~lulon

lenyomat az ,,Unitárius Egyház" lap 9. és 10. számaíból.
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AZ EGYETEMES SZOCIÁLIS MUNKÁBAN •
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A család szerepe az egyetemes
azocialis munkában*)
Jir~lye'n tis/::ft)lt

J(on,qrPsssus!

Midön hálas köszönetet mondok az igen tisztelt.
Elnökségnek, hogy szives meghivásával nlkahnat
adott n ekem egy eszmern elmoncMsára, legyen
szabad megen1liteni, hogy szabadon választhatt·a
a t~rgyat, nem szarosan a gyerJnekvéde1emhez
óhaJ tok hozzá szólni - mely hez kevés a gyakorlatom és tud{tsoro - htl.nem mint vallás-erkölcsi
munkában dolgozó szerény mnnkás arra a taltlj
Pllcés~ítés)·e, alapmP-gvetéM·e talán mondhatnók
alalJ-g]Jm.,nelcvédelem1·e szeretnék rá mutatni, mcly
saját gyermekeink lelkének logikus védeln1e és.

irányitása által a jövő nagy gyermekvédelmét é~
általános sooialiq munká.sságát is megalapitaná ! r
.

..

Azt szokták mondani, hogy az iskola van hivatva előkésziteni a jövő nemzedék erkölcsre éR
szociális tarekvésre való nevelését ; azt hiszetn
mindnyájunk nézetét fejtem ki, ha azt hangozta·
tom, hogy az iskola csak hííség~s segitő társa, sze·
renesés kiegészítője lehet az alapvető családi neve·
lésnek; mcrt egyedül állva, egyedül hagyatva a
legjobb akarat r_nellett. sem végezhet el akkora

...

feladatot!
A csal4dnak a kö~j6 iránti fontos k~tel~sségé
röl lévén szó, k2nytelen vagyok megemlitetü, h.ogy
nálunk, Magyarországon
általánosan vev~ Q,
"') V"Jolvuta szerzó u.z "Országos Gyermekvédó Egyeaölet"
f. évi junius bó 4-én tartott kon~u.án.

•

~P PiUli "l )\ (th l HR~(,g(•k t'P t~t.t Hd{ii(l~ Í a la p •
\\\\ l\ \ \\t''-.l' \ t irHI\,uh'i n*"lt'\ldl
I HH'• ~l úi l t:f1Jfl íg•m

h1l '' 't

' n\ !

U~ llh'(~ti ' .\ t'ljilk n-' ÍnlHj t ru le'• fc'j\rál'lHÍ (;su.lú
\~ l }l~ fo l,\ t\ "; d '\ lW\ t• Jt\s t•e H tlZ\ H, {~of taJ áfJUit VIJVl•
';/'~4• (• ' ,t ,\}~ h <l HU l'Ozhut ju k f1 Zf•ll bt•fofyásf : I 'O,'. C I' I l
1
At l'O:-lsa t t~. Hm~~~ Irányit 61 n. j ijv(í u.-,tnzotlfkh' h n~Hk a~ nhh ~O ltVt"l
•l• S I OLlf•Hli .;zi u vou.alou lcJlc)
•
~ Hh ,k, k1l\ roH~Z púldú.juk, köuHyr~lmii. lt-~lkiisul''"'
l' \t h\Ul }>U~t\\'IÓ \'agy épJHHI Pl'}diicsf Alm t ~l~tiík ÓH
H' Yüh\~nk t\ltnl lwlú r u.;oftrw t·o~sznt Ju·vPlik tt ni)..
\ ''Hdt k gy\'l'uwk, \t ; t\~ tijhlnrvin.. u~mk 1u·m rr;IJJl:;
u •\u~ t tuHtnt unk i\zoh. a YPzetií-szPreprt~ J1l"P(It·~ti
n-\h ~A\llbl , l~ol"ik mngnk c·hryPllP~, n ·ndes {lton Ju~
l,hln\ ~ounni ros~z pt\ldi~'·alltf'ln Hzolgú lnak, ro~~?.ut
\h\ \\l h \Hltaunk
~(H. minde11 divato~ tndorn/Luyr!',
l\\Üvt\~Htl't\ H!lOrt ru. nyelvekre éB a köt•~los vall4-

~,,~~\~ra UH,~h~uihj t\.k, vagy mo ~tanittatják gyer·
HH'koik~t> de dennYúféle szoci{~lis n.nu1kára való
\\t'at\kt-)t., sEmuniféle n1élyebb gondolatot v:t.gy magn~snbh vágyat, ll> kü:énlel..: iránti kötele~ségérzetet

\lt)lU ebres~tenek

beunük!

• ~\z első hah\rozott. rossz irányiJól növekednek
t rnlt\szetesen ~\ tühhnyire rossz és elziillött emht'l~'k és állapotok. .A tntíso<l ik úgynevezett "jó
t's "s1keritlt" ll(lVf~lós~öl 'pedig többnyire azok a
ti~•tesst\gtu<lo, ~g'' bizonyos, általános ndivelteé~ret.

t\htaji\ti!·ó, ,t\ h\ts~atra nagy<?n sobt adh, a éle)rtuuot nnuden t.aktntethen
,..,.+ j t'ti nevol t, de t1.r.q,l

vAnosan solia seQl

naiattnak

~fUtó

6.
~~1.~ásra

vall> . vágy nélkül folytatj{tk tnegk~zdoi 1.
ntJokat, vagytq : n:-.~znak az úrral i,ovabb•...

