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A nők szavazaijoga. 
A Masyarországi NöegyesOJetek Szövetsésének 1909-iki 
közsyOJésén tartott előadás. MesJelent az .. Az Ujság··-ban. 

A budapesti Dávid Fercncz Egylet által beadott 
indítványt, mely egy választójogi szakosztály megala
kitását ajánlja, van szerenesém a következő magyu.rá
zatokkal indokol ni: 

A Nők Nemzetközi Szövetségének 1904-ben Ber
linben tartott közgyűlése - tudtommal - a nők pol
gárjogainak megszerzésére ösztönözte az egyes nem
-zeti szövetségeket. Abból a szempontból indult ngyauis 
ki, hogy hiába dolgoznak a nők társadalmi uton korunk 
sulyos tévedései ellen, mig a kultmális haladást egye
-dül biztosító helyes törvényhozást nem mozdithatják elő. 

A mig ezen ősztönzésre a legtöbb országban meg
alakult az illető nőszövetség választójogi szakosztálya, 
addig a mi szövetségiink ezen törekvése az egyesüle
tek által lesza.vaztatott. 

Rogy hagyományos multunknak és kegyeletünk
llek teszünk eleget, mjdőn ujból megpróbá.lkozunk ezen 
tulmodernnek látszó törekvéssel, bizonyitja az a tény, 
hogy évszázadokkal ezelőtt, a mikor Európa egyetlen 
más államában sem adtak a nőnek politikai jogokat, 
Magyarországon követküldési joga volt neki, mely 
1848-ig fennállt. Egyáltalában a legnagyobb tévedés 
-azt hinni, hogy ősanyáink, a régi nemes magyar asz
szonyok ellene voltak a hasonló Wrekvéseknek. Mél
tóztassannk a magyar nőmozgalom régi dokumentumai-
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ból "A magyar anyáknak az Országgyülésére egybe
gyült Országnagyjai s magyar atyák elejébe terjesz
tett alázatos kérésük"-et elolvasui s meg méltóztatnak 
látni, hogy 1790-ben már a mienkhez hasonló indoko
lásokkal kérték a magyar anyák, hogy ne kárhoztas
sák öket csnk a gazdasszonykodá.~ra és ne zárják el 
előlük a tudományok:.l.t és az orsz~Lggyülés tanulságait, 
mert a meglevő, szántszándékkal korlátozott m üvelt
séggel és hatáskörrel még a nevelés nőies feladatát 
sem tutiják kellően elvégezni! 

Ismételve hang·mlyozom a körlevélben mondottakat_ 
Nem arról van szó, hogy egyik vagy másik liberális 
egyletnek egész programmját ráerőszakoljuk a konzer
vatívabb egyletekre ; csak egy pontban : a választójog 
érdekében folytatott csendes, ele önérzetes törekvésben 
- mely törekvés sikere nyitja meg egyedül elüttünk az 
ország sorsába való komoly beavatkozást - kívánjuk. 
dolgozó nőinket csoportosítani. Világért sem azért, 
hogy majdan férfias jogainkkal büszkélkedhessünk, ha
nem hogy nőies kötelességeinket - legalább a messze 
jövőben - gyökercson végezhessük. Ismétlem, majdnem 
teljesen hiá.b:.1való mostani dilettáns mnnkánk, a tüne
tek folytonos apró kezelése, mig a kellő hatáskörrel 
és joggal magán a llaj gyökerén a magunk orvosságá
val nem segithetünk 

Hogy szegény hazánk tömérdek nyomornsága kö
zül csak a női nemet legérzékenyebben érintőt említ
sem: a leánykereskedelemnek államilag engedélyezett 
volta, minduyájunkat egy nemes harczba állit. ~Iéltóz

tassanak meggondolni, mit segitünk mi a folytonos -
nekünk ajánlott és szervezett - "mentési" mnnkával, 
fiatal leányokat hajnalban állomásukon varó missziónk
kal, mikol' magát e borza.lmas kereskedelmet maga a 
törvény védi és szabályozza. Ezek a szeroncsétlen le
ányok, kiknek szegénységét, müveletlenségét, Ontndat-



lauságát, esetleg 1·ossz hajlamait maga. az öntuda.tos 
társadalom aknázza ki :mjü.t ezé l jair a, ezek a leányok 
is Magyarország leányai, tehát duplán testvflreink, a 
kik méltá.n megkivcính::.tják minden szerencsésebb kö
rülményt•k között születctt honleányt61, hogy iparkod
jék magának azt a fegyvert meg~zerezni, melylyel 
szabadulást hozhat reájuk. 

Mert a mit ma ne\'Oznek lcánykerec;kedelem elleni 
harcnak, - kivth·e a mdst nemrég meóalakult n::Ua
gyar egyesület a leánykereskedelem ellen" gyönyörli 
és tiszta munká.ja - az nem vahtmi logikus harca a. 
társadalomnak! Az csak abb:1n mcrül ki, hogy ne en
gedjük külróldrc cs~illJl~szni leányain kat, - me rt ez 
égbe kiáltó bün és haza.fiatla.nság - de itt )[agyaror
szágon szivesen adják meg bármikot· az engedélyt az 
elzüllésrel Furcsa hazafiaskodás az, mely éppen e szent 
földön nem tiltakozik a magym· vérnek és léleknek 
hivatalosan cngetlélyezett megrontása ellen. 

De legnevetségesebbnek tartom t:írsadalmunktól~ 

hogy ragaszkodva a mai álszenteskedő állapotokhoz és 
megtagadva tőlünk a számottevő bcleszólást, a legcini
kusabb módon charitativ numkám pretlesztinál bennün
ket, buzdítva, hogy c.~ak "mentsük" - ha tudjuk -
c szeutasitett dcmorn.li:;r.áczi0 elől mindkét nembeli if
juságot. 

Eszembe jut a mi öreg kertészünk, a. ki rend
szeresen az élivel állitotta. föl a kaszát áUatjai között, 
és a helyett, hogy fiait produktiv mun ká.ra. fogta. \ol na, 
felváltva állitotta öket örnek, hogy egyik vagy másik 
állat bele ne lépjen a kasza hegyébe. 

Én már szerotném egyszer a társadalom ezen 
ósdi, dc czinikns felfo:;:í.su részének u'izintén bevallani, 
hogy kifáradtunk a mctldö, logikátlan muukába. és nem 
vagyunk hajlandók tovább őrizni a kaszát. Igazán nincs 
értelme, hogy ugy a családi életben, mint kint a köz-
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~lctbcn a lelkünket adjuk minden egyes törckvésünkre, 
mikor n mit a családbau építünk, a mit a gyermeke· 
inkbe plántálnnk, azt lerontja a külvilágban való más 
felfogáson és mtís morálon felépült temérdek intéz
mény. Amit a közügyért dolgozunk, az szintén teljesen 
hatásnélküli a felállitott és törvényileg megpecsételt 
akadályokkal szemhen. 

hmétletu, belefáradtunk a sok sikertelen mun
kába, hacsak nem n. ltin::;ág vezérel bennünket és meg
elégsziink azzal a SOVé\ny eredménnyel, hogy "szerc
pelünk u a közéletbetL 

Az egész egyeteme:) tár:;adalomnak az a legszo
morubb ténye, bogy több a szereplő, mint a számot
tevŐCll dolgozó. Xe essünk mi is ebbe a hibába. Ne 
elégedjünk meg azzal, hogy itt vagy ott mi is jelen 
-vagyunk, söt dolgozunk is, hanem kutassuk kritikus 
-szcmmc1, yajjon mozditottunk-e ezzel é.szrevchetöen a 
meglevő, javításra váró állapotokon ! 

Ha a nőiessé~ - mclyet annyi antifeminista író 
szebbnél szebb fonnákt.an énekel meg -- c. akugyan 
olyan pótolhatatlan nagy érdem; ha a szivünk, kedé
lyünk, egész lelkivilágunk csakugyan S7.elidebb, humá
nusabb, igazságszeretöbb mint a férfié; ha maga a 
természet ngy kitüntetett bennünket, hogy csakugyan 
egy külön, nemesebb morált szabott a számunkra, ugy 
ezeket a. nőies vonásokat, de különüsen ezt a maga
sabb erkölcsöt bele kell a mi mindnyájunk által sze
retett magyar hazánkba olvasztani, mert a történelem 
maga bizonyítja, hogy magasabb erkölcs nélkül egyet
len egy nemzet sem boldogulhat igazán. Valamint bele 
kell az anyai érzést - ezt a nehéz, gondterhes, örö
kösen aggódó és töprengő tulajdonságot, mely váloga
tás nélkül mn.jdnem minden nöben él, legyen az akár 
anya, akár sem - a nagy mindenségbe plántálni, ugy
.szólván egyetemesiteni, hogy ez fogadja, ez őrizze és 
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ez nevelje mindon egyes törvényen és szokásokon ke· 
resztül a jövendőt megalapitó üjnságot. Mert az igazi 
kötelességtudást és felelősségérzetet nem a könnyed 
és kellemes érzések, nem a mindenféle erkölcsi álla· 
potokba belenyngvó, előkelően közönyös hangulatok', 
hanem éppen a komoly és gondterhes töprengések fog· 
ják a világ számára mcgteremteni. 

\ilágért sem akarjuk tehát rnostani törekvésünk· 
kel magnnkat o családi kötcles~égek alól emancipált 
világ mintájára "megedzeni" és mint. mondani szokás 
"férfiassá" tenni, hanem szerctettcl ápolva nőies vo· 
násainkat. éppen ezzel kivánjuk á.treformálni közéle
tüuket. Különben is korunk összes modern és humá· 
nus mozgalmainak sikere, különö'>cn a béke és az an· 
fialkoholizmus ügye nagy mét·vben attól fllgg, le:;z-e 
hivatalos szava a béke eszméért ldkesülö és minden
ben józanságot és mérséklctct hirdető asszonynak. 

Tudjuk, hogy a. nők egy része nem bir azzal a 
tudással és intclllgcnciávul, hogy tényleg használhas
son a köznek ; de vajjon a választó, süt '\"álasztott 
férfiak között nem találunk-e tucatszámra kétségbe
ejtő egyéniségeket ? És a mn.í viszonyok között még 
ha csak néhány világos lelkü emberrel toldhatnők is 
meg a dolgozók seregét, vajjon nem lenne-e ez is ál
dás? Állitólag Szász Zsombor képviselő mondta volna 
a következő gyönyöi'Ü nyilatkozatot : n nem tudom po
zitiv, hogy áll a nők táborában a magasabb intelli
gencia, do egy asszonyról határozottan tudom, hogy 
intelligens - ez a feleségem - és ezen egy kedvé
ért szükségesnck tartom a nők választójogának beho· 
zatalát". A leghiggadtabb és megbizitató bb, semmiféle 
ultramodernségllen som szcnvedő hazafiak, mint Giess
wein kanonok, Prohászka piispök, ?tlárkus Dezső curiai 
biró, Herczegh Mihály az egyetem volt rektora és még 
egy sereg szercplö ember, kik éppen nem a meggon-
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dola.tla.n tnlzisoknak hivei, mind a női váln.sztójog 
mellett nyilatkoztak már nem egyszer. ...\.. régiek kö
zül, hogy csak két kiváló egyéniséget említsek: hal
hata.tla.n Eötvös Józsefünket é-; a magasa.bb magyar 
nőnevelés megteremtőjét \rrcs Pálnét; mindkcttő hivo 
volt a. nők egyenrangusitá.;t\nak. És még veliink tart 
egy sereg nem ugyan hírneves, de a mi életiinkben nagy 
szerepet játszó, i;;azságos lelkü férfi, kik szereleltel és 
gúny nélkill támogatnak bennünkel törekvésünkben. 

Utoljára még c~ak egy érvet legyen sza.had fel
emliteni. Bát•milycn eidkészületlen legyen is c nagyobb 
fela.dnUa tud;i.snnk; b.írmennyirc járatlanok é.s tanu
lntlanok legyünk is egy vagy más tekintetben, egy 
pontban majdnem kivétel nélkül elönyben vagyunk: a 
lelkesedésben, vagyis a. becsületes munkában és az 
emberiességben való rendithetlen hitben l Már pedig, 
hogy mit j elent ez a Ielkeo.;odés, e·~ a hit a haladásra 
nézvr, azt nem igen szükséges magyarázni. A mi sze
rencsétlen társadalmunk és közállapotaink nem azért 
nem haladnak ~rkölcsilcg, mcrt az emberiség képtelen 
volna a haladásra, ha.ncm mcrt közönyénél é') nembá
nomságánál fogva n~m tud saját halaelásában hinni s 
igy nem is igyekszik egy tisztább világnézetet megsze
rezoL Minden egyes lzatározatnál, minden egyes tör
vénynél, bevett szokásndl egyenként ki tudom mutatni 
ezen pesszimizmus szülle tökélellen megoldást, me/y ren
desen temérdek ártatlan áldozatot követel. Ezt a meg
rögzött, lúvatalos pcsszimizmnst döntené meg, vagy 
legal:Lbb is csökkcnteoé a közintézkedésekben - a. 
hittel folytatott női munka. 

Er"e n. "hit" szóra természetcsen ismét felujul
hat az ellenpártnak már régóta hangoztatott nézete, 
mely szcrint éppen a női lélek vallásos, "babonás" 
vol~n. min.tt félő, hogy hazánkban a liberá.lizmus szen
veduo ezen ujitásná.l, mcrt a mi müködésiink csupa. 
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konzervatí vizmust é:.; a lélek lcbilincselését, miszticiz· 
musba való lesülyedését eredményezné. 

Mélyen tisztelt Közgyülés ! a mi lelkünk vallása, 
mely hiszi az igazat, szépet és jót, mely hiructi az 
emberiség javuló és tökéletesülö nemes voltát - a 
mi hltünk nem bilincsel és nem sillyeszt a sötétségbe 
senkit és semmit, hanem inkább mindeneket felszabadzt 
és magasra emel.' Ez az a köteles lelkesedés, az az 
egyetemcs szareteten alapuló szükséges enthuüazmus, 
melyről Magyarország két legnagyobb szóuoka : 'l'isza 
István gróf és Prohászka Ottokár majdnem egyidőben 
hangoztatta, hogy e nélkül a világ sohscm érheti el 
azt a magaslatot, mcly egr eljövendő tisztább világ· 
nézethez SZ\1kségcltetik. Ez az az emelő erő, melyet 
éppen a haladás és igazi szabadság érdekében nem 
nélkülözhetünk már soká. 

A. komoly női törekvésnek cllenségei azzal szok· 
tak érvelni, hogy a női nem még eddig a feltalálók 
sorában sullasem állt, semmiféle meglepő találmány· 
ban nem részesitette a világot, tellát nem számíthat 
a meglévőnél nagyobb jogokra. Tökéletesen igaz, hogy 
például a "levegő" divatos .,moghóditá:;ában ~ nem 
nagy résziink van, legfeljebb egy-egy fohász emelke· 
dik tólünk a magasba, hogy katasztrófával ne végződ· 
jék e merész válluJkozás. Hanem egy közös é-; egyete
mes találmányunk, egy magasba gravitáló, de biztos 
alapon szervezett, biztos sikert eredményező tervünk 
nekünk is van: ez az alacsony és önző szenvedélyek 
legyőzésén, "meghóditásán" alapuló merészebb szár· 
nyalás, beesületes és tiszta életfelfogás, mely valószi
nűleg felveszi a konknrreneiát a. leggeniálisabb repü· 
lőg-éppel is . . . 

Tisztelettel kérem az egyletünk által benynjtott 
indítványnak szives elfogadását. 

~ 



Nők a politikában. 
(Az Ujság.) 

Fenti eimen jelent meg "Az Ujság" mult vasár
napi számában Neumann .A.rminné nagyrabecsült író
társam cikke, mcly a Magya.rorsz<igi ~őegyesülctek 

Szövetségénck leguja.blJ munkaprogrammját tárgyalja~ 

azt hangsulyozva, hogy a szövctség kötelékébe tartozó
nőegycsiiletek a választójog éntekében való müködés
sel a "modern sujjrage!tek vizében eveznek". 

)[int ezen uj munk.a mostani felvetöjc, kezdemé
nyezője és mint a ~[agyarorszá.gi N őegyesületek Szö
vetségc most megalakult választójogi szakosztlt.lyá.nak 
elnöke, kötelességemnek tartom o meg nem érdemelt 
kritikára tisztelettel válaszolni. 

Aki énlekMdütt a szakosztály megalakulása iránt 
és meghallgatta vagy elolvast.'l. szarény és nőiességet 
szolgáló érv-einket, valamint figyelemre méltatta a női 
egyesületek lapjn.iban megjeleut munkaprogrammot 
(melybcn erősen han~sulyozzuk, hogy soha az utcára. 
ki nem visszük o mozgalmat és méltatlan, erőszakos 

fegyverekkel sohasem küzdünk), azonnal meggyűzödhe
tett, hogy egyáltalán nem a lármás, eszeveszett, "zava
ros vizben evező" a.ngol snffmgcttek mintájc\ra. kivánnak 
magyar asszonyaink a. válal'iztójog énlekében dolgozni. 

Hogy az egyesületek dclegá.tu ... ai a szövctség 
közgyülésén egyhangulag elfogadták inditványomat, -
nem azért, mert az én inditványom volt, hanem mert 
véletlenül a korszellem követelményét fejezte ki -
csak annak a tanujeiét adta a szövctség, hogy élő, 
gondolkodó, megfontoló és következetesen reformálható 
egyesületek társasága.. 
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A haladó irányban való nézetváltozás nem inga
tagság, szeszélyesség vagy jellemgycng,cség, hanem, 
köteles és törvényszerű fejlődés. Nem S7.égyenlcm be
vallani, hogy körülbelül hat év előtt még én is ellene 
voltam a nök választójog'á.nak és ezt Batthyány grl)fu i} 
tennében Schwi.mrner Rózával szemben nyilvánosan 
meg is mondtam. )fá.r négy év e1ütt a szövetség te
mesvári közgyiUésén - közben folyton figyelve és 
megfontolva ugy a hazai, mint a külföhli eszmeáram
latokat - azon négy vagy öt asszonyhoz pártoltam, 
a. kik a. nagy többséggel szemben egy választójogi 
szakosztály megalakulását kivánták - természetesen 
hiába.. Továob figyelve a jelenségeket, ma már magam 
tettem meg az indítványt és a még négy év előtt me
rev elleutábort képező hatalmas asszonyldbor, becsülete
sen és nyiltan bevallva a korsze/Jem fejlődését és a for
dulal szükségességét. óvatosan, nemesen, de egyhangu 
határozattal, habozás nélkül lépett e haladás utjára. 
És ez nem meggondolatlan vagy szeszélyes "beugrás" , .. 
nem is suffragcttek módjára való "evezés", hanem je-· 
lentéktelennek látszó, de gyönyörü kis kép ama nagy, . 
egyetemes haladásból, mely lassan, de biztosan viszi 
előre a. világot ! Ez megfontolt és kidolgozott prog
ramm, csendes kis clömunkálat, mcly becsülettel és 
hűséggel akar segédkezet nyujtani a fokról-fokra emel
kedő korszellemnek. 

Óriási tévedés azt hinni, hogy ha néhány ember 
makacsul ragaszkodik a régihez és kigyút-békát kia
bál a modern eszmék ellen, hogy akkor majd a hala
dás kereke megáll. Ugy a világtörténelemböl, mint a ' 
filozófiai vagy egyéb tudományokból láthatjuk, hogy 
ha egy-egy reformnak elérkezik az ideje, minden struc
politika ellenére bekövetkezik az a gyakorlatban is. És . 
akkor válik csak országokat romboló veszedelemmé, 
ha. az embereket előkiszületlenül találja és ferde vagy -
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gonosz irányba fajul el. Ha pedig már elfljult is egy
egy reform, nem a mct·ev ellentállás, a kétségbecsott 
védekezés szolgál okos politikául, hanem a nemes és 
megbizható alapon moga.lakult párhuzamos munka, moly 
az ellenséges indnlatu eszmében található igazságot 
kivánja a maga módja szerint megvalósitani. 

A tulzó és gyülölködö szociáliz.mussal szemben a 
krisztusi szeretetcn alapuló szociálizmus, a külföldi 
elvadult feminizmussal szemben pedig a szelid fegy
verü, meggondolt hazai feminizmus a legjobb orvos
ság. Különben hogy Angliában is milyeu kifogástalan 
magaviseletü, a legnagyobb intelligenciával megáldott 
női munkások vannak, bizonyitja a nálunk időző miss 
Corbett, a ki maga tett éles különbséget a szuffraget
tek és a békésen dolgozó komoly munkások között. 

Ne egy kis asszonycsapatnak a ha.ladáshoz való 
bölcs alkalmazkodását kifogásolja a kritika, hanem a 
nagy, régi tábornak a fényiizé.-;hez, esztelen divatmaj
moláshoz és lelketölő üres zsurozáshoz való makacs 
konzervativizmusát tegye pellengérre ! Ez százszorta 
nagyobb veszedelmet rejt magában a jövendőre nézve, 
mint a mi szerényen megalakult, llitiság nélkül dol
gozó kis szakosztályunk. A komolyan gondolkodni és 
tanulni akaró, vagy már a közügyekért dolgozó asz
szonyokra. bizton számitltatunk, hogy mint feleség és 
anya - még pedig neve/ö anya - megteszik a köte
lességüket, valamint a kulturmozgalmakat is megérlc5en 
támogatják. 

De hogy a mai nagykalapos, délelőtt a váci-ut
-cában sétáló, délután zsurokat járó, flirtölő, szivarozó, 
jótékonycélu kabaret-elöadásokat rendező asszonyok 
milyen családi életet, milyen álkulturát és milyen jövő 
gener·ációt teremtettek, azt legjobban a szociális ér
zékU és nagyszivü Neumann Árminné tudja, a ki nem 
egyszer panaszkodott előttem, társadalmunk végtelen 
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léhasága felett és ebből kifolyólag a jövendőnek szo
moru sorsa mia.tt. 

Hanem azután azt mondani a tár.;;;a.daJomnak, 
hogy Alivel az asszonyok ostobák, tudatlanok, léhák, 
nagykalaposak és bisztériknsan szeszélyesek, azért nem 
szabad őket komoly munkára nevelni, ez éppen oly 
nem helyes álláspont, mint az :1. másik szintén min
dennapi állítás, hogy mivel ocsmány és erkölestelen a 
politikai élet, duhajkodással é· részegséggel járnak a. 
választá..c;ok, azért a finom és gyenge lelkű asszony ne 
is gondoljon arra, hogy valaha beleszólhasson ember
társának vagy nemének érdeke és ügye miatt a köz
ügyekbe. Dyeu pesszimizmuc;sal nem neveljük köteles
ségtudásra, hitre és reményre az embereket l De kü
lönösen nem neveljük Isten helyes tiszteletére az em
beriséget ! Mert ugyan ki tisztelné azt az .Alkotót, a 
ki végzetszera/eg szennyesnek, erkölcstelennek és utá.
latosnak teremtette a közügyekben dolgozó munkát és 
kiilönösen az államok sorsát intézd politikát ; az em
beriség nagyobb felét pedig tudatlanságra, lelküsme
retlenségre, divatmajmolásra, zsurok látogatására. szánta. 
és csak ezeken keresztül teremtette "boldogitó"' csa
ládi életre és "kulturtörekvésekre" ! 

