más az arca s mégis ugyanaz, 
Amíg végsőt sóhajt ajkán az élet. 

 
Az éjszaka csöndje oly nyomasztó, 
Csupa néma sóhaj, hangtalan rém, 

S künn a „danse macabre”-t járja a szél 
Őrjöngve – vadul – ó év éjjelén. 

 
S fenn száll a Lélek fénylő magasba, 
Újjongva szárnyal föllebb és föllebb, 

Ledobva minden földi salakot 
Száll az égi fényhez mind közelebb. 

 
Útjában kísérik mind a bolygók, 
Sugárözönben fénylő csillagok, 
S messze távolból bíztatón intve 
Napkeletnek csillaga ég, ragyog. 

 
Száll-száll a Lélek ujjongva, némán – 
Gyors szárnnyal röpít a remény, a hit. 
Mert nem halt meg: él – várja az Élet 

Hogy hirdesse az Úrnak dolgait. 
 

Halk melódiák szállnak a légben 
Majd fölzúgnak az égi harsonák, 
És zengő, hatalmas akkordokban 

Hirdetik az Úrnak diadalát, 
 

Megnyílik az Ég és fényözönben 
Ott áll az Úr s mind-mind a holtak- 

És kitárja karját a Megváltó: 
„Jertek hozzám, ti megfáradottak!” 
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ZÁRSZÓ 
 

Mi is volt hát Perczelné Kozma Flóra boldogságának a titka? Mi-
lyen evangéliumi erények örömteli gyakorlásában teljesedett ki az ő boldog 
nőisége? Úgy gondolom, hogy írásainak figyelmes elolvasása után e kér-
dések megválaszolása már senkinek sem jelenthet problémát. A gyerme-
kek szépre és jóra nevelése, a szerencsétlen sorsú emberek érdekében 
végzett szociális munka, a tiszta erkölcs védelmében folytatott 
„reklámkampány”, a feminizmus igazi értékeinek a kidomborítása, a béké-
nek mint az emberiség egyetlen jövőbe vezető útjának a dicsőítése, a divat 
stílusteremtő és ízlésfejlesztő oldalának a kiemelése, az egyház közösség-
építő erejének a demonstrálása, a párkapcsolatok harmonikus alakítása, a 
szeretet mindenek felett álló hatalmának magasztalása mind-mind boldog-
sággal tölti el azt, legyen bár nő vagy férfi, aki rászánja magát ezen eré-
nyek tudatos művelésére. Ez az igazi, garantáltan csalódásmentes életmű-
vészet.  

 
Egy egész életen át tartó gyakorlással, akaratának folyamatos 

edzésével Perczelné Kozma Flóra még a fájdalom elviselését is művészi 
szintre emelte a jézusi példa követésével. ”Kellő lelki harmóniával, 
lstennek vigasztaló erejével kapcsolatban "boldogok" lehetnek a "sírók” és 
az összes nyomorultságban sínylődők, még ha ki is kell az lsten által nyúj-
tott  poharat fenékig üríteni! ” „Nem az a kérdés, meghallgatja-e lsten két-
ségbeesett könyörgésünket vagy sem, hanem hogy miképpen viseljük el a 
kikerülhetetlen katasztrófákat”. „Mert egy megváltozhatatlan sors miatt elé-
gedetlen, zúgolódó, lelkében lázadást hordozó, Isten akarata előtt tisztes-
ségtudóan meg nem hajoló emberiség nemcsak az ultramodern irányok 
utópisztikus terveit nem fogja megközelíteni soha, de még azt a lehető 
boldogságot sem fogja elérhetni, amit a magát fegyelmezni tudó, hitében 
megnyugvó ember néha-néha - egy-egy emelkedettebb hangulatában - 
mégiscsak érez.” (A szenvedés művészete, FK2) 

 

Ch.-B.J.   

Zárszó Flóra-füzetek 2. 
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2015. február 4-ei Önképzőkör keretében előadást tartott  

Szász Adrienne lelkésznő Perczelné Kozma Flóráról 

Fényképek Flóra-füzetek 2. 

2015. márciusi Önképzőkör 
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Chehadé-Boér Judit előadása a Párbeszéd Házában  

2015. június 22-én   

Fényképek Flóra-füzetek 2. 

Látogatás Baracskára első alkalommal 2015. április 18-án 
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Tánctanulás 2015. augusztus 5-én 

2015. szeptember 2-ai Önképzőkör 

Fényképek Flóra-füzetek 2. 
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Résztvevők a koszorúzáson és az emléknapon 

Fényképek Flóra-füzetek 2. 

Perczelné Kozma Flóra emléknap, Baracska 2015. október 17. 



92 

 
Fényképek Flóra-füzetek 2. 

Dr. Antal Ida baracskai lakos, Chehadé Judit szervező és  

Léta Erika Gabriella tiszteletes asszony 

Áhítat Perczelné Kozma Flóra sírjánál a baracskai temetőben 
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Kozma Flóra idézetek bemutatója  

Összeállította: Zomboriné dr. Pap Zsófia 

Baracskai emléknap 2015. október 17-én 
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Dr. Antal Ida baracskai őslakos és Zomboriné dr. Pap Zsófia   

nőegyletünk elnöke  

Fényképek Flóra-füzetek 2. 

Önképzőkörünk utolsó összejövetele december 2-án 
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