E.s méltóztas~anak Hlhinni, hogy nen1 az el/)iizHt•
etnhtett hat~trozottau rossz irány a tnegötőjf1 neJnzetünk szoc iáli:-.~ {dhtpotai nak, rnort, ez az irány
nálunk nem i~ valanli na()'y
·' a ma<:ryar
fai~ ~ok.M
n.
]'-a l nemesebb, bii.Hzkébb, semhogy iinturü~ttosrvn hajlanék a blí.nre vagy erkölestolenségre s az a~
ogypar elzüll()tt alak nem os.inál nalunk igazi
ü:.ányt; hanern éppen ez az erŐHeH elágazott., fl
totneg. szellemét képvi~elö chablon..Hzen'i és energia
nélkiih mií.veltség n. legaggasztl,bh jelenség!
A 1nagyar philosophiai társasag májnHi záró iilése
arra a ti.inetre nn1tatott rá, hogy mily szoros kapocs van a netrJ,IJkDz()nség vagyis a t;)nuy; szellemi
magaslata és a vezPtő e1nberek iránya között. Mert.
valamint az exponált magasletton álló, e.-3zmékf1i
' vivő és veze tő szer ep et j;-ltszó ember mégis c.c;;ak
a tö1negb6l s rtunalc a neveléséből kerii.l ki, ugyanúgy késöbb is e~ak rnnek n fPlkf..h/Jl és P-Szn.éihfíl
kénytelen legtö},het meriteni.
En ugyan ezt a phi!osophiát nen1 egészen irom
alá, 1nert szarintem az igazi vezető rendesen teljcsen függetlenül a tön1eg gondolkoclásmódjátt'•l
egy egészen kiilön irányt képvisel s az 1gazi hn.Ladásra vezető eszmét és Pn)t legbiztosabbau a
snjrít lelkébő~ 1nc.,riti"
ele. talún. ~tltaláb.a.n. véve a
<lolo-ot, mégis az elobb emlitP.tt feJtegetes magyar{~z~a •meg azt a tragikomiktlR tónyt, hogy a XX.
Rzázad nagyműveltségü, tudományokban és rolivészethen jártas társadcdma s az ebből kikerült számtalt-tn vezető clacara, n émely helyen a szocialis
nnmkára valb érzék és különösen az erkölc ·i
alapra való töt·ekvés aránylag ve3zedelmesen cse-

kély ; s a leghangzato.sabb ~evek, '~. legtá~a~b1~ak
nevezett mii.veltség es tudas
sot a kölonfele

valláSos áramlatok cla.oára sokszor 1\étes ért~kii

gyenge, többnyire osak a dekorumot
el:kölosi törvények fakadnak s elöAll u
-~ ötletszeríí, logika nélkiili jótékony~

•

•

6.
i~.

u1nly

nutj(lunm

oHt~l

rn~s~nbld t jn ~~ kl\z(tll al..

pot ol~n.t!
tnéltóztn.~Hék h!'tt. tl.liO n
An d tH1...o~ui, Jw t'q \
tuiut ~gyszorii •qn,Llidn.nyt ~ og) uttn.l \·ltl h'\!04-blll
t1!iészott gylethen {lolgozl> nntttkt't.~, nlytttl t.wl o·
nui.nyos oktatus ra hnzditou1 t,l\rs nl>i ll\~'t• n. g) PrJnt kuovel~sbeu, 1n ly nz Ó$Z f0,jl ~~l'~H' (1~
lat lkii a·
Hzél~s1tése . 1nellctt. n lf'lkr)f 'H .-;,.. ivt•l iH n\ClZg{~H l ut

Ne

tt

tndJa hozn1, H uis~ont olyan va l lt'~~os u cvu l (>~t, u. j l~n 
lok, tncly nz tt.lliLnto~ haugu lat.ol· kPHö~n t H hnt.t,

helyes erköl osi életre tís helyf\S H:t.oeiu li t~ lnttn·
kára való ln[Jikrí f éH Prff4wf!i. ÍH nwgt 'l'(-lmt nó
ogyuttal!

o,

A lVIagyarorszagi N öegyesiHet.nk ~z(ivwt ~ ~ , ..ének
g yermckvédehni e l ő ~ elásain Ru ll'y P t\1 tuinis1..tori
tanácsos úr gyönyörüen mutatoht. r •i tf)ulJ izben
arra az igazságra, hogy ésszertien éR log-ikusan
karolva fel a gyermekvédelmet, két llt nte~ o:1zruónek szolgálunk, egyuttal : az enll>erszarPtctnek {,g
a ne1nzetünket fejlesztő okos politikt\nak. J\lfert
hiszen a nemzeteknek saját jól n1egfout,olt ór(lekP
lávánja, hogy el n e hagyjuk ziilleni n szegóuy
vócltelen, árva vagy törvényt,elon gyermekeket
mart ki tudja luíny és mil,lJfn erejii ko.tonat, nlesterembert, müvészt, irót vagy tudóst ternot el Üt'ökre
a v étkes hanyagság és közöny.