A fejlödés törvénye uralkodik rajtunk · igy sem 
a politika, sem az asszony a mai alacsony sz\nvona
lon nem maradhat. Vagy egy nemesebb politikával 
müködö társadalom emeli maga.<;abb emberré a nőt, 
vagy a kioktatott, megnemositott asszony reformálja 
lassanként át a visszamaradt társadalmat és mnnkáját. 
A mi szakosztályunk Isten segitségével megkezdi az 
oktató és nevelő előadások tartását. 

Perczeln~ Felolvadsok ~ K15zlemtnyek. 



A nőmozgalom egy kérdéséről. 
j1ozzászólás a fv1agyar Társadalomtudományi EgyesOletben tar
tott feminizmusról szóló vltához. Megjelent .. A nö és a társa

dalom··-ban. 

A nagyrabecsült előadónak, dr. Kenedi Géza úr
nak vasáruapi cikke, melybcn gyönyörűen jelzi, hogy 
ez az eszmecsere nom ellauséges harc, hanem az igaz
ságnak együttes, becsületes keresése akar le1U1i, báto
rit fel arra, hogy én, az ő irodalmi munkásságának, 
egyéniségének és családjának egyik legnagyobb tisz
telője, szintén 1·észt kérjek magamnak ezen magas 
szin voualn, altruisztikus harcbóL 

Azon megjegyzésre reflektálnék, mely szerint a. 
nők, mint anyaságra praeclesztinált lények, oly szeren
csétlen testi szervezettel és egé:-,zségi viszonyokkal 
bírnak, melyek időnként lelki világukban abnormis és 
diszharmonikus állapotokat szülve, 45 év körül pedig 
már nagyobb fokú Lomlothágat teremtve, alkalmatla
nokká teszik őket ugy a kitartó fizikai, mint a logi
kus és következetes szellemi munkára. 

Legyen szabad csak arra figyelmeztetni az elő

adó urat, hogy nem mindeu abnormisnak nevezett, 
diszharmonikusnak látszó lelki állapot tekinthető "kár
tékony rendellenességnek", vagy "lelki bomlottságnak", 
melytől a közügyeket félteni kell. Határozott tapasz
talat mutatja, hogy a nők sötétebb hangulata, érzéke
nyebb lelki világa nem éppon az észnek és logikának 
a bomlottságát jelenti l Az a bizonyos sötét szemüveg 
- mely miudenesetre a kedélynek némi deprimáltsá-
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gából cred - rotHlesen nem valóllanságokat szokott 
mutatni, hanem legtöbbnyire éppen a tényleges hibá
kat E's társadalmi ferdeségeket szokta megvilágitani. 
Ezek a. Lctegescknck gonelolt töprc:1gö gondolatok, az 
auyas<íggal járó mélyebu és szcntcbb magábaszúllások, 
kötelezettségre él r~Jé.~ck, söt 11 in1lenütt kötcle.sségtu
dást és felelü . .,:ségGrzctct küvetelő kedélyhangulatok az 
é n ::;zcréuy T"éleményem .;;zerint - még ha tényleg 
t ubágosuk és alkalmatlanok yoln~í.r.ak i-. - nem any
D) ira mcgbomlottságnak a. jelei, mint inkább egy uj 
világlátúsnak, süt.tSt, do rejormrífori gondolatoknak ne
vczhctül· . 

Hiszen fel scm tételezhető a nagy és szeriotem 
magasabb inte ncióju, céltudalo.~ tennészettül, hogy a 
"legszentebb" feladatot: az a-;szon~i é-.. anyas;\gi fela
datot, cinikus móclou megbomlott é_, beszámltha.tatlan 
állapottal kösse renJellc:tésszerliell üs.-ze. Ezek n. való
ban abnormális e:;etek csak kivétcJ.;;zeri.tcn jelentkez
hetnek. :'!Iert u. célnélküli beteges szimptomák "prnedesz
tinációszerüeknck" sohasem nc,·ezhetük . 

.A. legtöbb <li:,zhannonikusnnk tartott hangulat
vagyis a külsö tár:-.a.dalmi bcrcudczés és a bclsö egyé· 
nbég kllzötti cg) cnctlcnst>g - tcrmékcnycbu és refor
máló bb gondolatokat szül a köz ér<lekéért, mint az a. 
temérdek "uonnJlis"-unk Hcvczett, lmnuonikus, n. je
len körülményeibe miuuiJ belcnyn::;Tó, elégedett véle
mény, mcly éppen kouzerva.tiv tár~adahnunk nagy mu
lasztásalnak az okozója! Ama bizonyos szükséges, sőt 
kötelező elégedetlenség nélkül - mcly elégedetlenség 
nem forradalmi, erőszakos változtatásra, hanem llig· 
gadt rejormátori munkára. ösztönöz bennünket - sem
miféle szellemi pálya. nem muukálja a tökéletesebb jö. 
-vöt ! En-öl a. kötelező, de soha sem lázi/ó elégedetlen
ség~rzetről - mint tipikus asszonyi tulajdonságról -
.a. legjellegzetesebben értekezett a korán elhunyt Ne-

2* 
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ményi Erzsébet, ki egyike volt Magyarország leglo
gikusabb iróinak. 

De még ha tényleg szeszélyes és megbomlott ál
lapotot szülne is e sötétebb hangulat, vajjon nem ta
pasztaljuk-e ugy a világtörténelemben, mint a minden
napi életben, hogy a legabnormisabb szeszély és vál
tozó, következetlen kedélyhangulat a. kiilöuben komoly 
munkásnál nem képez valami sulyos akadályt. Magyar
ország egy sereg nagy embere hihetetlenül szcszélyes ; 
és a leglogikusabb és következetcsebb hivatalos munka 
mellett, privát kis ügyekben vagy a. családi életben 
nevetségesen logikátlan, hirtelen haragu, söt akár
hányszor beszámíthatatlan és megbízhatatlan. Ha ezek 
közill egyik v~gy másik gyermekeinek nem az apja, 
hanem az anyja lenne, bizonyát•a egészségi állapotára 
vezetnék vissza ezt az abnormitást. 

És vajjon azok a sajnálatos egészségi áUapotok, 
melyeket a. férfi titrsadalom nagyobbik része - nagy 
tisztelet a másik részének - nem is normális uton, a. 
szent természet tervszerüsége folyM.n, hanem nagyon 
is abnormis módou, emberi gyarlóság folyt-án, saját 
maga szerez önmagának, melyek csiní.i a hazánkban 
annyira pusztító tüdövésznek, görvélykóruak, testi és 
szellemi degenerációnak - vajjon ezek az egészségi 
állapotok hivatottabbak lennének-e a:közügyek vezeté
sére, a jövő emberiség megalapozására, mint a termé
szeWil nyert, természetes változások? 

De még ha a nöi szervezct hozta kedélyállapot 
maga a teremtő észt és alkotó képcsséget támadná is 
meg, még mindég megmarad a legfőbb erő: az erkölcsi 
tisztaság, az erkölcsi érzet rendkivüli fejlettsége, 
melyet igazán csak a legbetegesebb abnormitás csor
bíthat meg az intelligens asszonynál. Már pedig a. 
konzervatí vnn.k nevezett, erkölcsiséget hangsulyozó 
vallási alap - melynek itt liberalizmusunk dacára is 
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'Valószinüleg sokan llivei vagyunk - nem annyirn. a 
"nagy sullyal biró" agyvelők zsenialitásától váti a kor
szakunk megváltását, hanem inkább a nagy és melcg 
szivek erkölcsi érzetében és altruisztikus tulajdonsá
gaiban keresi a javításhoz vezető eszközt. És a nöi 
.!izivnek e tekintetben való elegendő sulyát - megle
het, hogy éppen az agyvelő sulyának rovására - le
tagadni csakugyan nem lehet. 

Kétségkivül a nevelési tudomány által ·- mcly
nek gyakorlása hála istennek nekünk is meg van en
gcd~·c - hathatósan érvéuyesithetnök társadalmunkra 
nézve ezen erkölcsi erőt ; csakhogy éppen mélyen tisz
telt clőadónk cmliti egy gyönyörtien megirt régebbi 
cikkében, hogy inkább példaadással, valamint az együt
tes foglalkozás és szórakozás által keletkezett baráti 
viszonnyal lehet a helyes nevelést eszközölni, mint a 
gondolatoknak átplántálásával. De már most, ha a gon
dolat- és érzelemátvivés csakugyan olyan nehéz, söt 
kétséges sikerű mesterség, mint amilyennek az előadó 
úr állitja, a mi nőies hivatásunk pedig nem az a pá
lya, mclyben fiainknak példát mutathatnánk és az 
együttes munka kapcsán velök pajtáskodhatnánk (mert 
~zeknek sem a főzés, scm a nagymosás tudományára, 
sem egyéb házi teendők megtanulására szükségük 
nem lesz, az a kis szellemi dilettantizmus pedig, melyet 
mi üzünk, öket ki nem elégíti,) sőt még az erkölcsi
ségben sem mutathatnnk nekik példát, mert ezideileg 
a férfiak számára egy külön erkölcsi fogalom van fel
állitva, kérdem tehát: hogyan és mi módon vigyük át 
a birtokunkban levö hatalmasabb erkölcsi erőt a fér
fiak uralma alatt álló társadalomba ? 

Ha semmi másért, de egy erkölcsösebb jövő meg
.alapitásáért, az embervásár megszüntetéséért, úgy a 
keresztény szeretet, mint az egyetemes humanitás és 
egyetemes kulturálls haladás nevében, hivatalosan 
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kellene respektálni u nök e tekintetben való külön vé
leményét. 

11Inltkor itt egy általam nagyon szerotett és tisz
telt úriasszony erősen hang.sulyozta, hogy a magyar 
asszony nem rabszolg:~ ! Xem. Sem o, sem én, sem c 
teremben senki; de azért nem vagyunk annyira szabadok, 
hogy kiváló férfiainkkal (mint amilyen elsősorban dr. 
Kenedi Géza, ki majd mintlcn cikkében kikel a leány
kereskedelem ellen) kczetfof,rva, együttes, becsületes 
és kit.utó nmnkával válthatnők meg a tényleg szé
gyenletes rabságban élő testvérein ket. Mert az egyete
mes testvériség rajongónak tetsző fogalma nem csak 
a szociáldemoknícia jelszava, hanem elsősorbau a ke
reszténységnek nagyou is megszivlelést érdemlő gon
dolata. 

Az előadó ur multkor1 előadásaban maga jelezte, 
hogy mig a férfiak inkább a változást szeretik, aza~ 

állhatatlanok, addig a uök liatározottan "állllatatosabb" 
természetüek. Ebből ismét azt vagyok bátor magya
rázni, hogy ha n :szeszélyes, betegség szülte kedély
változások dacara nz állhatatosság tulajuonsága az 
egész nemen kanstatálható -- mely tulajdonság egy
értelmü a megbizhatóság, sőtmajdnem a felelősségérzet 
fogalmával - ugy ~em az időnként beállt apró kedély
zavarok, seu. a 45 év körüli állítólagos megbomlott
ság komolyan, egyéniségbontó zavaroknak nem tekint
hetők. 

Különben is, - hogy még egyszer visszatérjek 
az előbbi témához - ha ezek az egészségi zavarok 
nem akadályozzák a mosónői, varrónői, ta.nitónöi, szi
nésznöi, sőt szülésznöi pályát - mely utóbbi majdnem 
egyenlő felelősségteljes, energikus és fárasztó munkát 
képvisel, mint az orvosi pálya - akkor körülbelül a 
többi pályák sem képezhetnek kivételt. A háboru fo
galmát szolgáló katonai pályát természetesen nem szá.-
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mithutom a természetszülte termé-;zetes pályákhnz. Hogy 
nem a test épsége és szerencsé.:; egész.:;égi viszonya 
van hivatva a nagyobb feladatok telj esitésére, muta.tja 
nemcsak az előbb emlitett nenrasztenikus nagyok se
rege, hanem a temérdek beteges, csenevész testü, örö
kös fölill akadályokkal küzclű férfimunkások hatalmas 
szellemi alkottí;;n. a met,termett gla(liátorok és jelen
téktelen óriások erős, de értéktelenebb mnnkái'val 
szemben. 

Maguk a vallásalapítók is többnyire gyenge test
alkatu, deprimáltsá.gra hajhwdó, válto;r,ó kctlélyü egyé
niségek voltak, de elv dolgában egész a. kere:;ztfáig 
kitartottak ! Szinte megpecsételték azt a konzcrvativna.k 
tartott vallásos felfogást, hogy a lélek, a gondolat, va
gyis a cselekvést szülő eszme minden földi nyomoru
ságon keresztill törtetve yégzi el misszióját ! 

Theisztikus szempontl.>ól, az egyéniségnél nem az 
dönt véglegesen, hogy erős - e a szervezet vagy gyenget 
férfi-e az illető vagy n ő, hanem hogy müködő és te
remtő-e a benne élő gondolat vagy sem? :Mert ha nem 
hiszünk az eszme, a gondobt mindent legyözö hutal
mában és egyetemes - válogatást nem tiirő - misz
sziójábnn, minden konzervativizmusunk mellett is ellent 
mondunk őseink vallásának, hogy aka.ratlanul is kontnk 
materialisztikus, mindent a testi állapotokból és testi 
funkcióktól feltételező theoriáját támogassuk. 

Még a leányoknak 16 éves korukban valú 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 ter
mé.szetrajzi alapon kezelni. Az is egy kezdődő egyéniség, 
kinek célja a házasságban nemcsak pusztán egészséges 
gyermekeknek életet adni, amit különben az emlitett 
kevésbé lelkiismeretes intézmények és felfogások meg
lehetősen megnehezitenek, hanem a megfelelő lelki kap-
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csot b megtalálni, aminek megítélését egy 16 éves 
növendékleányra - kinek egyénisége, ízlése, hajlama 
még csak ezután fog kifejlődni - még nem igen lehet 
bízni. 

:\Iélyen tisztelt elöadónk az 6 kitünő és kifogyha
tatlan humorával azzal a mondással végezte be érdekes 
eloauását, hogy ad<lig nem lesz a két nem egyenlő tö
rekvésű, mig a férfiak is meg nem ismerik az "anyai" 
örömöket. Legyen szabad nekem ezen nagy és őszinte 
derültséget keltő mondásra asszonyosan diszharmonikus 
módon a legtiszteletteljesebb komolysággal felelni. 

'feljes lelkembül hiszem, hogy ha csakugyan meg
történhetnék uz a csoda, miszerint az egész férfi tár
sadalmat oly szoros és meleg kapocs fi.i.zné az ifjusághoz, 
a jövő generációhoz, mint amilyent csak a mi anyai 
voltunk teremthet meg (minden egyes új élctért egy-egy 
régibb élet lévén kockára téve); ha minden egyes, 
legtöbbnyire még fejlüdés korában tönkre tett, vagy a 
hábor(t veszélyénok kitett fiúgyennekért, és minden 
egyes, társadalmilag megpecsételt erkölcsi züllésbe me
rült leánygyermekért anyai fájúalmn.t és anyai töpren
gést érezne, tnint mi, lehetetleu, hogy az összes előtte 
nyitva- álló pályákat kihasználva, ne az egyetemes er
kölcsnek és békének legmesszebbmenő tökéletesitésé1·e 
törekedilék t 



Mé_g e_gy szó a nő választójo_gához. 
(Magyar nöegyesOietek lapja.) 

A napokban Herczeg Ferenc, az előkolo és álta
lánosan kedvelt iró lenuületes szép beszédet tartott 
a Leányegyesületben a nők mostani törekvéscit is vá
zolva. Hang.sulyozto, hogy nem tncl azért a gondolatért 
lelkesedni, mcly a nők részérc is politikai jogokat 
követel. Nem a nemzetet félti a nőtől , hanem a n őket 

,a politikától. Mert "a tisztaság nem ragadós, Izanem a 
mocsok igen". A politikai élet oly "szenuyes," hogy 
minden kulturemuernek kerülnic kellonc s csupán a 
fejlő dő kulturát szolgálni stb. stb. 

Kétségkivül nagyon szép, jóhiszemű és őszinte 

beszéd, mcly leplezetlenül kimondja politikai életünk 
szennyes voltát és ezzel szemben a női eszme tiszta
ságát! De mi assznyok, kik fanatikusan hiszünk min
den szükséges intézmény, emberi csoportosulás külö
nösen a nemzeteket igazgató, törvényeket szabó ha
talomnak fejlődő és tisztuló voltában, sohasem tudnánk 
.abba a gondolatba belenyugodni, hogy éppen a törvé
nycinket kiszauó, magyar testvéreinket jólétbe vagy 
szerencsétlenségbe vezető politikai élctünk predestiná· 
ciószerüleg üzi a szeonyes játékot!! És ennélfogva a 
tiszta elem kötelessége csak abban merül ki, hogy 
mindenáron kerülje ezen általánosan elismert és meg
pecsételt "ingoványt" ! 

Ha a politika csakugyan olyan beteg alapon áll 
nálunk, mint ahogy nagyncvü írónk azt vázolta, épen 
akkor kell a. tiszta jellemü embereket bevezetni e da
rázsfészekbc - mi nt ahogy néhány derék embmiiuk 
is azért van bent - hogy a tisztasagot, ezen állitólag 
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tapadhatatlan tulajdonságot, igeni.; éppen i.-;teni hatal
mas Yoltánál és hathatóságdnál fogva. akár erőszakkal 
is terj esszük! l :Kem írhatjuk telJút alá azon pessimista 
nézetet, hogy csak a macsok ra~adós l: )Jég kev-ésbbé 
azt, hogy még a tb z b!. j elle tn re is könnyen ni. ragad . 
Amely egyéniségre nézve veszedelmet jelent. n. ~zeny

nyek közelléte, az 11C!Jl 1s igazi egyéniség é~ ninc:, is 
helye a "tiszták" társaságában. 

Hogy a tisztittalan uolgokkal valú becsületes és 
kötelességszerü tör(id~ mcnnyire nem ártalmas, sőt 

évröl-évre menuyire lwlad ezen állitás a kiizfclt'ogá.~

ban, 1uutatja. az a ttlny, hogy dacára, hogy még néhány 
év előtt. miclon közülünk nfgyeu jól megjontolva a 
dolgot, szent meggyó;;ödJsst.:l és lsten neyébeu szóltunk 
bele a lcimyken~skedclem sz.omorunn szégyeuictes dol
gába, majdnem kiküszöböltek bennünket az ugynevezett 
"jó társaság"-ból - ma már a haladás csodálatos jó
voltából, tJrsadalmunk llelyeslésével dolgozunk - asz
szony a férfival - a most megalakult gyönyörü inten
eióju egyesületekben e szomoru ügy érdekében. 

:Sohasem a kellemes, "tiszta" és ártatlan témáju, 
elegáns, fehérkcztyüs kézzel végzett szalon-munkák a 
krisztusi feladatok, hanern miudig az "ingovúuyokat" 
és "szennyes" állnpotokat reformáló, nehéz és kritikus, 
dc éppen ezért gyönyörűen tiszta és eszményi munkák! 
.Jim·t hiszen miudeu egyes erkölcstelenségnél nem csak 
meddő és ártatlan játékokról vagy privát-passzióról 
van sz.ó, hanem egy nemzetet ö/ö métdyrJl l 

Bs o tiszti/ó, segitö és feleme/ó munkárn. világért 
sem valami ultramodern hóbort, hanem maga o. pár
tatlanul h·ott, minden egyes embernek szóló evangélium 
adja meg tanitá.sai\Tal a példát, mondván: ezt csele
kedjétek l 



A szociális munkát végző asszony. 
(A )3udapesti Hirlap női mellékleta.) 

A régieknek van egy nagyon kellves és jólli
szemil mondásuk, mcllyel a nő passziv szerepét mint 
a legtökéletesebb as zonyi tulnjdons<ígot dicsőítik; 

ugyanis, hogy az a legkülönb asszony, kiről soha senki 
som beszél, tehá.t senki scm tud semmit. Bizonyára 
abból az okoskodásból iudnltttk ki, hogy míután az 
asszony valúszinülog csak hius(tg és cifrálkodás által 
vagy éppen kikapós, udvarlókc.tt tartó voltával tünhe
tik fel a társadalomban, jobb ha kütelességszertien 
olvad be abba a nagy semmiségbe, mely m{tr évszáza
dok óta annyi talentumot, lelkesedést, becsületes tö
Tekvé'it és munkaképességct nyelt el magába. ! 

Mo.~tanában azonban nagy fordulat állt be tár
sadalmunkban . Most maga a társadalom ösztönöz ben
nünket az elegáns szereplö munkára. s nyakru.-főre 

tá1n ad a temérdek teá.kat, jótékony zsút·okat, bazárokat 
rendező és jegyeket áruló íuiasszony, a nélkül azon
ban, hogy társadalmunk bajain komolyan és számotte
vóen - - kivéve a jótékonykodá;t - segitene. 

Végignézve egy-egy rettenetes luxust üzö sze
replö táboron , igazán gondolkodóba esik az ember, 
vajjon nem volt-e mégis igazuk a r égieknek szigoru 
jelszavukkal ? l 

De szarencsére itt L'), - mint mindenütt, - va
lahol a középen van az igazság. Vagyis se félrevonuló 
és hallgató, se örökösen és külsöségekben szcre_plő 
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asszonyra nincs a köznek szüks~ge. hanem vagy l!iva
talosarz és hivatásosan dolgozó. vagy a csendes kötc
lességet végzü otthonálJól merészen ki l:ilépö és luxust 
mellözó munkás asszonyra, ki minden egyes küLc;ő kö
telességének lelkiismeretes végzése után visszatér a 
hangtalan, de fontos családi mnnkához. 

1\Iert ha azt az idöt, amit ma a nők az otthoni 
életboi a zsúrokra és meddő .szercplö szórakozásokra 
szakítanak, komoly munkára szánják, ugy igenis meg 
lehet egyeztetni a családi elfoglaltságot, de különösen 
a kötelezó gyermeknevelési missziót a kiilsö feladatok 
teljesítéséveL Söt ruég a nemes élvezetekre: a müvé
szetek élvezésére is bőven jut idő. 

Kétségkivül korunknak haszonnélküli kiilsöségck
ben szereplö asszonyai rontják a komolyan dolgozó nök 
himevét. De ezen nem úgy segitünk gyökeresen, hogy 
- ha látva a gúnyt, mellyel fogadják törekvéseinket 
- sértett büszkeséggel vonulunk vissza a régiek által 
dicsőitett nagy homályba, hanem ha következetesen 
komolyitva é::. egyszeri1sitve mnnká.nkat, bátran kitar
tunk az előttünk lebegő cél mellett! Passziv jósággal 
és türelemmel nem mozdítha.tnnk elő semmit, mert 
nagy energia, erö.s akarat és lankadhatalan küzdelem 
szükségeltetik ahhoz, hogy a szebb jövendőt egyengető 
modern szellemhez és mnnkához csak egy paránnyal i.s 
hozzáj árulhassunk. 

Csak an·a vigyázzunk, hogy temérdek egyleti 
munkát magnukra vállalva, csupa buzgalomból el n e 
forgácsoljuk erőnket! ~Iindenki az öt érdeklő és leg
hasznosabbnak gondolt munkakört válassza, hogy an
nak egész lélekkel szantelltesse szabadidejét. Azon sza
badidejét, mely a kénytelen kenyérkereset vagy családi 
kötelességek teljesitése után megmarad számára. Mert 
egy-egy ügynek sokkal többet használ néhány erőteljes 
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és alapos mnnka, 1nint egy sereg jelentéktelen és gyenge 
kis müködés. 