Ime a szaretet 1uellett 1nennyi logika vttn e
fejtegetésekben!
Ha magyar családjaink ennyi
logikával teljesitenék kötelessé~ket és a szé ny

védtelen gyennekek n1ellett Sl)it
lásáf is felkarolnák, úgy amíg az

lelk Qo-

által meg·
indult nagyszabású gyermekvédelem hasznoe munkásokat nevelne ~ hazának, addig ök elkéaaitenék
nevelésükkel & jobb éR bVtosa'l1l, talajt egy. ·
·
éa gyökeres szooialis mUJl.kára!

A küldött

'l.

gyormel\ el.'kölc:;ilog veszélyeztetve van, fennálló
~örvényeink ó:; kormányhatósági rendeleteink alap.1án a gyermek elvehetö-e e.zen sziilöktől s állami
gyermelonenholybe helyezhetö-e?
·

•

. N en1 is1nereu1 u.sszony létemre összes törvényelnket, sen1 korm{~nyhatósági rendeleteinket, ele
hogy a gyermeknek a nevelésre máltatlan vagy
koptelen sziilöktöl való alvevése nemzeti és közorkölcsi szempontból véve még ríUalfínossúgban is
makkora hasznot hozna a haz'ára. azt csak akkor
érzem igazán, ha előkelő fővárosi családjainknál
szemlélem a szol\ásos vezetést: j obban mondva
vezetés hiányt és elgondolom, hogy hány igazi
tehetség, hány vezető erkölcs i erő, hány teremtésre predestinált isteni szikra, vagy úttörő reformáló eszme olvad át abba a bizonyos nagy
chablonszerű, előkelő semmit tevő és semmitmondó
műveltségbe... jóhiszemű téveszmékhe, vagy
éppen öntudatlcw, flrkölcstelenségbe, mely tünetek
szerintem nemcsak a legszomoruabbak, de a legpusztítóbbak is egyuttal !
•
A világbölcsei azt szakták
"önállóságra" való nevelés, n
"élet"
úgy amint van
"saját kárán ~ való tanulás a
stb....

•

mondani : fö az
bHtorság, mert az
és az a bizonyos
"legjobb iskola"

En azt hiszem fő és elgö kötetesség az erkölcsi
rúap rnegvetése, mert ésszerüen vévo a dolgo• t csak
r~tzutát~ és tnásodsorban következhetik a fiatal lélek önállósítása.
Nekünk nem ingadozó és bizonytalan léptekkel
meginault, a "saját ~árán" ta~ult em~rekre!
vagy egy -egy ferde utnak mereszen neki vág?
fiatal geniekre, hanem biztos léprsú, az út~ v~Zágosan látó_vr'Zetökre lesz szükségünk. A. m1 Vlazonyttin.kat tekintve, nálunk nem az a btzonyos
Jaindenkinél található, egybeolvadt, a ~entu~oPinte elnyelö szalon müveltség kivántamk,
~~egg ítáayban kif-ejlesztett, egy-egy helyre

.

•
•

ut n'd(',dot,il
st' rult o Lik l
1\olll't

f.r•ht•( sr~[lrJB
l

tiH r' rőü1l:if'S tnuu ka

HZÜ l). . .

•
l

•salt~d I'ZOll szerenesés forduló puntui
UH'g~~oroz.h.-s~n okos 1niiködósével, krtüJrr van :;zük*"g": r·s~uu~n' és olthoui életre. KUlönbcu is ~··n
a~t hisztlll, hogy e két fogn1om szoros kapcso la thu n t\lt t'g. rnl{tssal. JDszmében élő u:;aláclok tttnouyny iro osak kiils{i kiJtrtessP,qr~ilc ntiatf. fr'hetil~, in kiíhl)
)t htnt él ur~k: viszont a komoly, kellemes ot,thon

1Jog, a

luunn.rn,bh lll grere1nt i az esz1nét, nlint az etif[tl(\f tf •
~r.erii. többnyiL·e es~mét nél külöző na.gyvil Hgi óloL.
Jl og.r nliórt knltiv{tlja a föváro~i társadH lorn o
kottöt oly kevéssé, 111elyik hiánya akadályozza a
lll<t~ik megvalósulasát
igazán nen1 lehet t ndu.i! !
~\ z osz1nehiúny teszi-e unalmassá az ottlhoni ólH·
t.et, vagy <tz otthoni élet divatszeni nélk Ulözése
t eszi oly sivárrá a fövárosi lelkt-k legtnl>hj ét
titok mar ad elött.ünk.

Azt hi8zelll a t cl,rsadalo1u é~ a <'salád bcls(j gondolata között még szorosabb kapcsot fe dezhetiink
fe l, mint a tarsadalo1u és a. vezet il nagyok között. Hogy tehát a esa!ádok is eszme hiányüan,
vagy is ink~íhb nem azon irányú eszn1ében Ólnek.
n1ely a szocialis munkára és erkölcsi alapra sziik..
:;•;gos gondolatokat is megtoremthetné szátuukra;
azt egyrészben a t ársada hu at befolyá~oló kiilön·
fél o irányzatoknak is kö$zönhotji.ik. Ertern ez
alatt. a.z irodaln1at Intivészetet ~8 a többi szellemi
vezetést,.