Még egyet vagyok bátor ismételve hangsúlyozni. 
Mindenki csak egyéni talentumaszerint tud hathatósau 
dolgozni. A theoretikus munkásra, vagyis aki inkább 
eszmékben tud dolgozni, - még pedig a gyakorlati 
munka rovására, - kár praktikus c . .;clekvö munká.t 
bízni. Aki pedig a gyakorlati életben bizonyul úgyes 
munkásnak, esetleg szintén a tervező gondolat rová
sára, annak vétek idejét theoretikus munkára. pu.za
rolni l Hogy meglevő nagy, komoly munkát végző női 
táborunk dacára nagyon csekély az eredmény, annak 
nem csak korlátozott, a gyökérre sohasem hathaló mun
kánk az oka, hanem mint említettem, a tulterheltség 
és a rossz beosztás. A túlterheltségre mentség az is, 
hogy aránylag kevesen vagyunk, kik komolyan foglal
kozunk a köz érdekéért. 'l'ehá.t nemcsak sokat veszünk 
magunkra, hanem tényleg sok is jut egy-egy dolgozó 
asszonyra. Már most ha az irás embere, esetleg rossz. 
gyakorlati munkát kénytelen végezni ; a praktikus 
cselekedetü munkással pedig tökéletlen irást vagy elő
adást végeztctnek, kész a fejetlen és meddő munka. 
Ellenben ha a dolgozó, ambiciózus magyar asszonyokat 
valami csodás külsö hatalom logikusan sorakoztatuli a 
munkára., hogy az egyik fél megbizható eszméje szabná 
ki a másik fél praktikus gyakorlati munkájának a 
módját, - és nem megfordítva, sőt össze-vissza, - úgy 
sokkal ös.:;zho.ngzóbb, é~zszcrübb és produktivebb mun
ká.t tudnánk ~zeretett ha.ziuk érdekében megteremteni. 



A nők igazi hivatása. 
(Az U15ág ) 

?\Iintlcnfclé hangoztatják, hogy ime, most, c há
boru~ korszakban világlik ki igazán, hogy a nuknck 
nem a "politikai amazon" szercpo, nem is a Yilágbajok 
elleni harcolás, hanem a harcban ejtett seiJek gon
dozása, a lláuoru csapásainak cnylüté~o az igazi hiva
tá a! 

~em tagadom, e;r. a sablónszerü és talpraesettnek 
lát~zó moudás momcntán megragadhatja a felületeseb
ben gondolkotló, könnyen befolyásolható egyélt lelkét, 
de lehetetlen, hogy méi~Tebu gondolkozású, logikával 
érvelő cmbel't mc~:,rtéveszthcssen l Igazi hivatás! Óriási 
jelentiiségii szó, mely magában fo~lalja a rendeltetés
szerii rnnnkn fontosságát és suly:it is az embcrisGgre 
nézve A csuiáll gondozása és nevelése például ki
mondhatatlanul fontos és nélkü lözheteUcn mi:-:.szió a 
világra nézve, de mint nőnek való egyedüli igazi hi
vatá" még ez sem nevezhető. Elöször mert nem mond
hatunk egyedüli igaz hivatásnak egy olyan foglalko
zást, melyct egyedül u. saját erejéből egy asszony sem 
produkálhat, miután nem rajta áll a választás, hogy 
akar-e valaki vele családot alapitani vagy scm. l\Iár 
most, ha egyedül áll az életben, lúvatás nélkül ma
radjon ? Másodszor még a leglelküsmeretesebb családi 
munka is csak akkor felelne meg az eredményes, tehát 
igazi hivatásnak, ha vele párhuzamban azon a külső 
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munkán is dolgoz!tatn:ínk. mely a c~alárli erkölcsöt be
folyásoló egyetcmcs szellemet i rányitja. 'l'emérdek pélfia 
bizonyítja., hogy a lcgllatalmasabu asszonyi ve:r.ctés és 
nevelés mcllctt elzilllött a külső, tradicionális bűnök 

következtében a nörCJJtlék. 
Ezen éríclésböl kifolyólag m~g kcv~sbé predesz

tinálhatunk a fele emberiség szám~\ra olyan hl va tás t, 
mely pusztán a világ ferdeségeitJol származó "sebek" 
és "csapások" enyhité~ére vagy apró kezelésére irá
nyul. Egyes embernek ki lehet szabni, hogy csak örö
kös mcllékmunkát íégzö hivatást szolg·áljon, ha ez 
egyéniségének egyedilli képessége é:) hajlama. lJe ba 
már egy tömegnek, még pedig, ismétlem, az emberiség 
felének ajánlunk eg~·etcmc:) hivatást - akkor ruár 
éreznünk kell kol·szakunkna.k azon nagymérvii beteg
ségét, mely nem elég-szik meg a sebek kötözésének 
Iloétikus mun kájával. 

Egyált.aJán nagyon merész dolog az emberiséget 
nem <;zerint két külön kategóriába osztani és határo
zottan kimondani, hogy az egjiknek ez, a másiknak 
pedig amaz a hivatása, lévén a szabad fejlődésre pre
desztinált egyéniség a:r. egész emberiség s.lámára adva. 
Ezon isteni hirvény alól joggal az U<;'>t.onyt sem ment
heti fel semmiféle emberi lln.tároza.t! l~métlem, egye
seknek kiszabhatják, hogy egyéniségüknek megfelclöen 
maradjanak csakis a családi vagy <ipolóoöi hlvatásnál, 
de tömeg számára, általános&u beszélve, csakis azt az 
egyetemes, javító és reformáló missziót lehet kij elölni, 
mely szinte össze van nőve az emberfogalommal s 
melyet semmiféle enyhíw "nőies" munka nem pótol, 
sőt nem is sokat enyhíthet a kiilönböző nyomornságak 
által alaposan megsebesitett emberiségen. Ha már egy 
szerencsétlen, jobb sorsot érdemlő fiatal, tettcrővel fel· 
ruházott embernek kilövik pl. a háboruban szemét, vagy 
összekaszabolják a testét, hogy a legjobb esetben mint 
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nyomorék tengödjön végig ezen az életen (hová bizo
nyára. más misszióra. hivatott), hiába. ontjuk mi a rész
vétet feléje, biziba kötjük be szeretö kezekkel a sebeit, 
vagy fogjuk be utolsó álomra a szemét, az életét, a 
boldogságát, a.z emberi mis.:;zióját már vissza nem ad
hatjuk! 

"Nincs nagyobb tévedés a világon, rnint núkor az 
embertelen intézmények állandó fennállásával akarják 
a 11humanitást" meghonosítani és vele összhangba hozni l 
Ez nem azt jelenti, hogy a tradicionális bünök által 
előidézett bajokból származó köteles mentömunkát sziv
telenül megvessük, vagy lekicsinyeljük, belőle magun
kat nagyképűen és kényelmesen kivonjuk, de mint 
megnyugvást teremtő végcé/t, miot ideális hivatást 
igazán nem tekinthetjük! És különösen nem tekint
hetjük mi asszonyok. ~em azért, mert sokak állitás& 
szerint tulszaba.delvüek" sőt hipermodernek lettünk. Ó 
nem! Sőt a mi konzervatívnak nevezett álláspontunk ; 
a vallási alap követeli meg tőlünk a gyökeres ronn
kára való törekvést és ezen egyetemes munka sikeré
ben való rendíthetetlen hitet! :\[i, vallási alapon álló 
asszonyok - kiket prófétáink a szerénység és igény
telenség boldogságát·a tanitanak - az emberi jogokat 
nem magáért a rideg dicsöségéJ-t és kiváltságért, ha
nem a vele járó, meleg c;zivü, embereket megváltó és 
szerényen elvégzett kötelessigekért óhajtjuk! Hiába 
küldenek bennünket a harctérre, hogy ott jól, rosszul 
sebeket kötözzünk és haldokló felebarátaink szemét 
lefogjuk, n. mi lelkünk e borzaJmasságok láttára még 
sóvára.bban fog az Istennek amaz országára vágyni, 
mely a kulturá.t nem a hábornk borzalmainak - tu
dományok és női kezek által való - enyhítésében, 
vagy az embertelen leánykereskedésnek "civilizált" 
és "humánus" vezetésében, naiv nöi kezek céltala.n 
mentö ronokájában fogja megtaláloi, hanem Istennek 
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és C'mbcmek szol~<ilva, magát a. för telmes önzésen és 
középkori sötétségen alapuló, "~cueket" és "csapá,o
kat" clóid.Szú okokat é') intéznu .. nyeket fogja - egyesült 
enit követelve - kiküszülJülni. 

N:1gy a borzalom é.s pnnaszkodá.3, hogy milycn 
réms~gcs "viss;.aélések " t örténnek a balkán háboru 
alkalm;ival és mic oda emberpusztítást és kinz;ht visz
nek véghez "nemcsak a törükökön" (mintha ezeknek 
Jól esnék !), hanem válogatcis né lk ·u utindenkiu, Hogy 
lehet ezen csoclálko;.ni ? Ha egyszer az emberölés a 
hábom által szcntesitve van, lehet-e kivánni, hogy a 
vér zemet kapott nagy tömeg megmamdjon azon ha
tárok közütt, melyeket kiszabnak számára!? És ugyan
ezen az alapon logikátlan a mai viszonyok között sze
mct forgatni a leánykereskedés keretében történ ő "visz
<>zaélések" miatt is. 

A világnak az az álláspontja, hogy hiszen szép
szép ez az "ideálisu és .,utópisztikusu gyökere javítási 
szándék, de M t, sajnos, kivihetetlen, - mindcn, csak 
nem értékes konzcrvn.tivizmus ! Azok az ősi, nemes 
prófétai eszmék - melyeket, igenis, érdemes az egy
mást követő és mulandó divatokat produkáló korsza
kokban tovább és tovább konzerválni s melyek nem 
arra valók, hogy a maradiság szolgálatába álljanak, 
hanem hogy a lélek legeszményi bb haladását szalgálják 
- mind u nagy, merész és a világ által utópisztikus· 
nak tartott gondolatokat hiTdették! 

1\Iinden időben ezek az erkti lesi és egyéni refor
mációt követelő, konzervatív néven ismert, ideális 
eszmék küzdöttek a pusztán technikai és tudományos 
haladást dicsőítő materializmnssal. Hogyne hinnének 
tehát a sebeket ejtö barbár intézményeknek szükség
~zerü és egyéni reformáción alapuló elpusztulásában ? 
Hogyne lelkesednének az igét testté változtató eszme
hirdetés batalmába.n l 

Perezelnf: felolvasisok fa Köz!emfnytlt. 3 
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Ezt az eszményi haladásért sóvárgó konzervati
vizmust, vagy mondjuk antik igazságokat respektáló 
liberálizmust éppen a nök zöme képviseli legjobban 
a vele született vallásos szellem folytán. És ezt az 
ősi hitből meritett lelkesedést, ezt a próféták szaván 
felépült ambiciózus tettvágyat kárhoztatjuk megsem
misülésre és megszégyenülésre, ha az egész nagy asz
izonyi tábor magasan szárnyaló vágyait apró kezelő 

munkákba, az állandósitott bünOk szülte sebek foltoz
gatásába akarjuk belefojta.ni. 



A nők és a vallás. 
(Az Ujsáj.) 

Ezen eim alatt jelent meg e hó 21-én Az Uj
.ság nöi mellékletén egy érdekes cikk, mely a többek 
között azt fejtegette, hogy vajjon a nócmancipá.ció 
- mely felvilágosodottsággal és a tudományok isme
retével jár - nem fogja-e a nöi nemet a vallástól 
elidegeniteni, s a vallásnak a tudománynyal való ezen 
jelcserélése nem fog-e a nőnek, s a nő által a társada-
lomnak nagy kárára szolgálni? 

Itliután a cikk irója azt a nézetét fejti ki, hogy 
ét·dernes volna e kerdéssel mindnyájunknak foglalkozni, 
bátor vagyok röviden néhány észrevétellel felelni. 

Ha a vallás fogalma ma még mindig azon az 
alacsony szinvonalon állna, hogy az embereknek vá
lasztaniok kellene felvilágosodott tudományosság, vagy 
vakon hivő vallásosság között, akkor lehetne csak szó 
arról, hogy mi jobb az asszonynak: a hit-e, vagy a 
tudás ? De mintáo - hála Istennek - ma már nem
esuk a szabadelvü egyházak, de az egész egyetemes 
vallikosság a felvilágosodott, tudományokkal harmo
nizáló lútet kezdi terjeszteni, s ennélfogva a vallás 

l-
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eszméjét euy magasabb piedesztálra. helyezi, - a hitet 
nemcsak az a.-.;szonyok és a gyengébb elméjüek számára 
predesztinálp, hanem az egész halatló és tudományok
Kal foglalk()zó emberht'g boldogulására tervezi. 

'Ma már maguk az egyh<tzak kiv•ilt5 emberei, ma
gának a vallásnak felvilágo.ioJott értelemben való ma
gyaní.zatával civilizálják az asszonyokat, mintegy elö
készitésiil a szebb és szabadabb kors4:lkra! Akár a 
p1 otcstáotizmu:.t, akár a katolicizmust, vagy judaiz
most tekintsük, mindenütt az idők jelét mutató liberális, 
dogmá.kon felülemelkedő oktatást tapasztalhatjuk, ruely 
gyönyörit hanHíniát képez a. legmagasabb tudományos 
alappa.l. 

Egyáltalában, ha a nö és anya által a társad:~.

lomra és ezen kereszttil a nemzet boldogulására gon
dolunk, már lehetetlen csak egy percig is a vaktmz
g0ságot, a gondolkouá.s nélküli együgyii Wtet, a felvi
lágosadottság és tudományos haladás fölé helyezni ! )[ert 
jól tudjuk, hogy a nemzet ígazi, erkölcsi magaslaton 
á.Uó nagyság<ít c::.ak a tisztán és értelmesenlátó anyák 
logikus nevelési rendszere fogja. megtercmteni. Ezt a. 
szükséges tisztán látást, objektív itélöképességet pedig 
nem n. " nőies" tea-jourok rendezése, nem a divatkel
mékllen való jártasság fogja az asszony ok számára 
meghozni, hanem a szociális érzést fejlesztő nóeman
cipáció, valamint a felvilágosodott vallásosság. 

Prohászka Ot.tokár püspök egyik vallásbölcsészeti 
előadásában gyönyörüen fejtegette, hogy Jézusnak azon 
kivánsaga, miszerint az emberek legyenek mindig ~ 
"gyermck"-hcz hasonlók, nem azt jeleuti hogy a.z együ
gyi'iséget, tudatlanságot, babonával telt szük látkört 
ápolják magukban, hanem hogy fejlődóképesek, tudomá
nyokban és értelemben növekedők, az uj és nemes esz.. 
méket folyton befogadó, fiatalosan törekvő egyéniségek 
legyenek. Hogy valamint a gyermekkor nem bevégzeU 
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és megállapodott kor, ugyanugy az érett emberkor se 
a készenlétet jelentse. 

Éu ugy érzem, hogy e fenségesen szép biblia
magyarázat, - mely sok száraz tudománynál jobban 
emeli és müveli a. lelket -- a. legjobbau megadja erre 
a most tárgyalt kérdésre is a választ. A nők is az em
beriséghez tartozván, ne legyen az ő nöiességük, gyen
gédségük "gyermekdeclségiik" sem az együgyü tudat
lanság és bornírtság szégyenletes jelképe - ltancm 
a nagy eszmékért küzdő, nagy kötelességeket érző örök 
fejlüclés, örök emberiesség szimboluma. 



A theizmus eszméje a filozófia 
történelmében. 

A nMüvészet és Müvelödés Magyar Nők Köre" ismeretterjesztő 
estélyén tartott elóadás. Me,gjelent a nNemzeti Nönevelé5"-ben, 

Talán különösnek tetszik, hogy női egyletben 
theizmusról és filozófiáról akarok beszélni! De a mai 
részint elfogult, részint vallástalan materialista világ
ban, midőn társadalmunk épen a filozófiai gondolkodás 
hiánya miatt kultiválja ezen egymásnak mcreven el
lentmondó szélsőségeket, talán nem egészea felesleges, 
hogy a nők: a jövő nemzedéket nevelő anyák előtt is 
azt az arany középutat mntató irányt hangsúlyozznk, 
mely mcnten minden elfogultságtól, tudományos és filo
zófiai alapou is bizonyítja a theizmus létjogosultságát. 

Hányszor nevetnek rajtunk szentimentálisoknak 
nevezett asszonyokon, ha az isten-eszmébe vetett hi
tünket véletlenül eláruljuk s immár fenhango~ hirdetik 
velünk szemben, hogy a fejlődő, haladó és tudományok
ban jártas embernek nem lehet vallá~a. És ezen véle
ménnyel szemben már nem elég az egyházak és szent 
könyvek igazságaira mutatni, mert a gondolkodni nem 
szerető átlag ember, nem birja a mi igazságainkat a 
képletekböl kihámozni. Nekünk nevelőknek és anyáknak, 
kiknek kezébe a jövendő szelleme van letéve, ismernünk 
kell ugy a mult, mint a jelen tl1eista alapon felépült bölcsé
szetét, hogy szükség esetén komoly és tudományos szin-
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vonalú harccal is gátat vethcs:.;i.ink a mindjobban terjedő 
materializmusnak. 

Ezen tanulmányozás után láthatjuk csak be, hogy 
haladás, fejlődés és a lélek vallásossága nem ellenkez
nek egymással, vagyis hogy a vallásos hit is fejlődés
képes; mert ha végig futunk a bölcsészet történetén, 
látni fogjuk, hogy a theistn alapon gondolkodó filozt>
fusok mindig a korszakok változása szerint, különbüző 
formákban produkálták vallásos eszméiket. 

De ez nem azt bizonyítja, hogy a vallásos érze
lem nem az abszolut igaz.;;~_\g felé vezet ! l\Iert ha az 
Isten-hit csak egy elfogult és ha.mis érzelem lett volna, 
lehetetlen, hogy épen a fojtoelő korszakok szelleme é-; 
az a magas é.; tudományos szinvonal, melycn történel
miink kimagasló filozófusai álltak, cl ne seperte volna 
előblJ-utóbb a lelkek mélyéböl. Az a tényállás, hogy 
ezen eszme egyre haladt a kotTal egyiitt é . .,; a legna
gyobb é;; legveszedelmessebb ellenáramlatok dacára sem 
tudott elcnyé.szni, mutatja, hogy van egy pozitivnek 
mondhat6 abszolut i-.;ten-oszme mely felé a tökéletese(lo 
világ thei<;ta bölcsészetc b haJad. 

Engedjék meg, hogy csak nagyon rövideu és hé
zagosan, csak egy-egy flibb thcistn. irányzatot futólag 
érintve, nagy lépésekben yezessem Yégig hallgatóimat 
a bölcsészet türtéoetén. 

* 
.liM· az 6-kor kezdetleges görög filozófiája többnyi

re Yallásszel'ii gondolatokkal párosulva jelentkezett. 
Csakhogy természetesen a korhoz mért anyagiasabb és 
misztiknsabb formában, mint ahogy U:l igazi filozófiai 
szellem megengedi. Például a fizikusok, kik szerint a 
világegyetem ös oka, kezdete az anyag, valami csodá
latos miszticizmust is értettek ezen anyagnak nevezett 
ős ok alatt s mig Thafes (YII .. z. Kr. e.) hirdeti, hogy 
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a lélek nélküli viz minden dolognak a principiuma, 
Anaximenes (n . .;z. Kr. t.) és Diogenes (\'. !IZ. Kr. e.) 
már az élouek képzelt 1o>egőt mondja minden dolog 
kezdetének, mclyl>ol sürü:'iödé.-, és hígulás folj1:án áll 
elö tüz, szél, telh6, viz, t11ld, ko !itb. s mig Anaximenes 
csak élőnek, dc nem értclme:snek mondja ezen os ere
detet, Diogencs már érleiluesnek is hirdeti a levegőt 

s ennélfogva az egész világegyetcmet. Ez ugyan inkább 
panthcizmus, Je azért hatál'ozottan a személyes isten
e:')zwc fdé tart. 

A mathematiku:sok, kik közül Pytlwgoras (YI. sz. 
Kr. c.) talá-n a legne\'t.u:ote:»cub bölc.selo, a számokra 
é-, rua.thematikára ala.pitj;l.k az egész nngy miudenségct. 
lJe az "egy" az abszolut szám, tcMt az egység fogalma. 
minucn dolognak ü., eleme. Hogy ez a tan cgyuttal a 
tovább élo lélek tana is yolt, mutatja az a jelenség, 
hogy Pithugoras a. lélekvándorlást is tanította. Ez azért 
különös, mert c'í a lélek elemét háromfélére osztj.l : ér
telem, ~sz és kedélyrc. A két utóbbi meg Ván szerinte 
az áltatokban h, dc má.r az értelem csak az ember 
tulajdona. Pythagora.;:. beszél a szferák hannoníájár61, 
mint a lcgfelsége.sehb zenéről melyct csak azért nem 
hallunk. lllert születésünktöl fogva folyton füliinkbe 
c eng. )Ji más ez, mint a Diogencs szerinti élő és 
harmonikus mozgással biró levegőnek a tana? 

.A mathematikai bölc.sé.szet testvére az aleai iskola, 
melynek Xenophanes (YII-YI. ~z. Kr. e. ) egyik leg
nagyobb alakja. Hirdeti sziotén, hogy az "egy", vagyis 
az isten oszbatatlan é.:; egécz. De ö ezt az egyet sziu
tén feltalálja mindenben i nem csak emberben, állatban, 
hanem szintén fiiben, fában, stb. Felfogása. tehát szintén 
pa.ntheizmusnak mondható, mely felfogás azonban egyut
t.al esirája a keresztény;:.ég "mindenütt jelcnl{IVÖ" Is
tenének. 

~agyon érdekes az ú~:,•yncvézett alomtsták bölcse-



lete, mcly szcrint a lélek finom, :;ima, kerek atomok
ból áll, melyek az egész testben <:l v;tnnak oszolva és 
a külöuuözö organizmu~okban külöubözo szalgálatot vé
geznek. Ezen iskolának Dernakrit (V. ::.z. Kr. e.) talán 
a lcguagyobh alakja s azzal a mondá..;ával. hogy "nem 
félelemből kell a rossztól tartózkodni, ltant·m önmagunk
tól való szég_,·enlwl", ma is ntat mutató crkölc.s-böl
csclőnck rekintlJctö. 

A szofisttl.k szo•Horn tanui nhn, mclyck a lcg
lHtgyobb hizonytalanságot hinlették az clübbickkel szem
ben. -- a sokratesi bölcsészet emelkedett ki természe
tcsen Sokratessl'l ( \. sz.), Piálóval (Y., l\" sz.) és 
Aristotelesszel (IY. sz.) az élén. T<:z egy fD·önyörfi és 
sokkal szu.bn.cli1bb thcísta filozófil.\ 11 lcgmagasabh ch·ek
kel és lcgszigorúblJ erkült•..;béggel. Ez a lépés már sza
kítás volt a mnlt zűrzavarával Gs minél felvilágosodot
tabu és szalJadabb formábau jelontkezett a vallás fo
galma, annál orütcljcscbb, kérlelhetetlenebb alakhan 
növekedett nyomában aö erkölcsi tökélyre való vágyó
dás. !;ehetetlen ~ okrates é· Plato filozófüí.jában, önmeg
taga.cló, másokért áldozó tanaiban, Aristotele!-1 Jogiká.já· 
ban és az "abi)zolut szellem" iráut nliú ltitél>en már 
a kerc;;ztényst!gock magas gondolurát fel nem fedezni. 

A stoikusok - kikhez Zeno (l\" -Ill. sz. Kr .. e.) 
Kleanlhes és Antipater is tartozott - annyira hódoltak 
az isteneszmének és az azzal kapc::.olatos szellemi élet
nek, hogy nlindou más örömet megrctettek, süt magát 
az életet sem becsülték semmire és szinte örültek, ha 
azt elvethetrek EtTe C&'J'ik írónk Hagyou helyesen 
Jcgyá meg, hogy mcnuyivel nagyobb gondolat a koresz
ténység tlic~ö megalapítójának életmegbecsiilésc, mely 
életnek azután önszántából való eldobása talóban az 
embel'i!)ég jó,•oltáérL történt áldozatnak tekinthető. 

A skepticizmntS::.u.l szemben az eklektictzmus szin· 
téu erősen az i-;tcn -e.~zrne mellett állott. Legérdeke ebb 
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képviselöje Cicero (II-I. .sz. Kr. e.), ki lelkcsen tanította, 
hogy a vallás az emberiségnek életereje s vele egyiitt 
a magasabb embernek fogalma is elenyésznék e földön. 

A kereszténység fellépé.-.;énil szükségteleu e kör
ben bövebben megemlékeznem ; legfeljebb azt jegyzem 
meg, hogy a világtörténelemnek ezen hatalmas, kor
szakokat alkotó momcntuma természetesen ·ziutén a 
filozófia történctébiil, a filozófiai gondolkodásmóubúl 
sarjadt és nűt ilyen -;zéles fává; tehát nem foglalitat
ják le pnqzfi~n az egyházak é!-i felekezetek a maguk 
sztlmára, de viszont nem küszöbülltctik ki korunk fi
lozófiai alapon álló, zaballon goJHlolkudó irányzatai 
sem körükböl, mcrt ez is a fejlodés, 1nég pedig a. leg
magasabb isteni fejfödés produktuma, mely csak az 
emuoriség visszavivü és tükélellenilü tulajtlonsága és 
haj l ama miatt nem érhcttc cl e fenséges fejlötléstau
hoz méltó magas szinvonalat! Ha a görög bölcsésze
tet ~okratesscl az élén, mint a filozófia történelmének 
egyik legbec~esebb produktumát, készségel elismerjük -
és el is kell ismernünk, - úgy lehetetlen, hogy a. 
jézusi filozófiát, mcly filozófia. isteni látnokság-ával és 
általános altrni;,.mnsáva.l magasan Iulszárnyalta Sokrates
nek inkább csak a. saját egyéniségét tökéletesítő theoriá
ját, ne 11lint a görög bölcsészet kiforrott, ideálisan tökéle
tesített, <le cgyuttal a zsidó eszme hatalmasságát is öröklő 
végkifejlüuését tekintsük, ezáltal a fcjlüdé~ és balaelás ha
talmas történetében is örökös helyet bizto::.itva számára ! 
Sőt még a XY(. 'izázad reformáciúja is, mely bár til
takozott a filozófiai irány ellen, Zwinglivel és Luther
rel az élén határozottan egy bölcsészet szülte haladá 
volt, mely akkor felelt meg legjobban fclarlatának, midon 
félretéve az clőitélctct, néhány mcrészcbb, de erőseu 
hivő reformátorral az élén tényleg filozófiai a lapon haladt 
tovább. Ennek az iránynak továbbvivöi L'hanning, )lar
tinean, Emmerson, Longfelow a költő, stb. 
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De hogy visszatérjek tárgyamra, a római stoikusok 
közi.U a legnagyobb SenPca (I. sz. Kr. u). ~agysá.ga 
épen az isteni tökéletességre buzdító filozófiájában rej
lik. Jelszan1, hogy nincs semmi jó - csak az erény! 
Munkái ma. is n legélvezetesebb és legfelemelöbb olvas
mányok közé tartozik.*) 

Az új platonizmust megelőzőleg hmét a skepticiz
mus ütötte fel a fejét, de a Philo féle bölcsészet -
mely már szinte theologiává vált és a platonizmus 
szinte a keleti miszticismussal egyesült általa - ismét 
az isteneszme felé terelte a bölc~tiszetet, bár tul~ágos 

theológiai ismeretével határozottan ártott a bölc-;tiszet 
független és sznbauon -;zárnyaló Yolt~tnak. 

A küzépkorban (Y-:ST. sz.) támadó seho/asti
cizmus határozott11n panthcistikus elveket vallott, mely 
mindenütt és mindenben istent látott. Az arab böl
csészet is, mely ari. totolesi alapon áll és a renais
sance-nak elühirnöke, természetesen szintéu vnlhbböl
cseleti irány. 

Az új-kor egyik legnagyobiJ gondolkodója Des
cartes (XVII. o;;z.) az o mély jelentőségii mondásával : 
cogito cr~o sum ( ~orulolkodom, tehát -vagyok) megala
pitotta a józan ész és logika szülte Yallást. \ngyb, ha 
érzem egyéniségemnek határozotts<ígát, elveimnek é'> 
gondolataimnak teremtő erejét, szükségképpen érczoem 
kell egyéniségemnek kiilönálló, magasabb eredetből szár
mazó pozitiv létezését is. Gyönyörüen utal a. "bcnnszii
letett" eszmékre, vagyis a.szükségképi igazságokra, me ly ek 
abszolutc igazak. 

Malebranche (XYII-XVIII. sz.), Spinoza, Locke· 
(XTIII. sz.) mind a.z Isten eszme alapján fejtették ki 

") Erkölcsi leve:eit korunk minden szenvedó emberének 

olvasnia kellent'. 
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bölcseletükct. Spinoza - a nagy zsidó reformátor -
ragyogó egyéniségéről, fel világosoliott szabad sz ellemé
ről és ennek dacára mélységes Istenhitéről most e télen 
hallottuuk egyik legnagyobb bölcsészünk, Alexander 
Bernát ajkáról egy gyönyörü előadást; és modern szel
lomü, tudományokban jártas, szabadelvit előadónk ösz
szehasonlítva 8pinozát Desclutessal, épen azért emelte 
bölcsészetét a mdsiké fölé, mert az még f1ivőbb volt és 
valóságos fanatizmussal l.lizott a gondolat, az abszolut 
gondolat megváltó erejében! Nagyon kár hogy e hatal
mas előadást - mclyet Alexander az Izraelita Irodalmi 
Társaság felolvasó üléséu tru:tott - a keresztények 
közül csak hárman-négyen hallgattuk végig; mert a mai 
atheista és materialista világban czcu előadás csak 
erősitésül szolgálhatott yolna meglazult kereszténysé
günkre nézve is. 

Az angol rnoralistdk, kik közül gróf Slzaftesbury 
(XVII - XVIII. sz.) tüut ki különösen luunaui~ztikns 
tanai által, sziut~n hasonló alapon dolgoztak s c moz
galomhoz tartoztak a deistdk, kik az ész-vallást és a 
bibliának kritikus szemmel való tanulmányozását hir
dették. 

Newton lzsdk (X\"II-XVIII. sz.), Leibnitz, Wolf 
(XVII-XVIII. sz.), Reimarus (a theologia.i racionaliz
mus hive), Mendelssohn Mózes (a német felvilágosult 
bölcsészet egyik előharcosa), vah1mint Lessing (X VTII. 
sz,) egytől-egyigmind az istc11·eszme mellett harcoltak, 
egyuttal a józan ész tekintélyét a dogmatizmussal szem
ben, a szabad vizsgálódást és folytonos kijelentést hir
-detve. S mig Locke - bár hisz a lélekben - tagadja 
a velünk szülctett eszméket, Leibnitz lelkesedéssel 
vallja a szükségképi igazságok létezését. Lessing sze
.rint vallás és bölcsészet elválaszthat lanok. 

Rousseau (XVIII. sz.), ki pedig egész lélekkel 
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harcolt az egyházias ko his , .. s felekezetiesség ellen, ter
mészetes. velünk szüll'tPtt vallüst és istenhitet követel 
tőlünk. ~1\t 111fg Voltaile is (XVIII. sz.), ki egyeneo.;en 
a keteszténység ellen fordul, sot müködéséhcn az athe
izmus felé hajlik, életének érett korszakában, ungy 
tuuásának végl .. :sziiröJcsekor, az isteneszmének épit tet 
kápolnát! 

}.:r<lekes, hogy Yictor Hugó Yultairet véuelmezli 
hires b~szédében kriszlusi munkának minösiti e radiká
lis reformátor müködését. ~7.erinte Yoltaircuck saját 
j elhdborodáscín ll1JtHlig gyözedclmesketlő, de rejormátori 
terveit soha meg nem akadú/;•ozó, higgadt é,;; nevezetes 
"mosolya" vahunint Krbztus C runk világfájdalma·, 
átszellemült és örükértéh.ü hönnycseppje együltesen a. 
legmagasabb civilizáció és humanitás forrása! :Jierész 
és elfogult mondás ; dc mint irodalmi munka. a világ
irodalom gyöngyei közé tartozik c bc.~zéd. 

Kant (XVITI sz.) filozófiája, mely lehetetlen, hogy 
az egész moueru világra imponáló hatással ne legyen 
- határozottan kimondja, hogy Isten, halhatatlanság 
és erkölc.-:;i szabadság e .. zméje oly szükséges feltételei 
az életnek, hogy ezek nélkül igazi erkölcsi magaslatot 
el sem lehet képzelni. Pedig őszintén kimondja, hogy 
isten létét pozitiv kimutatni nem lehet, de erkölcsileg kell 
bizonyosaknak lennünk létezése felül! Ez szolgál ala
pul a "gyakorh\ti é~z birá.latá "-nak, mely egyik let:;ér
tékesebb müve. ~agyon értékes még a theizmus szem
pontjából "Die Religion innerhalb der Greuzen tler 
biossen Vernnnft" ciluü munkája. Kant erkölc: tanának 
~s e.szthetikájának Sclúller, a nagy költő volt leglelke
sebb hirdetője. Nemrégen pedig egyik elsóraogn modern 
theologusunk : az evang. theol. akadémia igazgatójar 
K ant filozófiájában rámutat a kereszténység alapvo
násaira. 
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A Kant után következő }icll/e-iéle (XVill
XIX. sz.) bölcselet tulajdonképen alapul szolgá.l Schelling 
(XVIII--XIX. sz.) és Schleiermacher vallásbölcsésze
tének, mely viszont mogalu.pitója a moderu, szabadelvü 
protestantizmusnak. 

Hegel (X\"ill-XDL sz.) és követóinek filozo
fiája már szjntc átcsap a dogmatikus kereszténység 
tanaihoz, mclyuek azután a legkérlclhctetlenebu ellen
fele Schopenhauer bölcselete lel t. 

1\lég a pozitiv bölcsészet is, melynek megalapítója 
Comte Agost volt, s legnevezetesebb továbbvivői Mi/1 
Stuart és Herbert Spencer. bár nem ismeri el, de hatá
rozottan nem me r i tagadni az egyetemes lélek létezé
sét! Sót sokak szerint Spencer- bár filozófiája ellent
ruond e nézetnek - határozottan vallásos érzésü em
ber volt. 

Darwin (XIX. sz.) - a modern tudomány megala
.Pitója, a "fajkeletkezés" halhatatlan irója - többször 
említi munkáiban, hogy a fizikai és kémiai erők játéka 
nem magyarázza meg a szerves élet keletkezését. Önélet
rajzában pedig határor.ottan kimondja, hogy e harmo
nikus világegyetem nem lehet egy tervszerüségct nél
külöző szeszélyes véletlen produktuma. :Még követője, 
Haeckel is, ki nem hive a vallásos felfogásnak, az 
"igaz", "jó" és "szép" szentháromság tanát állitja fel 
s megköveteli, hogy e fogalmakban valóságos istenesz
mét imádjunk! 

Hogy ezt a nagyon llézagos és tökéletlen ismerte
tést korunk egyik nagy gondolkodójának, Tolstojnak 
bölcsészetével egészitsem ki, bármennyire kicsinyelje 
a szabadgondolkodók tábora e nagy ember altruistikus 
theista eszméjét - azért fenséges ez a szabadelvüség
gel és felvilágosodottsággal párosult dogmanélküli vallás, 
mely ruindenáron a szacialis viszonyok tökéletesebb 
rendezését célozza. 
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Hogy saját viszonyainkról is beszéljek, a Magyar 
Filozófiai Társaság tavalyi közgyűlésének elnöki megnyi
tójában Medveczky Ftigyes dr. egyet. tanár, nagytekin
télyű tudós, határozottau kijelentette, hogy a 'fársaság 
szelleme nem azonosítja magát a materializmussaL 
Hogy Alexander Bernáton és Beöthy Zsolton kivül ·
kik mindenesetre vannak olyan tág látkörü, szabadelvü 
és tudományosan képzett bölcsészok, mint konmk és 
hazánk materialista tudósai - C')ak nemrég ellmnyt dr. 
Brassay Sámuelt omlitsem, e kiváló bölcsész és világos 
fejü, elfogulatlan emberbarát, dacára, hogy m·ős harcot 
folytatott a bigottizmus ellen, rendithetlen híve volt 
a felvilágosodott és szabadelvü vallásnak. Gyönyörit 
felolvasásaibau, tanulmányaiban, rendkivüli logikával 
küzdött a materializmus és skepticizmus ellen. Büchner 
azon állitására, hogy "az anyagon kivül más állomány 
nincs ; ha hát a lélek nem anpg, nem is állomány, 
tehát azon értelemben, ameunyiben a létezést venni szak
tuk, nem is lét-ezik", kitünő humorral azL feleli: "annyi, 
mintha azt mondaná, hogy a várnai, kenyérmezei ütkö
zet, Magyarország kormányzása s más események lefoly
tak, de azért Hunyadi János nem létezett soha!" 

.Már most, ha végigtekintünk e fényes, igazán 
halhatatlan nevsoron és számba vesszük, hogy milyen 
hézagos, tökéletlen kis képét adtuk a filozófia hatal
mas theizmusának, cl kell magunkat szégyelni annál a. 
gondolatnál, hogy oly elha.markodva és elbizakodva 
citáljuk néhány cinikus ember mondását, miszerint gon
dolkodó, felvilágosodott, tanult ember i ten-eszmében 
nem hihet; mert ezekre az alakokra, kiket szerenesém 
volt eznttal elősorolni, csakugyan nem mondhatja senki, 
hogy szük látköri1, koruknak előítéletét biró, gyenge 
szellemü emberek voltak. 

Ha egy Sokrates, Seneca, Descartes, Spinoza, 
Kant vagy Les:,ing ma feltámadna, bizony félek, hogy 
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gondolkodni tud-J agyu~ka.l még ma io; mcghalt\\lnák a 
kol' szellemét Ha eszembe jut c na~ysza.bású emberek 
imponáM crkölc-.i tlik~lyc, Kantnak amaz örökbecsű 

szózata, hogy n::,'Y cseleke ljünk, m.iszcrint csclt'kvésünk 
maxiulAja általános tör:;ény elv lehe'>"Cn - "zégyenkez
vc gondolok a mai erküle;;ükr0, dc különöscn a mai 
irodalom egy kedvelt ágára, mely c;ak nemré~co egy 
elükelö, tehetségesnek moudott tuoderu irót majdnem 
becsnkásrJ. juttatott! Ha esze.nbú jut a ré~i sokratesi 
iskola, ahol a fi;tt;~ lsílgot jellemre é'> kütelcsségszerü 
élnitudá.;ra. ta.nitották. - bizony szinte kicsot·dul a 
könny a. szcmcmbúl. S czé11: vagyok én néha zavarban, 
midön következete'> haladá_,t hirJet•j theoriáh-ól kell 
beszélnem! )fert nem kell azt hinnünk, hogy aminden 
ideáltól való frivol mcgsza.baclulás törvényszerű hala
dás. Ez csak a nHí-.ik szél-.öségtöl eredő reakció, 
vagyis egy rohamos nckiiramodá-; sz ülte félrelépés. És 
mn.ju ha a halaJás körl'Jrgó kc"rekc ismét nagy ará_
nyokban, még pedig egy fokka.l tisztábo világitásban 
veti fel a mult, erkölcsöt dicsöitö theista bölcséc;zetét,_ 
akkor áldo.tunk csuk igazán a normális haladásnak. 

De ne csak a kimondott, vagy már a történelem 
birtokában levő filozófusokat nézziik, hanem korunk 
komoly gondolkodóit és iróit, és tapasztalni fogjn4:, 
hogy a magasabb embert ne1•elö és terme/ö iroda1om 
nem az atheizmus alapján épült fel, hanem épen o. fi
lozófiai al:l.pon nyugvó felvilágo'>odott theizmuson . Hfr 
egy héten egyszer, vagy legfeljebb kétszer - szártl.% 
tartalmu, cinikusarr naturalisztikus hnmoru, mondbi\W 
drasztikus irányu napilapjainkban - nagy tisztelet u 
egynéhány kivételnek - meg-megjolen egy-egy lél~~ 
emelő, igazságot és magasabb erkölcsiséget hirde~ 
sziveinkhez szólú és szinte megnyugtató magasabb if~· 

da.lmi muoka, méltóztassa.nak megfigyelni, hogy vajjoJt 
ez az iro.dalom a~ n.theizmusna.k rhleg alapján áll-e? l 
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Nincs rá. eset! Az eszrinkhöz, ~rtclmüukhöz, tndá~unk

hoz szólbatnak kiváló materialio;zt ikns munkák i-;, -
ha nem dir('ktc magát az egyéniségünkkel ellenkező 
materializmus tanát fejtegctik előttünk, - Ile a szi
vünkhüz, a lelkünkhöz, az igazi igazság,Jrzelünkhez ~mét

lem hogy soha! Eszes, kutatö, jellemes, erőteljes szel
lemü embereket nagyon is produkálhat a materializmus, 
de azt a bizonyo-; maga~ab!J fantáziájn, iclcálokért 
lelkesül(! és átszellemült reformátorokat, kik épen az 
eszmék nemesitése által vannak hivatva e lőre vinni a 
világot - soha ! 

Az igaz, hogy azt szokták mondani, hogy a mai 
felfogás szelint az az igazi, az a magasabb, önérzete
sebb ember, aki Isten nélki.il tudja kötelességekkel telt 
útját bejárni! )Ji csoda gyermekes gyávaság jutalomért 
és földöntúli reménységekélt járni a becsület és huma
nitás útján l Csakhogy, mélyen tisztelt Közönség, ez a. 
hangzatos frázis nagy tévedésen alapul. .Az igazi ke
reszténylelkii, humánus ember soha.sem a maga. érde
kében vallja és hirdeti a végiga.zságszolgáltatást, hanem 
mindig a nyomornságban sinylMö jeleharói számára, 
kinek nyomornságát már semmiféle földi hatalom meg 
nem változtathatja ! 

A világtörténelem leg-;zebb éii legértékesebb lapjai 
által megpecsételt humanibis soha ·em öndmitdsból, a. 
maga számára prédikált, hanem a legstüyosabb skep
ticizmussal 1s szcmbeszállva, az t!mbertárs részére köve
telte az Istent ! X cm gyán tság, nem gyermekes juta
lomvá.rús tehát a. va.llásos felfogás, hanem igaz.;;ágérze
tünk szülte legmagasabb humanitás. 

Ezért megfoghatatlan elc)ttem, hogy korunk lcg
humáousabbnak tartott mozgalma, me ly mi n len ember
nek egyen/ö boldog<;ágára tiirck-;zik, oly kllnnnyen bele
nyugiizik a nagy ideálokért küzdó emlJcrh~gnck leg-

Pereze :n~ Fe•o·va~ások és Közlemények. 
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nyomorultabb állapotába! Vajjon Ita. e mozgalomnak 
legvérmesebb reményei teljesednének is, tudnánk-e 
egymás egyenlő - dc csak ideig-óráig ta1ió - sze
rencséjének örülni, ha a materializmus törekvése sze
rint mind arról leszünk majd meggyőződve, hogy nyo
mornságban sínylődö embertár.saink (mert az anyagiak 
rendezése után még temérdek változhatatlan nyomoru-
ág marad ám o földön) soha és semmi körümény kö

zott sem kaphatnak igazságszolgáltatást. 
De azért kötelességemnek tartom megemlíteni, 

hogy a szocializmus által felkapott atheista bölcsésze
tet i::s méltóztassanak áttanulmányozni ; még pedig 
Nietzschét, Schopenhauert, Büchnert, Hartmannt, llloles
chottot, stb. Nagyon sok bölcs és hatalmas igazságot 
lehet ezektől tanulni, melycket e modern világban már 
Rem nélkülözhetünk. Reménynélküli sötét theoriájuk 
pedig csak még jobban kidomborítja az előbb emlitet
teknek ragyogó theizmnsát. 

De külömben is legyen szabad szerény, de tán
toríthatatlan nézetemmel végezni mai előadásomat ; tár· 
sadalmunk lassú, vagy nagyon is rohamos, gondolko
dásnélküli haladásának, erkölcseink tökéletlenségének, 
korunk IJántó cinizmusának, szóva.l rövid látó szeme
inknek és rosszul-ha.lló füleinknek a filozofiai godolko
dásmód hiánya az oka, mely szomorú állapot megszün
tetésére elsősorban a. filozófia tanulmányozása fog ve
zetni. De miután sohasem a puszta tudás, vagyis a 
tények tudomásul vétele az élethez szükséges bölcse
ség, hanem mindig a tanultakban való helyes látni- és 
itélni tudás, méltóztassanak teljes tárgyilagossággal, 
egyéni hajlamaikkal az olvasottak felett gondolkodni 
is; hogy igy a theizmus eszméjét is ne csak mint egy 
ilyen tendenciózus előadásból meritett, tetszetős törté
nelmi folyamatot a-kceptálják, hanem mint önerejükből 
felfedezett igazságot birlmssák. Ha pedig tanulmányo-
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zcbuk végén az ellenkezö meggyozödésre jutnának -
inkább fogadják elmeggyőződésból az atheizmust, mint~ 
sem, hogy szinleg vagy tájékozatlanságból legyenek 
csak a theizmus hivei! Sokkal nagyobb és hatalmasabb 
ezen nagy elmiket foglalkoztató eszme, semlzogy ezt a 
lekicsinylést ellúrhetné! 

Csak egyet vagyok bátor megjegyezni j mtsszi
-ónak tekinteni és hangosan hirdetni nem célszerü az 
atheizmust, mert mint említettem, erősen ellenkezik 
korunk altruisztikus, szociális törekvésii szellemével. 

A filozofia történetét még azért is tartom nagyon 
tanulságosnak ránk nézve, mert egyes irányzatai utat 
mutatuak a helyes :.zocialis nmnkára. A mai szoci~ 

alizmus erőszakkal, tüntetésekkel, szüntelenül a jogo~ 

kat hangsúlyozva akarja kicsikarni programmjának 
elfogatlclsát. A nagy filozofiai mozgalmak, melyeknek 
végsö gondolatuk szintén az emberiség cgyetemos boi~ 
dogulása volt, még pedig nemcsak az eszmék rendezé~ 
sében, hanem igenis az anyagiak javításában is ; me~ 
Jyeknek alapja a görög bölcsészet és legmagasztosabb 
kifejlődése tagadhatatlanul a szabadelvii keresztény 
szellem - sohasem az erőszaktól és kikövctelést<'ll 
reménylették az állapotok megváltozását, hanem mindig 
az ész, szell~m, de különösen a jellem rcformációjától, 
mely cg-yuttal aszi~ átmelegcdé~ét is crcdUtényezi. Az a 
bizonyos "sokratesi fegyelmezettség", lUC ly még 
igazságunk tudatában is önmegtagadásra, egy önérzetes 
vissza vonulásra. (nem az eszméink, hanem a szemé~ 

lyünk yisszavonulására) késztet bennünket j az a sokat 
kigúnyolt "jézu!>i alázatosság", mclyet szerotnének az 
emberek gyávaságnak és fanatiku$' boruirtságnak <lek~ 
l:l.rálni - merem állitani, hogy nem is alázatosság! 
Rosszul mondja az e-rangélium. Hanem épen egy ma~ 

!asabb foku bátorság, merészebb jeltel'és, mely ösztön~ 
-;zeriieu érzi, hogy erős és komoly magvető munka. 