1'u.gadhata tlt\nul nagyou sok
miivószi és költői dolgot
és m íívészetUnknak az uz
ma terializJuust és na··..

talán QJQkely benne u
hataln1a, az a
Wil tM'

9.
l Hikns véle1nóuyem szerint, am 0 ly
nonlZt:\Ll'l'll a k(>~~~lln.potok 1neg némely tekiute"tl•nn Pondo~oL l tHwk, vagy találl j obban monclva
,-:; ,•t,•Jlf'S,~t.lt·n fil rt'udt•,;·rtf.rlc, ru int nálunk Magyartlt·~:\gon iK, uo1n vohu~ szabad szellemileg anuyi
,.r,'jptt.:'rtd<tS! g,y1tkorolui! Ha ign.záu l~lkiismerete
~l'!t vusKzilk n dolgot, amely nemzet még némileg
l PJl\'tlnu t.H'l"ült•si éH szoc iúlü~ cd lapotok között teugo,ltk -· ltolll igou ór t•{t a pnszta gyönyörködt,(•tós~·n Ó:-3 g y ihtyörköclesrn ~ a tmuórdek szépirod t• nz t'm

\
\

HZnt't'nty

da.lun l'olol va!-:u\sok, szinh{lzi prodtwtiók stb. csak
úgy hozn{\n<tk igazi fenkölt mli.veltséget a társat ltdo1nnt, ha n lnp!.?;oudolatnld.Hnl azt l-t célt szolgállu'tk, lllPly t'P;, ~zt~ hb jiivöt v~tn hivatva előmoz
dít ani!

.Az is igaz, hogy az (qa~·ú 11 S:t;ép, iyu~cín maga~
g-ondolat, még lw. nmu is dÜ'oute szociális munkát
~~olg{tl , m1ír f'r/.t•mrl/i képességénél fogva ís helye~ ·
út.rn terelheti n lólf'k gon dolatát s tevékeny, gyüJlliilcsözö lllllltkára indithatja n.zt, ~ ae mélyen tiszt .-,l t Hallgatóság, birunk-e mi ma már - nehány
kivaló ulnn k ;l"'~~·Lgot kivéYe - azzal az ihletett.·
lelket tiszt ít ó uz igazság uwgvát elrejtve tartalumz<S szóp knl tns~zal, mely esup:\n emelö hat~s~i
tu'd fogva i~ iid \' th~ roform oszntékPt erednH~nyez
Jwtun a nolnzt•t. sz{un{u·a ? l
•

()quft\di
ut ú vt\szet

(~l ob·iH lúvt1u sz ú, v nlumin t. o.z irodalom
ó~ üdíLll n kor vall :íRo~súga i' E'rőpazo.r

lt\~t követ el u hi{tbavalú haup;nlntok, külsö tetszohis dolgok knltiválá~Avo.l, ngyauúgy pazarolja
on~ét }C'gt()bh~zör U csnJ[~d i' tl }ÜiÍhitYt\lÓ par{\dt\:-1 Ó8 dívnt-o-3 vng~· ujeluutókt Ion ug)1 ~zerii lllUUkl~kkn.l PéhUt.nl mi ttsszouyok, ha nmu eg-észen a.

jourok ós nltözt tt k !'o.gla\j{tk ol irlöukt~t. bc~nilyen
jt'• ~.'s rond os C:4t~lúd.JeUtk }Pg:~cn ·k. szPr€•tjuk DlUtTtutk (·süuil11i a~okat az apr(, dolg kat. nu.·ly k
~mn a nli hi vu.túsunk s igy 1nó. · dolga miatt fá.rndvn azokat a kütt:.llf!sségektjt. 1uel rek egyene~ u

ránk ~t\rnak
n \ut telje~ith tjlik ; ~ ne~n ~ondol
juk Jneg, hogy uli lwlyf'tt~iink nzt a szot·Iahs nntuká$Ságot, melyet- a XX. gz~\zt\tll 1néltAn elvárhat