52 PEROZELNÉ KOZMA FLÓRA 

mellett nem szükséges még tülekedő harcba is vegyül
ni! A mienk a lankadbatlan, de csendes harc - a vég
kierőszakolást azonban bátran bizhatjuk az igaz ágra !. 
Ennél biztosabb harcost ngy sem találhatunk soha. 

Az igazi filozófia nem is fektethet sulyt, nem 
is óhajtja az eröszako::.an kicsikart haladást; mcrt 
abból a valódi, egyetemes eszmeemelést követő fejlódés
nek haszna úgy sem lenne. 

Természetesen e fejtegetésekre azt feleli a mai 
szocializmns, hogy hát Illiért nem rendezte a régóta.. 
fennálló mérsékelt, jézusi vagy tolstoji szociali zmus a. 
javításra váró viszonyokat? Egyszerűen azért nem,. 
mert nemcsak hogy "régóta" nem áll fenn ezen irány, 
hanem egyáltalában még meg sem kezdódöll l Amit e 
fenséges világtörténelmi aJak ok- élükönJézus Krisztus
sal - mondottak, azt egy-egy magasabb lelkű ember át
vette ugyan, de a kiJztudatban vagy pláne a gyakor
latban a kellő méctékben még sohasem nyilvánnltmcg. 
A Jézust követők is inkább aszerlartdsoknakh6dolnak,. 
mint magának az eszmének! Ezél't van, hogy vagy túl
ságosan orthodoxok a keresztények, vagy az úgyneve
zett "szabadgondolkodók", -ragyis atheisták táborát 
szaporítják. Spinoza és .Mendelssohn Mózes nagy népe 
sajnos szintén többnyire vagy az orthodoxhiba merüL 
el, vagy - Spinoza és követlii magas filozófiája he
lyett - a Marx-féle haladásnak hódol. 

'l'isztelet és hódolat azoknak az irodalmi hl.rsasá
gokna.k, melyek ugy a. keresztény gondolatot, lllint az 
eredeti, theizrnusou alapuló zsidó eszmét korunk hala
dásával megegyeztetvc, tovább akarják folytatni és 
mind magasabbra fejl eszteni ! )fert ismétlem, ez az 
eszme : n. JibcrüJis vallás on alapuló szocializnm~ esz
méje még nincs kip róbáh ,.a, csak ülönként felvetve. 

'l'ehát erre a csendes mnnkára, erre a filozútiai 
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magaslaton álló nyugodt szocializmusra kérjük a ma
gyar nők hathatós és alapvető munkáját. Ez a szocia
lizmus dokumentálja egyuttal korunk ébredező béke
mozga.lmának jogosultságát is. 

Az atbeizmus szülte szellemi forradalmak több
nyire vérontdsra vezetnek, de a theizmu. által támoga
tott megfontolt haladás a minden körülményekben köte
Jezó emberszeretetet lúrdeti. 



A szabadelvü theolósia előnye ko
runk szociális áramlataira nézve. 

tTemplomi előadás.) 

Nem hlszem, hogy lenne a világtörténelemben oly
korszak, mely eszmedusa.bb, forrongóbb, reformálóbb 
szinezetü és javítöbb szándéku lett volna, mint ko
nmk hatalmas, uap-nap után fokozódó szellemi meg
mozdulása. Soha ennyi biinnek, minden egyes felfede
zett vagy beismert rossz szokásnak nyilt ostorozása 
nem remegtette meg a levegőt, mint éppen ma a töp
rengések és vitatkozások korszakában. Pedig én nem 
is a vég5Ö és legradikálisabb irányban látom és figye
lem ezen uj korszakot egyengető mozgalmat ; ezen 
irány talán csak egy szükséges ösztönzés arra nézve, 
hogy magában a.z eddig csökönyösen conservativ tár
sadalomban mozduljon meg végre a lélek és sziv, hogy 
egy nemes liberalizmushoz szegődve, önzetlenebb és 
lelkiismeretesebb világnézetet szolgáljon. Én azokat 
az ugynevezett "jótékonykodó" Wrekvéseket figyelem, 
me1yek talán még nem is sejtik, hogy tulajdonképpeni 
céljuk és rendeltet4sük éppen a jótékonykodást meg
szöntető gyökeres reform megteremtése, mely a vallási, 
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nemzeti és et·külcsi alapnak !>Okkal fejlü•löttcbb ~~ 

magasabb szinvonalra való átváltoztatásával van hh·atva 
a szebb jövőt mcgteremteni. Ezekhez számitoru a 
háboru, a párbaj, az alkoholizmus, a tüdővész, a gyer
mek- és munkásnyomor, az anya és nő jogainak cl
nyon.atása, a mostani kettős morál és az elJböl kelet
kező fehér rabszolgatartás, valamint az erkölcstelen 
irodalom elleni nagyou is komoly mozgalmat és még 
egy sereg logikus és humánus harcot, mely szinte 
nagyszerűvé és hatalmassá t~ve a nHti crulJcrnck hiva
tását, dacára még meglevő szomoruan sötét állapota
inkat, szinte behálózza nemcsak hazánkat, hanem majd 
az egé:sz világot. 

Ezzel az áramlattal azonban szemben áll egy 
másik hRtalmas irány - a kételkcdö és cinikus ember 
lelkéllen élő és g,rölct·ret verli rettenetes szörny : a pes
simizmus. Az a nunden lelkes reményt tönkretcnni 
akaró rémes akadály, moly hiábava.ló harcnak núnősiti 
ezen tökéletesedésen és erkölcsi fejlödésen alapuló 
magasabb tervet, századok óta én·elve azzal, hogy az 
emberi lélekböJ a rossz és alacsony tulajdonságokat 
semmi sem fogja soha kipusztitani. Ezen szemtivegen 
nézve teháli a dolgokat, nemcsak reménytelen, de ne
vetséges is úgy a béke és magasaub erkölcs ·ugye, mi.nt 
mintlen testi, lelki nyomor és elnyomatás cllcui küz
delem. 

És ezt a szetintern keservesen deprimáló á.Un.nuó 
ellentmondást aktlratlanul és öntudatlanul támogatja 
vagy jobban mondva. tauaival hallgatagon megerősiti 
kornnk két ellentétes, egymással harcban álló <iramlu.ta. 
is: a konzervatizmus és a legmodernebb atheista szabad 
gondola.t. Azért mondom és hangsúlyozom, bogy öntu
datlanul és akaratlanul, meli ol kell ismerni, hogy 
amennyire a lelkükön viselik ma a konzervativabh esz
mét kepvíselö cgyhAzak is a béke, az erkölcs, az ant-i-



a.lkoholizmu ... -;t:J. iig~ ét. ut;yJ.nÚJY :,zolgá.lja az atheizmus 
alapján álló socializnm-; óricisi munkája a nép toljes 
felszahaclitá~ának ügyét. mely törekvés pedig az emi.Je
ri.-.;éghc 1 a IPgtökP)Ctcscbh mtelligenciát és a legiste
nibb öuzctkti'l~~ct é-, hnmanitá<;t fc·ltételczi. Tehát 
a1. ~n nézetem ~~erint c két irány gyakorlati nmnkája 
ninl';:, üs-,zhanghan az általuk hirdetett theoriákkal. 

A régcbui theologia filalaptana az embernek bün
hen ')Zületctt. l'égtclcn gyenge é-. o-,cndö >olta, mely 
szorinte annyim nem a magc\tól való tökéletesedésre 
~s emclkedé:-;rc sziUetett, hogy egyszersmindenkorra 
egr a.z cillucri származ;btól cgészun fii!.!gctlcn, maga
sabb h<:lyrül való kicng.o:'szt.eló áldozatot szemel ki szá
mu nkm, ki örökö.::en vi ... cli helyettiink hüneinket és a 
mt houájáruldswzk és magasabb törekvésünk nélkül 
Yáltja meg egyedül n. világot. Ezzel a tan nal tehát az 
ortholloxia - theoriúuan - még a f:Ondola.tát is el
vágja. nnnak a7. ösztönzésnek. hogy maga. az e:mhl!riség 
tartsa leg-;zentcuiJ kötelességének -,aját fcj lödésével és 
tilkéletesedé:.ével dolgozni egy szebb jöyendön ! :llert 
hb;r.cn a kivülről JÖVÜ th már az emberbég gyermek
korában me~:,rtüitént megYáltás tana kizárja a. saját 
munkánll elosegitctt, lelki c,·oluciúu alapuló megváltás 
e.-szmfjét. 

Az athcizmusoH a.la.pulü szabad gondolat viszont 
materii!.lizmusa miatt tagad min<leu magasabb eredetű 

egyéni mnukát, minden eszmén}•iesen tiszta ruissiót és 
tényleg feliill·öl jövő suggestiót, mcly éppen a fárad
hataUu.n emberi munka altal, a lcg<lemocratikusabb és 
I állk nézve legnemeseuh é~ legambitiosusabb formában, 
saját közremüködésünkkel kivánJ a. szinto kicröszakolni 
a tökéletcsebb világot ! ~~s mintán a socializmus a dog
mákkal és formákkal ezt a lelke-; hitet is eldobja ma
gától, tonuészete;;en a léleknek magasztosabb erkölcsi 
ha ladását és tisztaságát scm igen vallja. Ezt bizonyit-
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ják modcrn költőinek pessimist.ikns, örököseu a lelki 
halált, enyészetet, rothadást, erkölcsi elzüllést és álta
lános leroml.i-;t megénekelt nmnkái, mclyck ugyanolyan 
ambitióval - itt-ott kiváló tehebégg.el - söt oly lel
kesedéssol vannak il'va. akár régi költoinknck a nemes, 
igaz és magasztos i:..toni célokról irt költeményei. 

E szerint az atbcizruuson alnpnl6 socializmus az 
igazságosabb berenrlez'''t nem auuyir:l a köteles ember
szeretettől, a mások jogai iránti tisztelettől ~á.rja -
melyct ha óhajtantlónak tart i..;, de eljövetelében nem 
tud hinni - hanem inkább at önzés theorüijára épiti 
mcly idővel tí.t és átjárva az elnyomott r·étegckct, akár 
egy egyetcmcs forradnlom árán is kivivjt~ a tömeg 
jog-át. Dc nem gondolja meg ezen irány, hogy a mai 
önzésen felépült társadalomnak ismét csak önzés által 
átváltozott forml\ja előbb-utóbb megint c:)ak igazságta
lanc;ágot szülne. 

Igy tehát a szabad gondolai természeteseu a mos
tani bajok gyökerét scm a lélek alac;;;onysagában és 
erkölcstelenségében látja, hanem pusr.táu csak a gazda
sdgi okokban koresi és még a mai ferde erkölcsi ál
lapotokban is majdnem egészen mellözi az ma.lkodó 
.alac5ony szenvedélyeknok provoká/6 é::. bünös állapoto
kat megteremtő voltát. 

E két szélső ü·áuy között áll ama bizonyos kes
keny út mcly szeriotom egyedill képviseli a szociá.lis 
mnnkával harmonizáló irányt. Ez a krisztnsi bölcsele
ten alapuló szabadel vü kereszténység vagy jobban 
mondva modern theologia, moly magában foglalja nem
csak az ősidőktól fogva szabadelvű unitál'izmust, hanem 
szelintem a merészebb szá.rnyalású protestantizmust 
és katlwlicizmust is. 

Én ezuttal C!)ak a magam egyházának tanait 
leszek bátor kifejteni, miut a leglibcrálisabb, (de szo
l'OSan Krisztus lJrunkat képviselő) egyházi gondolatokat 
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melyek határozottan óriási elönyt képvi!'iclnek korunk 
sr.ociidi') törekvéseirc nézve. Szaba.dC'h•ü kereszténysé
günknek két fu gondolata van: egy felsőbb hatalomban 
való bizalomteljes reménység é~ ami ennek egyedüli 
logikns kiegészitujc, szorosun üsszetont kapcsolata: 
az embcri~égnek erkölcsiieg és jellemileg is klívetkeze
tesen tükéletesülő é~ nemesülö volta, mclynck legma.
gasr.tosabb és legvég:.l) célja az egé!lz vih\got elárasztó 
em uerszcn~tet. 

Az a. sokak áltul lt·szt',Jt, merészeu ősziute és 
bet::.ülcte,., a tudomány él:> magas;t)Jb müveltség által 
támogatott állitú.s, ho;ry a kereszténység megalapítója 
egy minden föliti korszakot mcgha.lauó, c;:zményi ma
gasságot elért istC11i ember r-olt, akinek eszméi, pél
dá.zatai, cscle!\-.)detci igenis megiMitói erővei birtak és 
megvcíltássá is yálhattak volna, ha ezen tulajdonságo
kat és esetekedeleket a l'ilág magáévá tette volna, - ez 
u. becsületesen oszinte állitac; egyedül elégséges Hro., 
hogy az erkö/esz töké/efesüléserz alapu/ú megPáltás gon
dolat~t (mint a. mai gyakorlati Hmnkának theoriában 
való megpecsételéc;ét) beledobja nz eszmék forgatagába! 
És vajjtm ezen őszinte bccsiiletcs vallás nem fensége
sebb-c a világ összes dogmájanál!? Yalamint nem biz
tató ~s megnyugtató-e az a tudat, hogy ezeket a 
mai nyomorúságos lillapotainkat nem vagyunk kénytele
nek már "megváltott" állapotnak tekinteni; ele azért a 
szabad gonelolat pessimizmusát <;c·m kell okvetlen a 
magunkévá tenni l ! 

'l'ehát s:.terintem cgyeJül ez az illlispont ké}>ez 
igaz összhangot korunk merész szociálic; munkájávn.l. 
liert theori<i.ban azt sejtetni az uralkodó irányokna~ 

hogy dacára a tudomány által felfedezett és általáno. 
san elismert evolnció törvényének, jellemileg és erköl
csileg soha el nem érhetjük a megváltást előidéző leg
felsőbb fokot, azután pe<lig olyan mozgalmakra ösztö-
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nözni bennünket, melyeknek kitüzött célja a. lehető 

legnagyobb önlegyőzést, a lehetií legnagyobb lelki ti. z
taságot é:s emberszeretetet igényli, mint pl. a béke 
megteremtése. a fehér rab:s&olgaság eltörlése, a párbaj 
vagy a tömegnyomor megszünteté,;o - ez legalább is 
nem egészen logikus müködése társaclahnunknak ! 

~:s c mostani anibitió~r.us tilrekvPsck, melyek az 
emberi j cllemnek örök fej lötlii képc..;ségét foltételezi k 
szüki)égképpcn egyúttal a felek ezeticsstsgcn és minJen 
korláton foliil emelkedő ucmes democratizmust Í'- meg
követ elik, mely minden faj, val lá-; és nemzet fiait egy
forma testvémek nézi, kik ellen :semmi tekintetben 
durv:t harcot vagy elnyomatást meg nem eng-edllet. 

Ezt a democratizmust is a vallá~i irányzatok 
között leginkább az elválasztó dogmcikaL és arisztocra
tikuc; kol'látokat mellözó szabadclvii theologia szolgálja 
igazán. ~fert; egy egyetemes ,;ojtclemböl pg a. mcgváltónk 
lelkéllől származó felsöbb llabtlom gondolata valamint az 
egyetemcs fejlődés és szcrctct theoriája nemcsak, hogy 
szét nem -választja az emberbéget egymástól, hanem 
iuká hb együttes kii.zdl'lcmrc és munkára. serkenti azt. 
És mélyeu tisztelt hallgatóság méltóztassék ellúuni, 
hogy ez a közös socialis mnnkát szolgá.ló vallás, mely 
összeköti az emberszerető l!,; haladni vágyó emberek et 
egymással, hogy eg~Tiittcsen keressék a. megváltás 
lehetöségét és annak ezközeit - ez Jézusnak igazi 
vallása ; a.nnak a .Jézusna.k, ki soha életében egvetlen 
egy elvála.sztó kot·látot nem szet·v.::zctt, hanem a.z egy~ 

más irántiköteles szerotetet és megbecsülést prédikálta! 
És hogy az malkodó tanok cbcára, kornnk ki

magasló, maguknak exponúlt helyzetet teremtő alakjai 
majd min<len vallási vagy e1·kölc'li irányban, eszméikkel 
legfőképen ezt a kereszténységet képviselik, azt a k ij
vetkező, már számtalanszor emlitett példákkal kívánom 
t\jb6l bizonyita.ni. A katholicizmu<; legnagyobb szabású 
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emuere é"i legerütclju-.ebu ~zocialis munká~a -- akire 
eleget hi1atkozni soha uo sol.ta. sem lehet - dr. Pro
h:hzka. Ottokár. ilcstérlcilH'n, érVl'léo;;eiben, a ;{Zocia.Lis
nmnkánfl.k é · az emberi lélek. az emberi jellem é ... er
knlc.., fej lödu képe-.~égének mindeu kübuség és dogma 
f ölé való hclycz~ ... ~~el. hat<iro?.ottan a szabarlelni theo
logia iga7.sá.gait i.., -;z;lmba >C..,zi. 

Zsilinszky :\Iihály a Prot. Irodalmi Társaság el
nilkc a mai szahadel\'ii prote-;tantizmusnak nemcsak we
n;c;z harcosa, hanem va l ósággal mcgtercmtüje, yalamiut 
'l'isza István gróf. küztllctünk egyik leghatalmasabb jel
lemü embere a Prot. Irod . 'rár~aság közgyülésén már 
magát e ha1adá.:; útjám lépett protestantizmust olyan 
hn.talma"l lOkéssel láttük cl, hogy ha ezen utolsó lökés 
a tömeg lelkét is számottevóen mo?.ditotta meg, egy 
csapással elérkezet t a prote-;tantizmus a tclje ... en s?.ahad
elvü theologia igazságaihoz. 

Ezen haladó valhbi irányt szolgálju. ulár régóta 
a pozsonyi evang. theolo~iai ~:.kadémia is dr . .\fu.~znyik 
Enti re 1gazgató szaba.dclvü vezetésében. Ennek az ál
dásos iránynak híve a bu!lape~ti evang. egyház is. Raf
fa.y Sándor az itteni cg,\'ház egyik lelkésze nem r égen 
a Bethlen Gábor-kör iinnepélyén hatalmas be!'izé<lben 
képviselte a protcstantizmu~nak lc;:,mo<lernebb ágát. Az 
eYangélilrus egyház egy má~ik vezérembere : dr. Sztehló 
K01·nél, a. kiváló vn.llásbölc,;;;ész, muukáiLan, felolvasá
saiban teljesen a szabatlelvii. t lteologiát hirdet i. 

A mai irodalomnak egyik legtekintélyesebb mun
k ása. dr. Kenedi Géza nem · rég egy nagyszabású 
beszéeljében határozottau kimondj a, h ogy a dogmát nem 
szabad a vallás fogalommal azonosítani. "Hiába mond
ják nekünk azt - fejtegeti Keneeli - hogy a dogmá
nak örök élete van, mert nincs a földön egyetlen em
beri alkotás sem, aminek örök, vagy bár változatlau 
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élete volna. A történeti fejlő<ltS-; alkotja és porlasztja 
el a dogmákat is." 

Hogy még cg.r utolsó péld~t említsek : Alexa.ndct· 
Bernát, korunk kiváló bölcsésze - ki b<l.r nem tarto
zik kcresztéuy egyházhoz, dc :sok nérleges kerc~z

ténynél krisztusibb lelke nw és az önképzésnek és Ö1-

fegyelemnek a lehető legmcsszebbre gmvltáló utjJ.it 
ismerteti - tavaly egyetemi clöadá.saiban egy gyö
nyörü képet tá.rt elénk. A különbözö dogmákat azok
nak a támogató állványoknak minösitette, melyek mint 
a. házépítésnél a főépületct úgy védik a fennmaradásra 
rendeltetett alap-igazságot is mind:uldig, míg az teljes 
erejében, leplezetlen, körülépítményt nem türö voltában, 
maga is szilárJan képes megállni. Anúg az ~pület nem 
biztos, vagyis a puszta igaz-;á.g, a lélek egyetemes hite 
még nem él elég eröseu az emberiség szivében, acldig 
meglehet, hogy balgaság volna a támogató körülépít
ményt lcroutaui, hogy e$etleg a fő igazság is szen
vedjen ezáltal. De ha az idők haladásával a korlátok 
már nem felelnek meg a célnak s többet használ m;~r 
a melegitö sugár, vagy a szabad /evegö fliss áramlata,. 
mint a kriptaszerü e)szigeteltség - akkor halálos vé
tek csupn. szokásból el nem távolítani a felesleges füg
gelékeket és meg nem sza,badítani a dogmák uralmá
tól az igaz hitet. 

És méltóztassanak elhinni, hogy itt az idö, mi
dőn nem csak egy korát megbaladó kis irány folytatja 
nemcsen romboló umnkájá.t, hanem amint e példák 
mutatjcí.k, megkezdodött már az értéktelen függelékekre 
célzó egyetemes rombolás, (vagyis a lelkiekre való 
nagyobtJ súlyfektctés, az alapigazságoknak a dogmák
ból való kihdmozása) hogy éppen a sziláruul álló, tehát 
lerombol/wtallan igazság, az emelkeclett léleknek mcg
acPlozott krhztusi hite annál jobban emelkedhessék ki 
és véget.hcs-,c rendcltctthét. 
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De csodálatos az, hogy vaJamint az ösidok egye
temes konzervatívizmusa nem kedvezett az unitárius 
vallás terjedésének, ugyanúgy nem kedvez a mai ál
talános ébredés sem vallásunknak, mint egyháznak. A 
régi idoben valósággal bevált Alexander előbb említett 
philosoplúájn! Annyit·a nem élt még a dogmák nélküli 
kereszténység ereje a lelkekben, hogy nem igen csat
lakoztak a korát néhány századdal meghaladó Cllan
ningnek vagy Emmersonnak egyházához, söt eretnek
séggel vádolták azt. Ma pedig u.nnyiféle helyen támad 
fel vallásunk, hogy szinte egy egyetemes és önálló 
irányt képviselve az elavultak felett szükségtelenuek 
látszik a ru i kis egyházunk! 

De vajjon e látszólagos, örökös hálátlan szerep 
ellenérc - ha ügyünkhöz méltóa.n komolyan magunkba 
mélyedünk és a hiúságnak, sértett büszkeségnek még 
a gyökerét is kitépjük lelkünkből - lehet-e szentebb 
és magasztosabb örömünk, minthogy azok az eszmék, 
melyek nem régen itt, Magyarországon csak a mi kis 
felekezetünkben és az elfelejtett bölcsészeti irányok
ban, bepókhálósodott könyvekben éltek, ma már las
sanként egész nemzetünk legbecseseb!J kincseivé vál
nak?! 

És kezdjük belá.tm, hogy a felettünk álló kor._ 
szellem nagyobb logikával intézte eszméink sorsát, mint 
azt talán mi magunk tettük volna! ])li elég naivul, 
áthatva tanaink igazságától, azt vártuk és reméltük, 
hogy a mi szabadelvü egyházunk fogja idővel meghó
dítani az emberiséget és a kimondott unitárizmus üli 
majd diadalát a világon. Nem úgy történt a dolog! Mi 
megmaradtunk keveseknek és még mindig ismeretle
ueknek. Kom térítettük meg a népeket é~ nem a mi 
otthonunkból terjedt szét az eszme. Hanem ami még 
százszorta dicsőségesebb és nagyszerűbb - saját igaz-
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ságuk súlyánál fogva. önmagnktól vertek gyökeret ta
naink a különbözö irányzatokban ! 

A mi fáradhatatlan és köteles munkánkra csak 
azért volt szükség, hogy folyton mozogva, dolgozva, 
agitálva - nem hagytuk megállni, megkövesadni a 
vallási gondolatot j s valamint a hevített, mozgásban 
levő viz vagy levegőrészecskék is megmozdítják a szom
szédban levő lúdegebb rétegeket, ugyanúgy befolyá
soltuk mi is a környezetet, hogy fogékonyabbá tegyiik 
azt a kor hozta igazság befogadására. 

Ahol pedig még öntudatosan nPnz vertek gyökeret 
ezen eszmék, ott már mint egy ösztönszerű vágy a jej
lódö és tökéletesülö erkölcsi állapotok után, a különbözö 
szociális törekvésekben nyilvánulnak meg azok; és mint 
látjuk, egymásután alakulnak meg a legkülönbözőbb 
körökbeu is az erkölcsi haladást megkövet~lö, szabad
elvű kereszlény tanokat jeltéielezö munkák! 

:Majdnem azt mondhatnám, hogy a kor szelleme 
- mely talán az emberiség öntudatos akarata nélkül, 
~Ióre veti fel a logikus munkákat - sziote ujjrontatás 
akar lenni a iövendó vallásának kijelölésére. 

Eszembe jut a csillagászattannak ama gyönyörii 
tényállása, hogy a felfedező kísérletczésnél az emberi 
ész már előre megsejti, vagyi. többféle következteté
sekből pontosan kiszámíthatja a még szemmel meg nem 
látott, feljedezendó planéta positi v létezését j sőt még 
távolságát és a többi égitestekhez való helyzetét és vi
szonyát is pontosan meghatározhatja. 

Talán ezen csodálatos, de gyönyörft törvény alap
ján - mely leghatalmasabban bizonyitja az emberi 
észnek magasabb, isteni eredetböl származó voltát- a 
puszta jelekből, a körülöttünk hullámzó tünetekból kö
vetkeztetheti korunk előre látó észjárása is a folyton 
közeledő és nemsokára elérkezendo ideálisabb vallás-
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nak már a nagy mindenségben tartózkodó, a /evegöben 
érezhetö pasitiv lételét . . . 

És majd ha ez az eszményiesen megfinomult theo
logia üli diadalát az egész világon, mintegy krisztnsi 
szeretettel kötve össze az összes egyházakat egymás· 
sal - talószinüleg csak akkor fog összes szociális mnn
ká.nk magasztos célj:\ is megvalósulhatni. 



A vallási modernizmus hatalma, 
Tempiom szentelési Onnepáiy alkalmával tartott felolvasás. 

Megjelent a .Keresztény Magvető"-ben. 

Norvégia nagy szellemü elhalt írója, Ibsen, a 
"Nép ellensége" cimit drámájában a következő kiilö
nös végszavakat adja nemes munkájával egyedül álló 
hőse szájába: ":\!ost jutottam a. legfontosabb felfede
zéshez! A legnagyob b hatalom az egyedüllétben gyö
kerezik." A hányszor elgondolkodom ugy a mi szabad
elvii vallásunknak, mint az egyes nagy szellemek mo
dern vallá.~os felfogásának egyedii/állóságáról, a nagy 
tömeg rideg vagy konzervatív magatartásáról, mindig 
eszembe jut az elköltözött nagy iró célzata, hogy min
dig a mai egyedülállósúg a legnagyobb biztosíték és 
hatalom a holnapra nézve. :Uiert ha Ibsen nem lett volna 
arról meggyőződve. hogy a momentán egyedül álló ér
tékes mnnkák és e~zmék a kiterjeszkedés, a. jövőben 

való népszeriiség csiráját hordják magukban és hogy 
épen ezen meg nem értett és lekicsinylott mozgalmak 
vannak lúvat\·a. a jövendő igazságát megteremteni -
sohascm merte volna nagyszabású drámáját azzal a 
rejtélyes és magában véve érthetetlen mondással fe
jezni be, hogy az cgycdiilállóság~an gyökerezik a. leg
nagyobb hatalom. 

Ibsen sohascm fejtette lú világosan és egészen 
gondolatait s bár folyton váltakoztak a. tendenciózus 
témák foiTongó lelkében, úgy látszik, idegenkedett 
nyílt irányítástól :s csak oda-oda. dobott egy-egy ma
gyarázat nélküli gondolatot, ha.dd törjék az utódok u. 

Perezel n~: Felolvasások ts Közlemények. 
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fejüket rajta.. Mi szaba.dclvü keresztények nem érthe
tiink vele mindeuben egyet, de az előbb hangstUyozott 
gondolatot, úgy érzem, nekünk kell tovább fejtegetni és 
továbbítani. 

Ha. van a jövőre nézve nagy eröt és nagy jelen
tőséget tartalmazó, félre ismert és a nagy világ által 
elhanyagolt eszme a világon - hát ez első sorban a 
vallási modernizmus vagyis a szabadelvü vallás esz
méje! Mert, hogy kiegészitsem, vagy talán más utra 
tereljem Ibsen félben hagyott gondolatát: csakis az a 
bizonyos keskeny, arany középútat képviselő, nem a 
revoluciót, hanem a szellemi cvoluciót elősegítő, ne
mesen és békésen reformáló, ideális erkölcsi magasla
ton álló egyedülállóság és kiUönlegesség válhatik va
bba áldásthozó hatalommá a részint egy helyben 
meggyökerezett, régi rossz állapotokat konzerváló ma
radiság, részint a célon túl lövő, vallást és hazát le
tagadó ultra modern haladás ellen. KiUönösen óriási 
misszit\ja van e közép úton fekvő eszmének a mai 
összegabalyodott, vésszel fenyegető állapotok között. 

Ma egy rettenetes harc folyik mindenfelé : a val
lásos felfogás kétségbeesett harca a materializmussal, 
vagyis istentagadással szemben! }fig eddig egyes 
.~zabadságszerető emberek küzdöttek a nagy tömeg vak
buzgósága, fanatizmusa ellen, ma egyszerre arra éb
redünk, hogy csak egyes vallásos lelkek, egyes kisebb
ségben mar adt csoportosulások harcolnak a nagy W bb
ség vallástalanságával, teljes hitehagyottságávaL Ed
dig valóságos szarencse volt, ha egy-egy felvilágoso
dott elme a természetre és a világrendre hivatkozva 
akarta. eloszlatni a tömeg babonáit és elfogultságát. 
Ma valóságos áldás, ha egy igaz vallásossággal atha
tott lélek a természet és száraz tudományok felett a 
lelkiekre is rámutat. 

Hi az oka ennek a rettenetes gyors változásnak? 
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Mi az oka, hogy még majd 11em egyre hangzik a meg
szokott mon dás, hogy a nagy közöuségnek, a tömegnek 
minél misztikusabb és dogmatikusabb vallásra van szük
sége s ime alig fordul velünk egyet a világ, már 
arra ébredünk, hogy az állítólagos vakbuzgó többség· 
nek semmiféle vallása nincs s épen a kiváltságos és 
magasabb intclligenciáju embereknek -- kik eddig 
szinte a ra.cionálizmust képviselték a babon<ikka.l telt 
néppel szemben - kell egy felsőbb eredetü és tisztul
tabb eszméket hirdető eszményi miszt.icizmusra mu
tatni, hogy megmentsék a lelkek világát a köznapias· 
ságtól. Honnét va.n ez? 

A konoorvativizmus mi ránk és általában a val
lási modernizmusra mutat és azt mondja, ime addig 
mutattatok a tbrmészetre, történelmi iga:rságokra. és a 
változatlan világreodre, tudományra, addig cáfoltátok 
a dogm<íkat és döngettétek a korlátokat, hogy most 
már nem kell a népnek sem Isten, sem lélek, sem 
halhatatlanság, de még a haza fogalma sem . 

.Mi ezt a vádat, mint a legnagyobb abszurdumot, 
nyugodt lelkiismerettel utasíthatjuk vissza, mert épen 
az volt a baj és végzetes a. dologban, hogy a magas 
gondolatainkból származó nagy kise1bstsgünk és egye
dülállóságunknál fogva, - a mai alacsonyabb nivóju 
korszakban - nem tudtuk még a nagy többséget any
nyira. megközelíteni, hogy,külöuleges nézetünk nagyobb 
körben is hatalommá válhatott volna . 

.lfert ahova kihatott vallásunk szava, ott ugyan 
nem lehot panaszkodni, ~hogy az Istent és hazát ta
gadó irányzatok befészkelték magukat. Sem a. néze. 
tünket valló egyes nagyok, sem az egyházunk hívei át 
nem csn.ptak a materialisták táborába, sőt az erdélyi 
szr~.ba<lelvü nép maradt meg tudtommal leghivebben a 
nemzeti és va.1lási eszme mellett. 

Hanem igenis, épen a legélesebb ellentétek vég
zetes találkozása idézte elé a szerenr.sétlenséget ! Az 
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eddig gondolkotlás nélkül élű, vakbuzgó többséget egy
szcn·e a legradikálisabb tauokkal fan a tizálták s a ter
mészettudományokkal néhány mulan,lóságra preuesti
nált vallástétel lehctctlenségét bebizonyítvn. - a tö
meg gondolkodás nélkül vetette cl magától a nemesebb 
lélek ösztönszet-ti sejtelmeit i-;, Jézus Kris1.tus halha
tatlan hegyi beszédével, val::unint a többi valhisalapító 
nemes teizmusával együtt. Ebben áll a trJ.gé dia ! A. 
néplélek mintegy clókészületlcniil, előzetes uemc::;ítés 
és helyes kl'itikárJ. való nevelés nélkül egyszerre kapta 
a t ermészettudományok balmazú.t s ncrn tudta megte
remteni a magasabb intelligenciát követelő harmóniát 
- tudomány és vallás között. 

~s hogy a nagy többség ily l1arnar aklimatizáló
dott egyik szélsőségb51 a másikba, annak az a ter
mészetes magyarázata, hogy az eszmékben való szél
sőségek és túlzások mindig hamarabb gyökereznek 
meg a kevésbbé mü vel t lelkekben, mint a leszürt gon
dolkoclású agyvelökben. Hogy az eddig va.kon imádkozó, 
babonákkal telt tömeg egyszerre csapott fel Istent, 
hazát, gyermeki hálát és mit1den kegyeletot leta.gadó 
materialistává s egyetlen hamisan öntelt fordulattal 
rontat az isteni cr edetről le az állitólagos egyedtili 
származásra : az anyagra, ann::tk még az a magyará
zata is van, hogy c két irány: a bigottizmus és amo
dern naturalizmus élesen ellentétes tulajdonsá.g<ük da
cára. egyetlen egy pontLan találkoznak: az egyéni 
töprengést, metafizika.i mélycbb gontlolkodá.st nem 
igénylő békónak a produkálc.í...;ában, mcly egy kaptafát 
szolgli.ltat, söt erőszakol miudcu ember szamára! Ezért 
oly ,eszcdelmes mindkét irány a gonuolkodni nom sze
rető, csak a készen kapott, mások által megállapitott 
tanok!"\ pályázó, lcnyügözésre alkalmas tömegre nézve. 
Álljo .• ez az ú.tla~ eJubereket magában foglaló tömeg akár 
az a' t<~;,onyabb, akár a magasabb osztály embereiböll 
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lio gy e két iránynak a lelkeken .való uralkodn i 
vágyása mily hasonló, azt a leghumorosabban és leg
kedvesehben Artu•·o Gt·nf iJ·ja meg egy kis novella 
alakjában. lTgyanh egy na:;y é"i kegyetlen inkvizitor
nak a kike a másvilág büntetése utitn ismét a földre 
kivánkozik s kéri a túlvil,igiakat, hogy miután még a 
pokol kinjai scm tudMk természetét megváltoztatni, 
had(l lehessen 6 ismét csak tÜz7.cl -vassal dolgozó ink
vizítor l l~z leheletlen - mondják a túlrilt\giak el
képedve - hiszen a földön már nagy fclvihtgosodott
ság s a X..~ szúzad uralkodik ... hanem majd gon· 
dolnak ki valami hasonló me . ..,terséget a sútuára s 
nagy tanácskozás után leküldték öt szabadgondolko
dónak! 

De visszatérve komoly fcjtegetésünkre, mi azt 
nagyon jól tudjuk és határozottan érezzük, hogy a 
materializmus, mely minrlcn magasabb gondolkodás 
nélkül }msztán az anyagtól származtat mindcnt és kép
telen az Isten és a teremtő, miudcnekct reforruálni tudó, 
halltatatlan emberi lélek fogalmáig felemelkedni, e hi
tet saját szellemi erejéből produkálni - nem a leg
fejlettebb, leglogikusabb, legtekintélyesebb és ennél 
fogva. a bajokból kivezető útat képviselö bölcselet. Hi
szen, ha az volna., nem lehetne ma már - a tökélet
lenségek és erkölcstelenségele idején -a tömeg -vallá'ia l 
Ha a matcrializn1us valami fel!<óbb filozófia, valami le
s:r.ürödött végeredmény lenne, lehetetlen, hogy mindcn 
köznapi szellem, minrlen tucatember oda kialthassa ne
künk - mint ahogy tényleg oda kiáltja - hogy kár 
a. fáradtságért, kár az idöpaz:nltisért, mert úgy sincs 
azon kivül semmi, miut n mit lútnnk, hallunk és tapin
tunk! Lehetetlen, hogy ha az atcizmus a bölcseség ne
továbbja -volna, hogy akkor éretlen, de nyakig demo
ralizált gyerkőcök gomba módjára szaporodó erkölcste
len folyóiratokban, napilapokban hirJessék e legvégső 



70 PERCZEL~~ KOZMA FLÓRA 

bölcseséget. Lehetetlen, hogy e legizléstelencub és 
cinikusabb eredményeket protlnkáló irodalom és müvé
szet az a. regeneráló, egészséges viszonyokat teremtő mo
dernizmus, az az ég felé terjeszkedő, erővel teljes fa 
legyen, melyet - ös filozófusunkkal szólva - 11 gyü
mölcsciröl" ismerhet fel a világ. Lehetetlen, hogy az igaz
sághoz ilyen könnyü szcrrel, ilyen kétes tisztaságú. 
megnyiJa1kozások által jusson el a. haladásának még 
csak kezdetén lév-ó embcri:ség. 

A. józan ész maga megmondja, hogy először jön i1 
szellemi életben i'i a minucnt clhivés gyermekkora, 
azután jön a miuucnt let:.tga.dás érctlen kamaszkorszaka 
s csak legutoljára, sok sok hányódás és vivódás, sok 
érzelmi és értelmi hn ladás után jön meg az a nem hencegő, 
nem elbizakouottan kialuíló, hanem csak nemcsen önérze
tes, a láthatatJan dolgokban is tisztán látó, sz1~p és meg
állapouott emberkor, mikor kiválogatva, kiselejtozvc a. 
gyermekkor babonáit, értelmetlen hagyományait, de 
ugyanekkor a cinikus materializmu..,nak is hátat fol'ditva, 
örök szaretettel és tisztelettel ragadja meg az Isten
eszmét, ezt a minden nagy és fenséges gondolatnak 
kútforrását, hogy elrálhatatlanul magához füzve azt, 
vele jt\rja. meg a szellemi haladás törvényszerű utját. 

Ezen nagykorú, emberi vonti.'l mia.tt volt a felvi
lágosodott vallásosság mindig oly elenyészően csekély 
és csak egyes nagyok vagy kisebb tömörülések tulaj
dona a még gyermekkorból alig kinőtt korszakokban. 
De épen ezen egyediilállóságból következtethetjük Ib
senncl, hogy nagy lesz a jövendóben a hatalma! 

Csakhogy bármennyire belenyugodjunk ezen ne
hezen érvényesülő haladásba, lehetetlen nem gondol
nunk arra, hogy ha az egyetemcs vallásos szellem ős
időktől fogva nem a természeti törvényeken kivül álló 
csodákra, ha.:tCiu épen a változhatatlan világrend és az 
emberi elme fenséges csodaszcrüségérc hívja fel a fi-
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gyeimet és ezen keresztül, erre támaszkodva mutat a 
legfelsöbb hatalomra és a teremtő gondolattal megál
dott emberi <>zellemnek hnlhatatlans<tg<ha, valamint 
ezen öszt.ünszerü sejtelemnek nemes és emberies vol
tára - akkor lehctotlcn, hogy a materializmus azzal 
a lenézés'icl és lekicsinyléssei bánj~k az egyetemes 
vallásossággal, mint :-hogy azt ma teszi. Lehetetlen, 
hogy l'ilágc.salú~nak, ~ütHségnek, elbutításnak és az 
Isten tudja mi mintlcunek monclja. cl az egyházak ta
nait. 

::\Icrt mi a külümbsrlg a vallásos és az ateista. 
modernizmus ktlzütt? ~Iindkcttö eli;.,meri és alü.trja a 
tudomt'llly vivm<ínyait és a természet tlrük és V<íltoz
batatlan tiitTénycit, tehát tagadja ezen isteni rendnek, 
következetcsségnek C'gy-cgy szeszélyes és kirételes 
"csoda" által való lltegbontását t:s rncgza;rarását. Csak
bogy mig az egyik vélemény mincleut az anyagtól 
származt:tt és az anyaggal kiván megmagyarázni, addig 
a másik épen erre n. kiszámított pontoss<~gú rendre, 
gondolatot és tcrvezetet fcltételcz,j logikus összeálli
tásrn. hivatk"zvn. kel'csi és hirdeti azt az örök mun
k8.st, kinek tmTczetébűl ált clö c bámulatos renden 
alapuló nagyminucuség. Keresi é,; hit·deti azt a. maga
sabb credetet kire vagy mclyre minden egyes nagy és 
fenséges cselekeelet vagy tal<ílmány akaratlanul is visz
szamutat. .Jiint ahogy az égi testek körforgása. és 
különfélc vouzá'>a már a felfedezendő plánéta pozitiv 
létezését és tartózko1htsi helyét jelzi az éles szemli 
csillagász olött, ugyanúgy bizonyitja a. küt·ülöttiink ét> 
saját magunkban tapasztalt csodás élet a magasabb 
ős-ok létezését ! 

Y an-c ezen valami mcgvetni, vagy kinevetni való? 
Lehet-e erre azt mondani, hogy csalja és sötétiti a 
világot? Sót vulljuk be, hogyha. mélyebben gonJolko
dunk sokkal te11nészetcsebb, egyszerübb és kézzel fog-
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ható\Jb filozóiia a vé;oknak ezen jogos é,:, é thutő ku
tatá:,a és m.egtahilása. mint a muterializmu-saak azon 
tökéletlen, monllhatnám félben hagyott bü}c.,é::;zetc, mely 
véuclmczi a Jociruatik!lval ;-;zcmbcu a vilcí!.:rend kövct
kezetes rendjH, lJtilc,:,eségét é:, váltuzatlan ... úgát - Ile 
ezen harmoniku.;; renu és alkotás ercu0tét nem egy 
logikus gondolatra vezeti 'rissza, h:tucnt l!Jcgclt'·~ zik 
azzal a. ncme-:ak ~:;zcg.;n~·cs, de minrLmek felett logikát
lan mcgfojté~~el, hogy c nagy:;z..l<iun meg:1.lkotott és 
berendezett minclcnségct és az alkot.isra, tcrvezt'st·e, 
sokszor a legnemcsebb és magasztosabb harcra ösztönző 
emberi szellemet a por, az énelmctlen anyag :-:>zült.l', a 
vak y(;lotlcn dobálla ö;,szevissza ; az az anyag, mclyben 
egy parány scm foglalta.tik magából a szellembúl és 
az a ~véletlen", melynek foga.lmn. szorosan Y.Hl ös.:;zc
kötve az ös;;zcvisszaság es rcntlcllcncssé~ fogalm<t\"al. 
:Mintha egy órának s:~itmitáson és gondolkotlá~on ala
puló :-.zetkezetét nem egy ór~-;mester-séőet értü élő 
munkástól, hanem a. léleknélküli v~lctlennck összedo
bábbából szímnazta.tnók ! Elhinné-e nekiink vulaki, ha. 
azt mesélnők, hogy egy szabályo:sau járó és poutos 
munkát végző gép a. "véletlen" által dol>óUott ily 
harmonikusau és kiszámított pontossággal ös;;z~ '? Ugy-e 
ez semmivel som monclható khehbszerti csodának, mi11t 
a lcgképteleuouu orthodox cogma, pedig ezen mckkorát 
nevet a materializmus! Ime ismét az clöiJl.> emlitett 
érint kez() pont orthodoxia. és materializmus között. 

A.zt kérdem tehát, mclyik a tágabb látkörii, ter
mé::.zete~cbb és dogmáktól mentesebb magyarázat: az 
a.teistáké-o, vagy a sza.bedclvü kereszténységé, moly 
Krisztns mélyen járó szemével nézi a dolgoka.t? 

1ts épen igazságunk tL~d.üá.ba.n mi nem nyugod
hatunk bele azon téJlybe, hogy még mimlig csak a. 
kevesek é~ az egyesek vallják magr~s szárnyalásil hi
tünket. S bár egy bizonyos szellemi arisztokratizmnst 
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le nem lehet tagadni vJ.llásuu kból, me rt valóban ~re z
zük, hogy e különlegcs álláspont C'zidcileg c~n.k a 
kisebb, elökclól.Jb lelkü tömörülések 1-iZcitnára. termett, 
dc épen vallásunknak ezen nemes <U isztokratizmussal 
járó rlcmokratizmu':ia követeli Ibsen és 'l'obtoj eszmé
jével együtt, hogy ezen cgyediil álló tanok kilPpve a. 
sziik körből :laz emiJcrek ruilliói"-nnk váljanak köz
kincsévé. 

Xekünk teMt min<leut cl kell klh·ctnünk. hogy 
világo-; es:.~ménk minél tágabb körben tcrjedjen cl. 
~Iost kczuődik teMt liheritlis Cciyletcinknr.k és egyháza
inknak is igazi szerepe! ~Iost. tuitlún b·1zafias köteles
ség tuCf.mt:tatni, hogy a felYilá_;osodottság é.s szn.bad 
ság :-.zcrctcte még u em jo~ositja fel az embert arra, hogy 
az öröktől fogva létczo iguzságokat. ruclyc!mck tudata. 
magában az emberi ltlckl.H!n gyükcrl'zik, elvesse és 
lekicsinyclje. Az okos és céltudn.tos haladás a.z ösi 
hagyotuáoyoknak nem vakon való mcgtugadásál.Jól, ha
nom kritikus szcmmcl és érzó :;zincl ntló mcgváloga.
tásából áll, hogy az örök értékü és tjsi igazságokon 
alapulú gondolatok 'I'Ulaltogy az elfogult~áJ é~ önzéi 
sztUtc találmányok sorsára ne jussanak. Abban áll a 
materializmus alapján álló szabadgondolatnak lcgna.
gyohb tévedé.;e, hogy az Isteu-hitet i-;, a nemzeti ér
zést és pnrit:í.u erkölcsöt b az clmulaurltí dogmák közé 
számitja. tlemmitűl scm fél úg_r e modernizmus, mi.nt a. 
"vallás"," erkölcs" "korlá to z ás - vagy "fékC'n tartás" fognl
mátóL Pedig egyetlen egy konzervativ eszme sem követel 
akkora erkölcsi erőt, olyan magas röptii valláso~ felfo
gást és olyan önérzetes fékentartást és önkorlátozást, 
mint épen a szabadság szent jogalma .' 