•

,Jf1u1 11~ ·, ·fl·hnnt~ l t u •l.Jl, dnl'váhb unutkil.ra pn··
d•' t 111'~,H, nt! u•r J nl U(}ln vógozh,)tik t .A1ui ly ·11
ll·d· tH iolu'L uJdcor u durvu 1n nuku, lu a :~liks,~,,•
nt't'll.•'rr
tÍ11J,'l
ll~~{ l •fr\t
•
·lód fizet•~ ·ét keriil.,]'iik
•
,.
o,:r
,,1 l H~ •gél'Y' bh h{~?.tH.rt.ú.~iJ,an, olyan vótcl' :z ·riu(Pill, hn n tk ~r,o~z '•lyhéH vu.gy tnlsr'~go p ·d~u•s·
l' dlb ll o] 11 'll ii J t•nholjuk el az idl>t a uuuduyitt.i u t d l 1\l J·éizüs, egy ot emes nagy tnnnkl~agtól. 1i L
henu' t, lllogom liLem, hogy ehez a nag1 Inunld dtoz
Ph:u)snJ'lnul istnét o, gy(~rmekek lelkt gondozlis{~t
(rt.m n ; rnorL ha lá.t~zólagosan
nloJnentt\u Prod
ud·nyo8ehhnnk hítfJ~i k i~ a külsö kiilHnfelo l nttulddd u ~n v nl ó részt v ótel, .fJ!JÖkf'rPSP!Jf, és ered tn ,'~ u. r' b't-4u.bh vol na a osaU~d ok következetes és összhaugzntoH
n Jiivt'hif'k .t~.zolgríló otthoni nntnki\jn, Juely
rnollott. jut 1nindig f1lég id ő a j elen j ótékon,y~{,gi
Iuuuln\J{u·a is.
Azt is kéuy t eleu vagyok tuegenlliteni, hug.Y az
ú.ltalános v élemény nz, miszerint az asszonynak n
logfőbb és legszebb
vagy éppen C!JJ/f)fliili t'elndata anyának lenni s ennélfogva :szocialis töa·ekvések en és problémákon ne törje a fejét! ~~zt a
rneggondolaMan, saját magának ellentmond() né ..
z ot et csak az men ti, hogy ezt is a "világ" : u
közvélemény n1ondja, an1elytöl már tnegszokhatt uk az elhirtelenkedett n1oudásokat. Hogy képzelhetünk el anyai hivat.ftst sz~ciális érzék. vetgy
(• gyáltalában gondolitt és .lPlkesttő rs,;11tf' nélkül?!
Vah.u11int hogy képzelhetJük el, hogy a terntészet
cgvcdtil az <tnyai és r•8akis (t.Z an_lJ('i hivatást adtu.
uekiink, rnikor ezt az állitólagas "egyedüli" hivatást évpen a torn1észPt adta· folytonos erkölcsi

huladás és nenl~etPket e1nel<i civilizáció nehlaziti
IllO~ legjobban ! ! Mert. epven t\ keresstán oiviliZOOlÓ követeli tueg töliink asszonyoktól, h
mi
csak törvényes n1ódon alapitsunk
'"""'''"i''
ezon c~aládalapitás1·a való jog . . . . . . .
a mi ke1ünldl'- l-ette l" ! .'

S..rintem
tehát
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V\\8lu 11 H• ' lll {.11 I1Uj1 d, f'ul n~ t'g'J< H; it.ő ÓH egységet
~ t't'MHn.\tl, · P~t r•.tf!/f'fr•w r '.~ oflltfÍSI , add i g uo tn ki vánhatjuk ~~ tttt ~. kHi'.Ontit', gllH Ht-\ m, hogy n1 indon
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lu'\lkUl lHLmu~ok anut kópót t;~
lut~oulat. ), :it\gt\t l.i~~i.t ljt\1. , tn<·ly hason latoss~~g kifej h__, ~t ' ~' ' vag n.l, t't t' ua~JOiltíyra lto::rt,fa'u
ép-

vallú.

J

iHOuh~óg

pon nz ( nll>(\ris~ g l ogsi'.< n te bb

köt,eles~égo !

l\[osi. p dig 111 id őn h.tíh\snu ]\öszünöul a szive:-:
iig élnl t és t iltohnob, nzzn.l a kij elouté~;::~cl fej aZOl ll be ::~zo rény fololvnsásonu:t.t,, hogy ha mn, mirl i)n a gy rlnekv4del "\lu refonn 111nnkáj a az ir1n::i
vozetök jóvolh\ból ilyen euorgiával lép fel a kor
eegi r endszerével szotnben, lllég a csntádok is da, ..
r olni IllOrészelnének a ohablouual s megkezdenék
az úttör() mnukt\t -- szinte eljövendőnek látriáu1
azt az ideu,li~ igazi vallásos korszakot, nlidőn az
on1beriség belépvo a nngy ntindrnsr!J ('(Jyefemes
s.z:ocúllis nt unl~á•iá b(t, szinte tt G-ond v i se•lé~ 1nunkatarsává szegődik s úgy a n t.er·orntő", llllll L a "megVtl.ltó"" lUnnkcíban
nutga is kiveszi a részét!
•

•

'
,

•

•

szerepe a nevelésnéL
\-~IPlmi konh'f~~.suson elmondott fel· ' OlD ki ,. . · z.it-é-;eúl c ak röviden akarok rá.

.: .gy

l

"lll r.