A.bban áll teltát feladatunk, hogy nemes uton 
haladó szabafiságat hirdctö szónoklataink, irásaink, fo
lyóirataink tuinél crötclje.<,ebbek legyenek és minél szé
lescblJ körbe hatoljanak. ~cm felekezeti, hanem az 
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egyetemes vallthi és nemzeti alapra., valamint az igazi 
szabadságra való t~rités céljából. 

Igen nagy a száma azoknak, kik nem lévén képe
sek ('gyházi tanaikat, ÚóY amiut vannak elfogadni, 
megérteni, a temérdek képletes dogmából a magot ki
hámozni, inkább átcsapnak a materialista táborba, scm
hogy űnerejüku.'íl találják meg a vallásukban kifejezett 
igazságot. Yulósügos egyházmentő munkát végeznek 
tehát azon kivál1) férfíak, kik u tudomány világánál 
magyarázzák egyházuk dogm<Ht Ps n moclernizmus szeJ
Iemét l'iszik ue V<1llásukba. Igazán nem tudják, mit cse
lekcszaek azok, kik az i<lük jelét megértö reformitto
rak müködését korl<itflzni, sőt clnyomni kivánják s az 
Ibsen áltJI megt·njzolt érctlen ttirsadalommal egyetcm
ben a "nép clh.•nségé"-nck t:u'tj<ík lcghumtümsabb lelkü 
nagyjninkat. 

Cs:'lk a jö\'en<lö llll'!!."tért, okos >isszalépésévcl hát
ráló szab:Hl gondolatn.. vi;zont a helyes uton clorc lépő 
felvilágosodott vallt\ -;osságn fogj n megtndui, milyen 
óriási vallásmentö, lelket támogató munkát végeznek nap
jainkban szabadelvű kereszténységet hirdető egyházi 
nagyjaink l I~métlcm, nem rejt egyetlen egy eszme sem 
nagyobb hatalmat nutgáb~m n jövőre nézve, mint a 
vallá -;i modernizmu" eszméj c, me rt ez köti logikusan 
össze n régi világ üt•ök értékü gondolatait a modern 
élet jogos és üdvös haladáscí.v,tl, magában foglalván az 
ös"zcs értékes modcm törekvések c.szméjét. 

Öriási misszió a materialisták tábom előtt egy 
nemescub és ideálisabb szabadclvüség eszméjét felvetni 
és a többek között a dogmatizmus miutt elejtett Jézus 
fenséges, örök igazságot tartalmazó tanát nemcsak mint 
történelmi ncvezetcsséget, hanem mint egy magasabb 
eredetből származó örök filazofiát helyezni vissza a pie· 
destálra. Ezzel egyúttal a történelmi fejlődésnek is
tentöl ercdö céltudatosságát és az ember fogalom-
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nak fenséges voltát is felvetjük az ellenkező nézetüek 
előtt. 

Igy magyarázva a vallást, lehetetlen, hogy idővel 
tiszteletet ne parancsoljon a va.llásos felfog·ás még a 
legridegebb m11terializmns előtt is és hogy a szükséges 
kapcsot a tudomány és hit között megteremtve, a 
különböző vallások fennállása mcllett, egy egyetemes 
és láthatatlan egyházat ne teremtsen a különböző fele
kezetü emberek közö tt. l'ebát tanunk nemhogy előse

gitené az anyagias világnézetet, hanem az egyedüli 
észszerü fegyver ellene, mintnhogy minden ferde utra 
tért haladásnak csakis a normális Iuladásra V;\ló út
mutatás a logikus ellen munkája. 

Drummond Henrik, a nagy keresztény bölcselő ".A 
természeti törvény a szellemi világbau" cimü rendki
vül érdekes munk<íjában nagy energiával fejtegeti, hogy 
valamint mindeu fizikai élet csak ehry és ugyanazon 
típnst hozhat létre, ugyanúgy a magas~tbb szellemi, a 
krisztusi élet is csak egyetlen egy tipnst produkálhat 
a felsőbbségre érdemes ember által: a krisztusi tipust. 

Ez n. magyarázata, hogy u modern vallásos fel
fogás, mely hamisitatlau tiszttlságbnn hirdeti a kl'isz
tusi igazságokat, alacsonyabb tipust magánálnem pro
dukálhnt! Egy eszményi fejlődést, emelkedést, válto
zást míndenesetre szolgál, de alacsonyabb és más útra 
való áttérést semmi esetre sem. 

Sokkal hamarabb válhatik a gondolat nt>lkiili kon
zervativizmus matedalizmussá, mint a filozotJai magas
laton álló szellemi vallás ! A meg nem értett és fel 
nem fogott dogma megsemmisülbet és materializmussá. 
sülyedhet, de a meggyőzödésen alapuló átszelJemU/t hit 
soha! 

Ismét Ibsen tervezi egyik drámájában szereplő 
szük szavtí épitömestcrévcl, hogy egyes templomok he-
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lyctt olyan lakóházakat kellene tí}litcni, melyekröl to
rony mutat a magnsba .... 

Ha V<ilamikor csakugyan eljönne az Istennek ezen 
ván·a-várt, do rettenetesen mcssze levő korszaka és a 
lakóházakuúl, valamint az egész tdtsadalmi életból ki
sugdrzó, mindennapi és cselekedetekben nyilvdnuló isten
tisztelet szi.n tc felesleJessé tenné a külön tem pl om fo
,galmát, teljes mcggyüződésemből vallom, hogy e ma 
még arisztokratikus egyedülállóságban levő vallási mo
dernizmu'> óriási hat.tlm 1 ~s népszel'iisitése, nz emberek 
millióir.1 való dcmokr,ttikus kitcrjeszkedéso, fogja ezen 
állapotot megteremteni! 



Az "Übermensch" eszméje a sza
badelvü kereszténysé_gben. 

'Részlet e_gy templomi felolvasásból. Megjelent a "Keresztény 
magvetö"-ben. 

Hogy a szabadelvű kereszténység létjogosultsá
gát bizonyithassuk, szlikséges lépten-nyomon azt a mo
dern szellemü alapot kimutatni, mely összeköti vallá

. sunkat a nngy elmék egy-egy fiJozofiai gondolatával. 
Nem hiszem, hogy legyen olyan korszakot alkotó 

nagy eszme a világon, melynek valami közössége ne 
lenne ami liberális és zseniális vnllásunkkal. Valamint 
nem hiszem, hogy ha egy-egy nagy gondolat kiegészí
tette volna magát a szabade/va kereszténység végcéljá
val és végeszméivel, ne tartott volna mindegyiknek to
vább az uralma és hatása. 

A nagy gondolkodók egyik legérdekesebb tipusa: 
Nietzsche, az "Übermensch" theoriAjának megalapitója. 
Szinte magunk előtt látjuk a hatalJDRs szellemi arisz
tokratát, ki tudja és érzi, hogy az ész és a zseniáli
tás a világ mozgató erejes merészen rámutat a tömeg
ből kiemelkedő "Übermeschrr_ekl'c, kik egyedül biztosi~ 
tói a haladá..c;nak és a világ megváltó ronokájának ! Ime 
az "ember megváltó" önérzetes és fenséges tana, mely 
a szabadelvü kereszténységnek is alapgondolata, midön 
Jézust merész kézzel helyezi vissza a világtörténelem 
többi nagJiai közé, hogy mint Istennek legnagyobb 
remekmüvét bemutatva, a szellem isteni eredetét és ere-
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jét hirdesse! Ime a gócJ>Ont, a melyhcn Nietzsche és 
a szabadclvü vallásos gondolkodók eszméje a külön
böző utak és távolságok ellenére találkozik. 

Dc most keressük a külömbséget, hogy megtalál
hassuk az okot, mely e gondolattalálkozás mellctt is 
akkora távolságot szül Nietzsche filozofiája és a mo
dern kereszténység között. 

Nietzsche 11 Übermensch"-e hatalmas, erős, sőt 
erőszekos és félelmetes, melyet éppen e tulajdonságok
nál fogva predesztinál nlkotója a vezetésre. Jellemét 
annyiban az arisztokratizmus jellemzi, hogy tudva és 
ismerve saját elc;öranguságát, erre hivatkozva él jogá
val és a tömeget csak szellem nélküli anyagnak nézve, 
vak engedelmeskedést és meghunyászkodást követel a 
részéről. TeMt vezetése mintegy erőszakos, parancsoló 
s a szociális törekvést, valamint ezzel egyfitt a dicső
séget szinte egyedül magának tartva fel, a tömeget 
csak egy hatalmas sznggeszcióval szeretné misztikus 
módon maga után vonni, a nélkül, hogy abban törek
véseinek csak gyenge visszhangját is felidézni kivánná.. 
Nála az "egyesek" nem számítanak, hanem valósággal 
keresztül tiporva és gázolva a tervére nézve alkalmRt
lan közcgen, vas és kérlelhetetlen kézzel kivánja előre 
vinni R világot. 

Felsőbb akaratban, Istenben természetesen nem 
igen hisz, tehát roinden kiváltságát csak saját magá
nak tulajdonítja s látva a nagy szellemi távolságot, 
mely elválasztja tőle a tömeget - bámulója lesz ön
magán!lk és megalapítja lassanKént a legveszedelme
sebb vallást : az önimádást ! 

Nem tudom, jól ismerem-e Nietzsche "Über
roensch"-ét, de én mindig ilyennek látom l És valljuk 
meg, hogy e merész és hatalmas alkotás rideg és el
lenszenves volta ellenére, a mai önérzet nélküli gerinc
telen világban, melyben szinte virtusnak tartják a zse-
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niálisnak ta1'tott bollémszerü ingatag erkölcsöket -
szörnyen imponál! S szinte kivánnők egy-egy elernyedt, 
szétzüllött és erőtlen állapotot szemlélve, hogy támad
nának hát minél nagyobb számmal életre e rettegett 
"Übermensch "-ek, kik tiporva és gázolva, vasmarokkal 
vontateák e szarencsétlen emberiséget egy felsőbb 
régióba ... 

De ez elkeseredett hangulat közepette, messziröl, 
mint egy ködfátyolból előlépve a másik megváltói alak: 
a szabadelvü kereszténység "Übermensch"-e tart fe
lénk! Nem tipor és nem gázol, hanem mialatt szeme 
és gondolata szintén a célon függ, útközben le-lehajol 
minden egyes útjába jövöhöz, hogy a törekvést és célt 
megismertetve, már útközben magához próbálja ölelni 
"testvéreit", hogy esetleg minél többen és együttesen 
folytassák a megkezdett gyönyörü utat. }leg van 
benne is a kiváltságosak önérzete ; büszkén hangzik az 

.~ ajkairól is a merész kijelentés: "én vagyok az út és 
az élet ... ", de azonnal rámutat a forrásra is, a hon
nét e hatalmat vette és egyúttal Isten fiainak dekla· 
rálja az egész emberiséget. 

A ki tehát azt állitja, h'Ogy a kereszténységnek e fő 
példányképe csak egyedül magának szánta e szerepet, 
vétkezik gyönyörű egyénisége ellen, mert közelebb 
hozza őt Nietzsche önimádó és m~gától eltelt "Über
mensch" -éhez. 

Pedig óriási & külömbség a két egyéniség között. 
A mint már jeleztem, az egyik felsőbbsége érzetében 
parancsolójává és zsarnokává válik az általa megve
tett tömegnek ; a másik ugyane felsöbbség érzetnél 
fogva szolgájává szegődik a fejlődésre és tökéletese
·désre kiszemelt népnek. 

Ott tehát a kiemelkedés tudata az arisztokratikus 
érzelmeket váltja ki ; itt pedig a demokratizmus nagy 
.gondolatát; s mig Kietzsche és "Übermensch "-e arisz-
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tokratikus gőgjével cs~k mag(tnak tarja szoci:ilis re
formgondolatait, emez a szegény emberekből választ 
"tanítványokat", hogy ezek elszéledve, a sokaság mé
lyébe vigyék az "igét" s ne csak felsöbb parancsszóra., 
hanem a "lélek" munkája által, magától mozduljon. meg 
a tömeg. 

~ietzsche "Übermensch"-e gyülöli és utálja a 
bünben élő sokaságot s legfeljebb a leggyengébb és 
öntudatlanabb percben engedi meg a hozzá való le
szállást .•. 

A kereszténység "Übermensch"-e viszont a leg
magasztosabb és öntudatosabb pillanatot választja e 
célra, hogy a bünösök közé ülve, emelje magát a tö
meget is. 

Nietzsche filozófiája hasonló a mágnesdarabhoz, 
mely felülről, egy titkos szuggeszció hatásával gépi
esen szeretné a1. értelmetlen tömeget - melyhez a 
leereszkedést nem tartja érdemesnek - tetszésszerint 
emelni. A jézusi filozofia pedig csakugyan hasonló a 
sokat emlegetett "kovászhoz", mely át és c\tjárja az 
emelkedésre kiszemelt egész masszát, annak összes 
sejtjeit és rétegeit, hogy bár lassan, de következete
sen eredményezze az egyöntetű általános és áldásos 
emelkedést. 

Nietzsche elbizakodott genieje hasonlatos a dőre 
földmiveshez, ki müvelés és gondozás nélkül követeli 
a földtől, hogy teremjen. A szabadelvű kereszténység 
"Übermensch"-e első sorban "magvető", ki még a 
kökeménységii szikla közé som restelli elhinteni a magot, 
hogy hátha még ott is kikel egy-egy szem ... Rövide:1 
mondva, a sznbadelvü kereszténység tana : Krisztus 
példdjdra az "Übermensch "-ek által végzendö oly szo
chllis munka, mely a társadalomnak öntudatos emelke
dését célozza. 

Különbözik tehát az orthodoxiától azáltal, hogy 
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nem ki\·iilről, a felfeszített Krhztu~ v,;rt'lól, hauem \1 

krisztusi élei és mwzka példújáni. t<íma11rl ,, Cl>er.nensch ~
ek mnnkájától Yárja a. megv<í.lt<i.~t. }:i küliimuüúk a. 
modem filozöfia "Cbernu'nsch~ thcoriájá.tl)l nnnyihan, 
hngy nem az arisztokt·a.tikn-s cl~zig~>telt~ég-et é" nra.lko
dá-;t, h:1ncm a. demokratikus -;zolgaságot hireJeti és 
gyakorolja a. vele együtt müködo tömeggel ..,zembcn. 

Hogy korunk mostnni éln·ctlczésc mennyire bciga
zolja theoriáuk hclyességét, az kitűnik e könn~·i1 Yéni. 
lelkiismeretlen korszaknak mostani iiclvös fordulata 
által, mely egyre-másra termeli a mi ~ Cucrmen:,ch"
ünknck demokratikusan hnmánu... munkáit é" annak 
gyönyörüeu fej lőelő eredményeit. 

Soha korszak be nem bizonyílhalja fényesebberz, 
hogy a világ már belátta a megváltó munka elhalaszt
hatatlan szükségességét (tehát nem tartja magát millió 
bűnével "megváltott"-nak), mint ez a. mo,;t ébrerlező 

dolgozó új korszak. :f;s soha korszak ue nem I.Jizouyit
hn.tja. jobban, hogy a. ZiCnialitás nem kiilüuválásra. ~~ 
uralko(lá.sra termett, hanem a tömeghez ~aló lehajolást·a 
é~ türelmes tanításra. 

J!!gészbcn véve, uá.rmcnnyit'C elszomoritó legyen 
is temérdek félszegségeivel és ct·kölc-stc1enstigcivel bir
saualmunk mostaui állapota, lehetetlen észre nem ven u i 
azt n. jótékony áramlutot, mely az egyre-másra. támadó, 
oktaú é:.; népnevelő "C'bertnen-;ch"·ek jóvoltáhól minrl
jouua.n ct·ösödik. 

13át·mcnnyÜ'O keclvctlcniil szemtéljük pl. föyúrosuuk 
wcgcsontosoclott konzervatív szok<bait é-, úgyneíezctt 
"crkülc . .;cit", lehetetlen, hogy lclkt'sedé~sel ue vegyük 
tudomásul azt a temérclek most keletkező mozgalmat, 
mely többé-ke~ésbé életreva.lóan, dc mind egy szeuh, 
jobb és erkölcsösebb jövőért dolgozik. Vagy ha a vi
déket szemléljük, lehetetlen, hogy Mmulattal és meg
illetődéssel ne kanstantáljuk azt a tényt, hogy a lcg-

Perczetoé Felo:vasások és Közlemén)'e:C. i 
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elcsüggesztóbL állapotok közepctt magából a. népből: 
a "tömegből" c.ruclkedik ki egy-ogy "tbenuen~ch", 
hogy rámutasson a mételyre és maga sürgessc a nép
nevelő munkát. 

~ietz'iche abban tévedett, hogy Inidön gyönyö1'Ü 
intencióból a zseniálitli.st szemelte ki az erkölcsi hala
dás és tökély szolgálatánL, elklipráztatta őt a nagy cél 
és a hatalmas eszköz s elmerülve ezeknek gyönyörkö
désében, nem tartotta érdemesnek, hogy sokat veszöd
jék az aprólékos kiviteli móddal. 

Perlig ebben rejlik Nietzschének óriási tévedése. 
Ha egyik nngy tudósunk, gondolom Leibnitz kimond
hatta batran, hogy nem annyira az igazság megisme
l·ése, mint inkább annak ambiciózus keresése a legfőbb 
boldogság, mért ne állithatnők fel azt a feltevést is, 
hogy a nemzetet javító munkánál talán még a fénye
seu előttünk lebego végcélnál is boldogítóbb az a le
lehajuló, népeket biztató és verejtéket törillő primi
tivnek gondolt muuka, mely a szent cél irányához 
vezet. 

Ki tudja, vajjon a nagy és hatalmas elme, rnoly 
Nietzschét kortársai közill magasan kiemelte, elborult 
volna-o oly korán és olyan mélyen, ha nagyratörö s 
ennélfogva momentán hálátlan eszméjét egy melogitő 
-és meleget terJesztő szociális munka kisérte volna 
.folyton?! 

Ki tudja, ha az imádásig szeretett Wagner-zene 
- melynek hatá.sa hatalmasan nyilatkozott meg egész 

bölcsészetében - és Schopenhauer pesszimista filo
zofiája helyett a hegyi beszéd és talán egy ennek meg
felelő, megnyugtató zeno harmonikus akkordjai mellett 
dolgozott volna napestig, vajjon ilyen vészcs hatással 
lett volua.-e szervezotére a szellemi mnnka? ! 

liilyon óriási különbség a két most emlitett "Über
mensch" halála között l Egyik sem érte meg a cél 
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megval6sulását, mint a hogy rendcsen senki sem éri 
el korát megho1u.d6 tervcinek gyakorlatba vitelét. De 
míg az egyik lelke csak a cél elérésére és a dicsóségre 
vágyva, belezavarodik és beletompul nagy elméje a 
meddő küzdelembe, addig a. másik- bár szintén távol 
áll a céltól -- "elvégeztetett"-nck deklarálja isteni lát
nokságával a befejezetlen munkát ... Küzdött, fáradt, 
dolgozott, sőt meghalt egy isteni eszméért, tehát nem 
élt hiába! 

Ebben rejlik az óriási tanulság mindnyájunkra 
néz\'C i Hányszor CEiüggccliink el ama gondolat folytán, 
hogy a célt, melyért küzdöttünlc, soha el nem érhet
jük c földün ! S ime a szabadelvii theologia jóvoltából 
világosau bebizonyosodva Játjuk lelki szemeink előtt 

,a be nem fejezett, de mmdhalálig lúven folytatott ma
gn. ztos munkán:!k "clvégezltt" voltát. 

Szerintem az evangeliumnak ezen elrejtett és még 
mhHlig kiásásra. váró kincse él'tékesebb a kiizdő, dc 
.a célját momentAn soha. el nem érö emberiségre nézve 
mindeu kül:ső dogmánáL 

.IIoi,ry az emlitett két mnnka későbbi eredménye 
is mily különuöző , mntatj n. <;:dutén a tapasztalat. Niet
zsche rideg bölcsészeto csak JHint a mnlt érdekessége, 
tuint egy exotikus, különlege.;, dc melldö oszme üti fel 
itt-ott •t fejét, mig a mi isteni tbcrmenschünk fensé
ge:-.cn hnmánu,; gondolata nem csak hogy a szó teljes 
-értelmében feltámadt és az egyéniségekben tovább él 
folyton, hanem az emberek által rászabott kot'látok el
lenére, mindig nagyobb és nagyobb t ért hódítot t s ke
resztül törve a bilincseken, egyedilli útja lelt a civili
zációnak és józan haladásnak. 

T ehát a mit Nietzshe filozofiája eredPti hamisi
tatlan állapotában é:, erej ében sem tudott keresztül 
vinni, azt J ézus cs7.méjc a nehezítő körülmények elle-
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uére is megcselekedte! Valósággal másodszor és vég
legeseu gyozedelmcskedett a ko p orsó felett . . . 

"Végzett" volt tehát már első bukásánál az a 
kezdő munka, mely isteni igazságánál fogva örökké él 
és egyTe izmosodik. hogy clöl>b-utóbb megküzdve min
den földi akadálylyal végleges megváltást hozhasson. 

És ha ez a mi tényleges mcgvá1t~tst·a feleszmélt 
korszakunk sem fejezi be - mcrt nem is fejezheti ma. 
be - e szintén jézusi alapon megkezdett gyönyörű 
erkölcsi rcformációt s ha nem is élvezheti munkájának 
gyümölcseit, ha igy folytatja. törekvését, a legna
gyobb ellenmunkálatok, békóba vcrésck, sőt bukások 
ellenérc szintén 11 végzett" munkát fog produkálni! 



80 év Krisztus szellemében. 
(Unitárius Közlöny) 

A mai érdokhajh<íszli, hteut és a krisztu-.i esz
méket tagadó materialista világban, mídöu erőlködve bi
zonyirj.ík vel ü n 1' szemben. hogy az állatot az ember
ben '5oha legyőzni uem khct. tehát háboru és eJ·kölcs
telcn-.ég uJinclig '\"Olt és mimlig lesz - szinte állitatos 
elfogó tlott~ág rcsz r~•jtunk eröt, midön megemlékezünk 
egy kri-,~:tnsi életrül mcly immú.r 80 év~t ért cl anél
kül, llog:y ralaha a jt:·zusi feladathoz, jézusi béké/1ez és 
e-.zrnéllcz hiitclen lett volna. 

Ha Yalaki luU J•erencz józsef püspök igazán rá
szolgált n "kri . ..;ztusi'" jelz,jrc, U:.-én )Jab'J·arország egyik 
legtiirelmL'seiJb, legszelidebh és legeszményibb llaladdst 
kPpT'i~elo pibpük''· 

Xem 6u vagyok arra hivatva. hogy áldásdús éle
tét mindcn iz~hen részletezzem - söt ez nagy szcrény
telenség rolna tülcm ·- C:lu igazán nem tudom meg
állni. hogy lcgalábh l'snk azt a ->7.crcplést ki ne emel
jem lnintttlSzerü Gletébül amit cgyleti miiködéstiuk alatt 
tapasztaltunk részé1·ül, minduyájnnknak atyja, utmuta.
tója. viga-,ztalója s igaz bani.tja lévén egy személyben. 