ni uzon k •I · l mén:yr~ hogy Inekkora befol.. , , \ bir a Yallá a ~ erdülö gyermek lelkér
Ul ' gya n u mzet jü\endö ~z~Ilemére if5.
Dl i után majd minden gyermeknek a család az
-.: .: ' ncvelüj e.. tigy"'zÓlván n ,·allág ~ze1leme ttz
b vezetöj e u nev-elésnek. Mert még ha nem valh" , ' ·- az otthoni neYelés. a c alád akaratlanul
i :.\Zvn van· ' befolyása alatt áll malyben sziileé- nevelt.e..ett : é'" számtalan eset ben tapa~ zal tam. hogy mig a jút, netuPsrf, t ehát a j a cifó
et-it n ag:-on ke\ P, en tudják valhisukból el'mjáitani.. k Ulönö-, nhgy annak ferdeségei, elöitéletei,
szük látköre többnyire m~g azokon i erős nyoJuokot hagy nak. kik különben nem adnak entmit
, allasnk.ra. Pl. az orthoflox kere"zténység neveltje
ntÓ" ha nem hi~z is a v;tlhl.sát képezö dogtnákbau. akaratlanul i elfogult a má ~ vallásnakkal
:;z mben*) .. hAr saját vallásában sem tud h in ni
d azért a 111as vallás igazságait el nem fogarlj a
.. tn·omot lH\g)''"Va lelkéhen az ." egycdiU üdvözitöt.:
r:ta. legalább Í'"' az antísemit,izmu.-; fejlöd ik
ki benue.
Mondom. leb t l1ogy ma tnár az o1thodox vallá" k nagy t nbouáiban a kor lör haladottságánál
fogva ne1n tud a llltiv·eltcbh l éle~ hinni, ~e figyel:
jük · k mog, hog~y ezen babonat termelo dogmai
nevelés hány kiscbL, jelentektelonebb, de a tJiki..
ll

t

:J

thoo

lleaayare tga

ts

11wg ink lhh sujualat.os t
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tc-

romt meg n?.í o1nhoriségbeu, 1noly azután ellátva
tnng{\t H, koro~ztóny vallás sziilte babonákkal és
olfogult$ágokkal · - éppen osak Krisztus un1nk
viJll.gt·a szóló eszn1éiro nem reflect{ü! Természe..
t \s, hogy HZ ilyen sziilök neveltjei is csak a
kicsinyességekre való hajlamot viszik át a kere~z
t.óny vallásból az él c the.

A másorlik kevésbbé ros~z és szerintem legtöbb
o~et, hogy Kri~ztus szelleme, eszméinek magassAga mégis csak érvényre jut félig-meddig, de u.
d~gma hatalma zavarólag és nyomasztóan hatva
1mnden cselekecletr e, korlHtozza a szellemet a szah?'d kriszt usi szárnyalásban s megHlkotja azt a
blzonyos veszedelmes kiizépszeriiséget, mely a legj obb és legszebb tulaj donságok mellett sen1 bir·
arra a magaslatra emelkedni, honnét már útat is
lehet mutatni!
A harmadik nagyon kevé$, de gyönyörii eset,
midön a gonflolkodó lélek kifejti a krisztusi igazságot vallása7 dogmái alól, hogy ezeket beltran ós
egészen félre t éve ~sak a tulaj danképpeni magot
értékesitsa a gyenr.eknevelésben s a nemzet fejlesztésében.
Ebből láthatjuk, hogy ai orthodox vallások csak
akkor volnának alkalmasok a j övő nemzedék n evelésére nézve, ha csupa értelmes és lelkes, ~zo 
cialis érzékkel biró ember élne a világon, ki nem
restelné a fáradtságot, hogy a tHmérdek képlet
és miszterium alatt lappangó igazságokat kihátnozza a bnrokbó1, hogy azokkal a nemzét jövendő erejét biztosítsa.

Mát· most az orthodoxi.tr\val szetnben miosoda
hatalmas úttörö eszköz a n1odern kereszténység,

mely alatt első sorhan és méltt\u az ~1nitur~~n~u~t
lehet nevezni. Sen1mi zavaró, sonnn1 lenyugozo,
rnegkötö, babonát és korlátot teremtö tula.jdonaág,
·- ellenkezőleg csnpa nevel?, élte~ö, a .szem·
és a levegöt thmtltÓ krisstuu
!
ut korunk

era

•

1~.

lt\ssn. l APh~tetlen, hogy milror tiszta és biztos fegy ..
ver áll KrisztuH nrnnk jbvolU~bólrendelk(~Zét-Jiinkre
(1nelyet n. "rozsdn." csakugyan rneg ne1n emészthet) ah:kor egy m{tl'iA elav~tlt, rozsda matt fegyvert, nyon1jannk örökké a világ kezébe.

Lehet "\tlen, hogy uz 6 korban uwgHziilfltet t csodása.n öa•ök modern Hzellemet, mPg a lr)tJ1lja!Jú /cor
so1n lU<'rné bnrkolatlanul használni s a.unak fenségeseu egy~zert'l és demooratiknH voltát még min-

clig arisLocratikus haj lam ú n1esterséges fénybe és
pompába burkolj{tk! J.JehetHtlen, hof,ry ha az állandó vallásos U(\vclés tiszta,
igazi democratiát szolgaló 7 az eszméket helyesen rendező és
f't>lem('lö hatúsú volna, hogy akkor annyi tévlút és
ferde cselekerlet szi.Hetnék e földön.

oz

Erkölcsöt min<len vallas prédikál, de látszik,
hogy míg a ·lélek nrtn t>lf>g 'tnngas s~invo11aton. áll,
rtddig még a.~ erlciJlrs hel:lJes (o,qatrn(tt sern tudja megállapitami, nem hogy helyesen cselekednék! Tehát
éppen az eszmf~k rmf'lésPbm~ áll szarintem vallasunk
óriási hatalma ! Ji,ej leszti, vilc\gosítj a az eszméket,
hogy azok ?naguli-tlJl forduljanak a helyes útra. A
melyik lélek peclig nem .k épes emelkedni (mert
saj1~os olyan is van) azt legalább nem Ertilyeszti
és lát körét n em szükiti; de jaj annak a valJásnak, melynek még bomlasztó hatása is lehet ! !
Isn1ét megjegyzem, hogy a nü szabadelvit vallásunkra szakták a bomlafJztó vagyis romboló s~ót
haszn~\lni, pedig a mienk azért rombol, hogy
igazságot épithessen. Rom~olja a. ~logm{\t, ?a.bonát elöit.életet., hogy napv1h'l.gra J Oht·ss~n h . rlsztus' igazsága; de l\Z ortholluxia a legdr{~gáLJ..mt : a
világos~:n\.got és a bisztau l{,t{\st romboljn,, hogy
ezek romjain épithosse fel az óletnélktih dog-

mákat.
Ha n1indenben igazságot tuntnt.(.) hitben neveljlik fel gyer1nekeiuket, n1ég hn mást. nmn is érhetU.nk el vele, okvetlen tiRzt,ábbau ll\t.ó, t~lfogu
lntlauahh, t.agabh hl.t.körií emherek válnak belő
lük, mint a többiok; ha pedig :o~zo(·iális runnká·

l U.
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tlt~n f.ttrfrw i. l·~~ P' dr g
u, t t 11 :1"y y./,!

.,.,,f'

I•H h uhn11 H••vuiJ Ol< KY' J' Jut•lwLu J,r;t, J1: ••~, 1. Ji ~

tolt llli H!!.i, il~ li H h ii,IJI 11 , Vu.~y ~~~~ ~ ~~ \' J :t•J , .1,•, '/~ •
lf'llWt, ng \~~ IHÍí ld),j,;Hf\}d,H, vagy J,; 1
h l\i.aht~atl t)H t~ mk dult oa'lti' ÍÚurd lt.J .~,,: ljlí ~ , 1. " n~kk or LHbhny il'u ~ ~ ltii,~~t J,•uR•;IJ; duí~nHJ :'v; J J.I#Jl ...
11ok nnki n.~ élot.ttnl<. Pod ig 'i' 'trl ;A. Jtl•~t Í:t;,r n ~ oom
1 ,1 J

t\

' ' lllÍkliH a LlH•ÍZ HlllH HlÓS{

~Zt\l't\1\0HÚ~ Vt1Zot/)u ok

•

1

ddíg

W3lll

,,

'

,, %(' l}'llft

!

l )okor:'wiúrl.l hoH!4<Jl vo : n v ilAg J~~bi'VI :1.1 •Jt~bJl,....
:=;nbb lt ib11.,j1\7 hog.v HH.Lj d míndíg ti(!klnM~J,k1J.at•
Utl\.Zl k ! ,A.mi ni, Ullh t <' lW H vl~ rÍ ft~) ~,! V:tHáfJO:nban ..~
j l' loztom, u. tt'~I':·Htcl u. l om a ua.~y dnlg•Jkhau ..,n
auny irtt. :tz igtL~st'Lgut. kiv:J.u ja 'l.t,{gální, lHlllP-Jn
sajnos l\ Z j ga~HI'tgtu.h.~~rlH{~g va gy <~J kijleswlt. um~g
diHzk n)t, .i 6IOH{) oLtu km·:'1H{Lt! l•~z ro ég - ·iuíkusan
VeVl1 0. (Jolgot
- Jnh Ob VttÜttnÍ kúp fl értht,f,i) ; ifp
hogy mi sziikHúg az 'Í!JU.'!tiÚ[JOf dokor4ciúkkal kij.
rnl vonni, mi szii kH6g wóg u. kgkon~lJI.Yahu dol~
go t,, n. tHtltúst ü~ CH<-tk egy 'iziugazd ag ,],~kr,ráfó
nJkotHll'l.nynak tnldntoni, hogy e ~ak 1n6g johhau
a l\iils{) dckortnlH'tt tegyH li gye lmes~é 6H .;•-re•
tisztönözze az omborokot
az érthetotlen elé}tteu.t.
J{ülönbon is már a gyeruwk lf~lkébon ÍB a lu•J 1;
[fJO.:R(tfJ ntt\ni v{~gy ó~ . küví'tüWd z ~~; van tuls~tly 
btm it külsö dekort\.uloval H!6Pmh~n. Vagy kt ne
tnptts~t~tlta volna gyeruwk(·u, ltogy anliut csak
kezdődik az értclllle, ttlig rl<'• ú nv:~g a kapott já·
ték kiilsej ét, mAr azt kórdi: wi rr',jlik '" jút,~k kó,:rJH~Il fl Jlfi vn.u t\ bn.btiuak a gyomr{l.bnn, 'uli szól
tt verkli hels()jóhon, vf.it(rt ~~óhd 1nog a trombita,
'mi hajt.jtt. a Vt\~Uttd. ~th. ótt lu~ w •Jü foleliink ezen
kórclésekro, lttcgkozdi kt) r·l• · llu ~tluniil a boncoiWft,.

HAt, ue111 órtht tiin jf'lkópozi t z, hogy ttz ember·
nek a t.ermószottiH t't intházott Hzcut joga van as
igazság n1egistueréséro ?! s. hogy u ~~escány tudm.,_:,.,"'."''
vágyó gyernlAk valamtut Játék.B,.~retnék •

aerk9etet kutattJa,

17.
ha kérdezni merné - hogy tni tappm?(J
r~ do[l~uo, /cibPprn,, ttni r~jlik a bi.bli.a~ képl etek
l>ensejél.wn H rn1g rumden prnu1t1v trmnbit{.,Hál
vngy érLéktelen IrépeRkönyvnél bő magyarázatokat kap Hzülöitöl
hogy hadd fejlődj ék az éri.oltne -- addig az f.tet könyvf.IH'11 : az evangélhunhu.u rejlő, egy f.tetre szólú alap igaz~ágokut. ~0nki
~o1 n fedezi fel n eki, nehogy valahogy a bunco]{-.s
o.lntt. kár essek a forrnában ! !
l1ttdni

leg-

l.{a helyes és igaz a mai 1nodern törekvés, 1uely
~zeri nt az PWlH'rkm· helyes et·kölosi fogalmát ós
esetekedet eit még gye'l·'lnekko~rbrJ"n kell az igazs:'1got
bevall ó, ÖHzint0, komoly szü](ii ta.náescsal és ir{~
nyitással 1negalapitani, akkor az jjsszfs igrtz.~r'tgokut
sziutéu ebben a korban k8ll megismertetui. mid{)n
n. lélek legbefolyásolhatóbb és leghajlithatóbb!

Különben is a növendék előtt csak úgy imponáló és hasznos Jézus élete, szellemének gyijuyörii. kibontakozása és fo lytonos erősblidése, 'lJUÍr
jirttal lwrálHtn jPlfntkező 'l'endkim'Ui s.~orirítis h·~~~kr
-- 1nely szerint a maga és családja dolgán kiviil
mindig az "Atyjának dol~ában" : vagyis a kijz.
jút~?·t és lcii.zerkölr·sért munkalkodott első sorban -ha uen1 az elérhetetlen tökéletességű, megközelithetetlen Istenembert, hanem a mi egyszerii enlher Jézusunkat tanítj qJr neki, akinek emberi lnuu. ká.it, emberi gondolattut és törekvéseit lépésrollépésre mc\r jiat(tl km·ban kell elsajátítani és megkisérlenie, hogy a kereszténységet, mint kris~tttsi
t:lrtrt biztositsuk a magunk és ezáltal taláu a tuAsok számára is l

Midöu pet Iig gyermekeink tt\nuhnáuyai gyarapodnak és t{.,gulnak, milyen fp}st.ges hflrmóniát
képez igazsagot hirdet{í unitárius vallásunk az
irodalom remek n1iíveivel egyetemben! Mert a
gondolkozni és lelkesülni kezdő ember boldogan
tapasztalhatj a, hogy erős kereszténysége miMt
Xl~ kell
Lesh'inget, O·oethíot va~ akár ~~~
nem kell egy ~enuUi& éet

Jdeali!t,

18.
kih·efkP:elesPP.gétlil / thatott raj on gó gond~Jht taíil,} .__,
fájo szivvel elforduhli, h.anf Jn kiváh~Hztva. f'~~,u~
ikből az 11)itó és ,.,jviló reszeket, rirf rnmel t,apwiz. .

talhatják, h()gy ezek csak tám~ zul zolgáh1u.k fiZ
igaz keresztény égnek! A ·z(i nad~lvü kere~ztét•y·
:;ég tehát nen1 c ak az e ·zmék ernelé l be u, l{,t .
kör zéle~ité b n, nern csrtk '' 1.-rÍR:Jf.n i jt·l!Pifl{ijlr~se
fés/,eu r~ s.zoriúlis '1totnluírrt vrdó iibz /,,n/:r!siJf-"11, hn n un J
okvetlenül a philnsop/Jiai 11i'lllJP.tflu~q elő.~l!fJÍif....;fhNt js
ó t·iasi hatalom !
·
~
Már pedig ha nemzetiink c~ak e1:rY kicsit i tü},J,
p~ilosophiai n eveltséggel ?s a helyes poljtik~íval
birna, lehetetlen. hogy már iinf.rrl~khól, irn '!hÜJf)l is n•·
a legtisztább és legkézzelfoghatóblJan meggyi;x,fí irányokat teremtené boldogulására nézv u s en uyi n lkalmatlan1 elburkolt és nehézkes fegyvert gyárf ..
son, malyeket vagy szó nélkül fél1·e tesznek, vagy
veszedelmesen rosszul használnak vagy pedig ln· i<'•si fejtörés után keserves mnnkával találják HJP.g
azoknak élét s a legnagyobb 1nélységből halúszva ·
ki a hathatós erőt, ahelyett, hogy azonna.l a siirgös nemzetet javító munkáhor. Ut-thatnánk, a. legtn b b idöt az eszl:,ij.~ölv ~reforul'Í lrístl nat l"el{ eltötfPu lin 1~·.
Ezeket a gondolatokat voltam még bátor felolvasásom kiegészítéséül a mi szabadelvil lapunkLan elmondani, mely min( enkor a világos~ág ér4
igazság lúrdetöje.
~ . ,
Adja nz Ur Isten, hogy 1n1nel tovább ~zolgi'~l
hasson nagy rendeltetésének.