:\[ikor meg-illakitottuk a Butlapesti lJávill Forcncz 
Egyletet s liLení.lis elnökiink yc.zetésévcl k.itiiztük em
bcrs7.erctcttul {tthatott programnmnkat, mely szerint 
ki' templomunk minden fclQkezet egyházi szónoka 
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számára nyitva álljon, hogy egyllttesen tárgyalhassuk 
meg a vallás nagy és szent érdekeit az uralkodó ma
teríalizmussal szemben, sokan a tagok kör.iH aggódva 
kérdezgették egymástól, hogy de há.t mit fog ehez 
mégis az unitllrius egyház feje: a "püspök" szúlni? t 
S mikor elsö évben - a. többi protestáns szónok után 
- a. tudós förabbinus megllivá:;áva.l mindjárt legmeré
szebb kártyánkat is kijátszottuk, bizony mí tagadá~ 

benne, mi mint vezetőség is kissé elfogódva gondol
tunk Kolozsvárra t 

Rabbinus - kerosztény templomban ll Micsoda 
fegyvert adtunk ismét ellenségeink kezébe l Szinte 
hallottuk amint mondoga.tják : na ugye hogy Krisztns 
tagadók ezek az unitáriusok ; most meg zsidó pap be
szélt a templomukban l 

S mikor egy lenerngyőzhető tTémával excusálni 
akartam püspökünk előtt a dolgot, nagy meghatott
ságomra egy megértö és helyes/ö, krisztusí mosolyt 
kaptam rá feleletül azzal a megjegyzéssel, hogy hiszeu 
a kolozsvári nagy templom szószékéröl sokkal elóbb
beszélt zsidó pap, mint minálunk, mert jézus vallása 
nem szétszakitásra, hanem mindeneknek összekapcsold
sdra t-eremtett e földre. Éppen "arról ismernek megl4-
bennünket, hogy a megváltó t:~.nitványai vagyunk, ha. 
minél jobban szeretjük és megbecsüljük felebarátain~ 

ka. t. 
Ime ez Ferencz József püspök, Magyarország egyik 

legkrisztnsibb egyházfojedelme, a főrendiház egyik 
legliberálisabb s egyuttal legmélyebben gondolkodó
tagja. 

Hogy a magyarországi unitarizmus ma ezen a 
magM szinvonalu, táglátkörü kereszténységnél tart s 
mega.lapitójának Dávid Ferencznek haladást hirdet& 
téorfá.já.boz következetesen bü marad, (képviselve Chan
ning, Martinean és a. világtörténelem többi szabadelvti: 
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keresztényének vallásfilozofiáját) elst3 sorban Ferencz 
József szabndelvüségének köszönhető. 

Egyleti üléscinken elmondott szelid bangu, mély
ségos gondolatokat tartalmazó beszédei valósággal fe
lekezetkúlümbség nélkal elragadta a mindenkor zsúfo
lásig jelentkezi) budapesti közönségct. A hogy tódul
nak az összes vallás emberei Prohászka piispök beszé
deire, hogy az ö egészemberisignek szóló tanításait 
hallgassák s ebUöl meritsenek el'Üt az élet keserveihcz, 
ugyanúb'Y tódultak kis t emplomunkba a más vallásnak, 
hogy krisztusi főpapunk türelmet é-; szerotetet prédi
káló szavain épitlhessenek. 

Megjelenése is tipikusan krisztusi. Egy kis kat
holikus leány ismerösöm, ki hüséges látogatója temp
lorrú ül6$einknek állitja, hogy ha Krisztns urunk na
gyobb kort ért volna ol, okvetlenül i~y nézett volna 
ki 1 Mi.kor lassu léptekkel kifelé halad templomunkból 
- szintc Krisztus békéjét sugározva ki maga körül 
- igazán vágyunk támad utoljára még megérinteni 
"köntös"-ét, hogy nckftnk is meg·enyhüljön - mint a 
bibliabeli asszonyoknak - temérdek fájdalomunk és 
bánatunk! 

Hogy F erencz József núndig az "asszonyok ptis
pöke" volt, vagyis a nők által köriilrajongott főpász

tor, az kriszlusi lényének tulajdonítható. A hogy a 
katholieizmus előbb enilitett legkrisztusibb püspöke fő

képpen az asszonyok táborát vonzza. maga körl>, ugyan
úgy vonz mindnyájunkat a mi ősz püspökünk jé<tnsi 
egyénisége is. 

jézus Krisztus és az asszony öriikidökre össze van 
egymással kötvel Mint h3. az a mélységes szerctet és 
gyengédség, mclylyel a bibliai asszonyok vették körül a 
szenvedő mcgváltót, korszaKról korsza.kra ví'lszhangoz
nék a legmodernebb asszony lelkületében is ! Még mikor 
a l~gradikálisabb asszony-tábor hiz,,s mnnkálkodását 
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figych.1.1 i,, mct,,- l'l'kiíle-.ért, békéért és az ö-;,.;zc-. nc
rue" é'i megwil/ó hai:Hlúsért vivja kiiz<lchnét - ott lá
tCJm küzvcthn '~üzPbéghcn a Jéznsi nlakot akinek ö:ü 
hagyomány szcrint kötclcsségszeriicn és ösztönszüiteu 
~zolgáJ még a lrf~Tacionáli-:abb a..,-;zonytábor is ... 

Krisz;tu:s é- a keresztet hordozó, de a megvdltás
ban is mindig részt vcnui akaró i gni asszon~· clnllha
tatlanok maradnak mintlürökre! }~s hn anól akar va.
laki gyorsan tájékozúclui. hogy !'lt>lyik szónok, mclyik 
lH'ófét<t hordozza magában Krio,;ztus lelkét, kinek ajka
iról szóbl meg az általános jézusi progl'Utmn és szcre· 
tet, c.;nk arra irányitsa figyeltnéL );ogy tódulunk-ll 
hallgntása.ra a fájdv/omtól megtört, dc vigasztalJ munka
program ·nat sllY:i.rgó asszonyok~ ! 

A mi öröküs<~ll vergóchi, tcngt•nJyi fájtlalomtól 
vonagló, tle mil111ig rcm~nylö és jobb jövüt ten·e~.ű lel
kituk felismeri é.; weghallj:t még n legmo•lerncbh pró
fét.tH lelkeken átsziirőtlvc is a szeliden hivő, antik szó
zn tot: :>jöjjetek én hozzám minün) á jan li:.lk megtárad-
tatok s én megn,vugosztlak titeket. " 

Ezé!'t túdnlunk. nli elsö')orbnu :-.erege:scn a h.tisz
tnsi szónokok mrgllallg-atására. 

ilyen tipikusan krisztus1 az a <;Q t-v lllelyet magyar 
hazúnk és nnitárni-l egyházunk dicsöségüe élt le Ferene 
Józsof _püspökünk. Ezért sz.-m f<'lekczcti külümbség nél
kül annyi núi lélek áldása ősz fejérc és ezért wara.d 
meg mindörökre uz asszonyok még pedig n. kere ... ztet 
viselü, megtört és gyászoló. de örökké Krisztust keresö 
asszonyok pü~pökéuck. 



Tolstoj tra_gédiája. 
(Az Ujság és Magyar Közmüvelödés) 

Jh:onyát"1 sokdrat (•rinrett kinosan n rw;;v 11rófétu 
1'l!szlJ,ll'ltliJnikn<ö sZl'l ''ZCtli, tr :J !!ikus halála ! . i'm elég, 
hog~ élrtf.bcu az o fens''t..es. krisztnsi egy-:zrliio;;égii. 
de kis!Se tulzá-,bit ritt tanui a tát·satlalnwk me!:'rüg-tött
scgt:, Plükési'iilctlenst>gc liliatt esiilléit moudottak, nem 
~lé:.;. ho~y sajitt élctét u em birta a. kiirülötf e levő kö
riiltn,~nyek mintt gondolabival ö~;.,;.h'l.ng-bn. hozni.lHLuem 
mti:.. Vt'gnapjaiban b, an uyir~t nem éni öt meg kör
n.rt•t.t'LC. auuyira. ültlöli öt va!:..')'oni kénlésck miatt 
' 'snlii•iJil. hogy e végzetes tragikum otthonának elha
gyá Ma kény.)zt•riti az úsz init és csalúdjának meg 
nem bocsú/l'tl. jel~:sé:.;l!t a llaláios dj!ylól cítaszttt•a ll al 
meg a t·i!ág rg.vik legnagyobb kerr:'>zféllye l l 

~cm rettenete:-. Cf:.'T tragt:dia ez r: A T\riszt.u::.t 
léiH~ ... rt,J lépfsrl' kö,·ctti, <''iZU éiiu'z tau~tihthan ragasz
ko•lú prúféta a fulyLono..: külsű ukadcílyok áldozatán\ 
val nt, uz utolsó percben mondja jel a s.zolgúlatot! 

Dc világért scm akat Ht. TcJbtoj n.egdönthetlen 
nagyságát még cs,lk t<i"'olról b megkbeulJiLcni e tény 
leir•i~:ival. \'al:nuint \'i hígért ~cm azt ah:artar11 ezzel 
ruouuJni. hog) a c-;.diul é'> kiilöuö:-~cH a fclc"ég ncu1 
talthat i;é<11yl. i~a;. rést.\'t~tü"krc. ~cm i~ lehot őket 
ft)lcl ii~,t!gn• \·nuni, :. nél kül, hogy az egész vilúg tdr
sadalmdt és t1.: lÚbtíl l:!áradó kiJ.?szc/lemet l:eményen 
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ne ostorozzuk. Ezeket a családokat, ezeket a - jór 
becsületes, de az nnyagia'l'iágon felül emelkedni nem. 
tudó - feleségeket a. mai szellemi alapokra fektetett 
tá.t·sada.lmak sztUik. 

Társadalmak, mclyek irtóznak, n filozofia.i szel
lemtől és csak a. kézzelfogható "praktikus" előnyüket 

respckW.lják. Társadalmak, melyck a mindennapi, ön
fent..'utó, robot munkt\k mcllctt, csaki'> a földi élvezc
tek kihasználására, felületes fényüzésére, cél nélküli, 
ih-es beszédü zsurozá.sra használják életüket. rl'át'sadal
mak, melyek bár külsőlcg a. vn.l1ásboz, jobban mondva 
egy-egy egyházhoz számit.jtík tagjo.ikat s kiUc;őleg több· 
nyire eleget is tesznek a ceremoniális kötelességeknek, 
de l1alváuy fogalmuk sincs az igazt vallásosságról, az 
egyháznkban elrejtett egyetcmcs igazságról, a léleknek 
ezen igaz.5ággal harmonizáló egyéni hitéről és az ebből 
eretlő k01·esztény cselekedetekről. Társadalmak, melyek 
csak a sa.blónos, átlag ombert éttik és értékelik s ne
vetvo beszélnek, a "hóbortos" "csillagokban élő" "utó
piákat hajszoló" álmodozókról, kik elfecsérlik földi 
életüket olyan "bizonytalan" valaminek a keresésével, 
mint az igazság ! 

Csoda-e azután, ha egy ilyen iga7..ságkcresönck 
é-ppen a felesége dolgozik -- tct.tbon, gondolatokban 
- l~gjobba.n az ura eszméi ellen? Csotla.-~, ha éppen 
"az asszony" az évezredek óta. gonc1ol.athiányban, b.·· 
nnlat.la.nságuan és Jlrimitiv munkákuan nevelt a ·szony 
- ki szintén legfeljeub csak a sikamlós, mulattató 
irodalmi munkáka.t tudja élvezni de képtelen egy 
tolsztojizmus erőteljes széps,gében {,ryönyörködni -
teremti mog első sorban a prófétAk Jegkcservesebbt 
csalódását? 

Hogyan is értse meg Tolsztojt a felesége mikor 
nemének Ö') időktől fogva csak o. szépség ápolás, férj 
fogás és az ezzel járó hiuság, tehát divathajs'lolt\.9, 
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fényüzés lett predestinálva. És hogyan értsék meg 
Tolsztojt a fiai, mikor a. nagy gondolkodó munkájának, 
erkölcsi reformációjának (mert nem ebben és hason 
lókban állt 'folsztoj tulzása !) lépten, nyomon mond 
ellent a. társadalom nevelése, bevett szoká.sa és temér
dek szentesitett erkölcstelensége! Nem kell-e ilyen 
körűlmények között minden valamire való apostolnak 
buknia?! 

Az a diszharmónia - mely a nagy lelkek ha.r
mónikns gondolata és munkája dacára - a világgal 
a családdal, szemben majdnem minden egyes esetben 
meg terem, nem a legtermészetesebb-e? 

Ha tehát mi néhányan -- kik a világmegváltó
kat és zseniket (azért mcrt tényleg tulzásokba esnek) 
nem sorozzuk kényelmesség szempontjából egyszerűen 
a. dőrék és hóbortosok táborához - megbotránkozunk 
a. család és feleség sablónos ridegségén és tudatlan 
magatartásán, ~ne törjünk egyszerűen pálcát felettök, 
hanem keresslik e tiinet gyökerét társadalmainkban és 
ezeknek elavult nevelési rendszerében. A mennyiben pedig 
lehetséges iparkodjunk tőlünk telhetőleg - irá.sban, 
szóba.n, cselekedetekben- e szorcncsétleo közszellemen 
lassan, lassan valamit vá.ltoztatni. Iparkodjunk a. fi
gyelmet a nagy gondolatok, nagy eszmék felé terelni, 
hogy mindig jobban és jobban becsülje meg a közvé
lemény e nagy gondolatok képviselőit is : a komoly 
munkát végző szociológusokat, a helyes reformot ter
vező nnmkásokat és szónokokat. 

Hála Istennek van Magyarországon is elég. Csak 
a megbecsiilésre való érzéket keU nekünk kis mun
kásoknak fejleszteni. hogy mind kevesebb legyen a 
meg nem értésen alapuló tragédia. 

Addig pedig mig ezen ideálisabb korszak el nem 
érkezik, áldjuk a fenséges tragédiá.kat és a világgal 
való diszharmdniktls vergődéseket l Mert h alapos 
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mtl~·séggel gondolkodunk. be kell lútnunk, hogy a mai 
viszonyok között nagyon harruoniku~, nagyon elégedett, 
mín<lenbe belcnyur,rv<í. hc1kés cmht•rckc•t nem kivánha
tunk nemzetcink szúmá.ra. )lort c tökéletleo társaclal
mak életébeo c~aki:s az elégedet/enségen alapuló - dc 
jé:t:usi fcg,rv-erekkel küzcHi - refoemtíirekyések birnak 
igazi értékkel. Különhen is ez v-iszi lépé..,rol-lépé-srú 
el ö re a ,~iM. go t. 



A müvészet és a "laikusok.'' 
(Magyar 5zó) 

:\Iost, hogy :Mag_varország egyik Iegtekintélyesc!Jb 
embere: Tisza István gróf nemes bátorsággal merte a 
mai dekadens müvészetet elítélni, nlindenfelé hallani 
és olvasni az ellenvetést, hogy csak a müvészeltel 
foglalkozó, a miivészi éneéket láthatólag elárnl6 és a 
kritizálást 11 sza~zerüen 11 üzö embernek van joga nyil
vános PS határozott véleményt mondani. 

Ez annyi, mint az összes irányok felett álló ma
gasabb szellemet, a legfelsőbb intelligencüílJól eretlÖ 
kritikai jogot és objektív látást megtagaduL Pedig oly 
egyszerU a dolog. Valamint az általános, bár közepes, 
nundennapi miiveltség azonnal ni. mutat a 11szakmun
kak" hibáira, sőt a könnyen felfetlezett tökéletlenség 
okára, eredetére és annak megjavító módjá.ra is (azért 
magyarázzuk mi a cipésznek, hol van clszabva és miért 
szorit a cipő, az asztalosnak, hogy miért nem csukó
dik jól a szekrény ajtaja, a szakácsnénak peuig, hogy 
miben áll az elrontott étel hibája) ugyanezen törvény
nél fogva mond jogos és igaz kritikát a teremtö 
hányokat is feHUmuJó intelligencia, a rendes mér
tékben jóval felül emelkedett egyetemes mii.veltség 
hogy hivatásszcrüen mondja. ki n.zt a maga::;abb e1·edctii 
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bírálatot, melyre nem a "gyakorlat" és az ezen alapuló 
tudás, hanem az örök szépnek és igaznak öszWnszerű 
megérzése, a minden dolgok feletti látás, talán a min
dent tudó és mindent megértö abszolut intelligenciá
nak egy halvány, de irányitó sugara, vezeti a kivá
lasztott embereket ! 

Egyszerűen mondva, ez a tisztán és józanul látó 
szem mindent átértö kritiká.ja. Elismerem, hogy nem 
sokan birnak e kiváló látás művészetével és hogy a. 
rendes, sa.blonszerü, bemagolt intelligencia ugyancsak 
nem hivatott a művészetek megbiTálására. De ne feled
jük, hogy a művészek som azért vannak, hogy egyes 
Oncsinálta. irányt és modort - a jogos védekezés és 
ellenállás dacára - a "laikusokra" rá erószakoljanak, 
hanem, hogy a nagyközönség lelkében szunnyaLló örök 
értékű eszméket mindjobbau kiváltsák és napvilágra 
hozzák. Ez az az idealizált, megfinomult "praktikus" 
cél a "mindenben való szociális baszon" keresése, 
melyért szegény Tolstojt megtették konzervatív em
bernek, hogy utána még egy sereg igazi nagyságnak 
hadat fizenjenek. 



Modern irányok - konzervativ 
bünök. 

(Majyar Közmovetődés) 

t 

l 

Lehetetlen, hogy ha józan gondolkodá-su, lelküs
meretes ember figyeleromol és érett k.ritiká.val kiséli 
végig a modern irányzatok összes produktumait, meg 
ne döbbenjen azon a temérdek ferdeségen, izléstelen
ségen, durvaságon és nyilt erkölcstelenségen, mely 
lépteu-nyomon nyilatkozik meg ezen alkotásokban. Nem 
szükséges e leverő tapasztalat megnyeréséhez más, 
mint a gomba módjára termő "modern" lapokat át
olvasni és a müvészet legujabb ágait szorga.lmasan 
figyelni. 

De az ís igaz, hogy mikor hallom és olvasom a 
konzervatív részról való megbotránkozást, szöroyükö
dést vagy mélységes megvetést 6s gúnyt, akkol' aka
ratlanul tárul lelki szemeim elé a nem modern, régi 
világ temérdek elrejtett durvasága, nyersesége, állan
dóan kultivált, de jól elpalástolt erkölcstelensége, melyet 
a megszokás teljesen szantesitett és soha esze ágába 
som jutott senkinek - néhány látnoki tnlajdonsággal 
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uH.'gál(lott apo ... tolon ~ a nüi tábor komolyabb n!szén 
kivül - mcgbotráukozni Yit!!.V elszürnyiiködni c titkos 
bűnökön s kötclcssei{!>ZCJ iien tiltakozni cllcniik! 

Azok a. nyers ha.n~ok, azok n. grell sziuck és 
uurva nuditások, melyck oly szürnyii.séges összevissza
súgban hangzanak é-; tárulnak mo";t felénk a holnapo
sok alkotá.-.;a.ibúl - ott éltek és tenyésztek a nmltban 
is, sőt ott élnek sainos a mai konzervativizmus életében 
is. Csakhogy egy ösztöuszerü szégyen érzettől vezet
tetve, lehetőleg a. homályba vannak elrejtve. Azok a 
vall, vörös. bika ~,;érhez hasonló szinek, mclyek a mo
dern testészethen egyformán vonják be a pa1krészletet 
és a7. l.!mi.Jeri arcot, s melyrc azt monuják, hogy az 
illető müvész "igy" látja a dolgokat - valamint az a. 
!>Ok szétboneolt és ujra, de kifancsarodva összeállitott 
vonás, a csunyábn.n, a fonákságban való perverz gyö
nyörködés ősztőne ott élt és ismétlem ott él az ugy
nevezett szolitl és r·ca lis konzervatív világ életében is, 
vagy mint elrejtett és illedelmcs homály ua n tar·tott 
"szi.iksége~ rossz", vagy mint picdc.;;táh·a illlitott "nem
zeti erény" meJyeknek egyformán hódol u. konzerva
tivizmus legszolidal>IJ és józanabb embere is. Az előb

uihez tartozik ll. diskréten eJfüggönyözött, dc államilag 
vétlett fehér rabszolgaság, 11. m;isodi klt oz a h<i,boru bor
za lm as i utézményC' . 

.Jlátmost ha a köteles júal,arattal és k.risztu-;i 
elnézéssel (mely miJ!IlC'uben a júravaló törekvésnek egy 
p;mí.nyát keresi) gondolkodunk c jelcn~égck felett, iga· 
zán zavarba. jövünk, hogy hát melyik iríury mcgnyiht
kozá-;a mntat c két fm••leség köziitt több biztatót és 
kiengesztclüt ? .:\z-c a. mcly tökélctlcnségét, ünzö ösz
tünüsségét ösztönszcrüen elpalástolni, homályba burkolni 
akarja, vagy a. lPgyégsü esetllen m·ényt csinál belöle ? 
Yagy az, amelyik ezen mindcnnapi dnt·va vont\sokat a 
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maguk alacsonyságában "irodalom" vagy "müvészet" 
alakjában őszintén és elvszerűen kikiabálja?! 

Ha csakugyan krisztusi, mindenben enyhitést ke
reső szemmal akarj uk a különböző irányokat szemlélni, 
meg kell látnunk egy parányát az emberi törekvésnek 
úgy a vadabb vonások, tisztességtelen hajlamok ösz
tönszem elpalástolásában, mint a. modern, nyilt és 
őszinte szintvallásban ! Fel kell ismernünk e nyomo
ruságos törekvésekben az ember jóravaló, de esztelen 
és ferde utra tért harcát a saját magában rejlő durvább 
vonások ellen. 

De ha nagyon komolyan, szinte egy magasabb 
befolyástól vezettetve birunk gondolkodni, be kell lát
nunk - bármennyire kapálódzunk is ellene - · hogy 
itt semmiféle megalkuvást türő .utakon igazi és vég
leges ,megoldá.shoz nem jutunk! Bármilyen nehéznek, 
sőt egye~ek szerint utopisztikusnak lássék is amit a. 
világtörténelem igazi llösei és nagyjai folyton hangoz
tattak: erkiJlcsi reformáció, a lélek, az egyén gyöke
res megreformálása, az alacsony indulatok hősies le
győzése nélkül a leggeniálisa.bb modernizmus sem ke
rekedhetik érték dolgában a konzervativizmus fölé ! 

Ha a modern ir-~nyzatok megundorodtak nz eddigi 
sok kétszínűségtől és feltámad bennök a dac, hogy ők 
nerq. lepleznek sunyi módon semmit, nem énekelnek és 
~ptáznak mást mint a mit a gyakorlati élet produkál 
s a mindennapi vonásokat maguk btu·kolatlanságában 
hoz.zák a napvilágra, gondoskodjék e modern haladó 
korszak arról is, hogy ne kelJjen a magasabb lelkü 
embernek rémülni és pirulni az undol'itó és kifancsa.
todott megnyilatkozásoktól ll 

Bánnennyire elitélőleg gondolkodjunk is korsza
kunk fékezhetetlen nyiltságá.ról, mindent reprodukál ni 
akaró voltáról, kötelességünk nem a régi kétszinüség-

Perezeint: Felolvasások ts Kl!zlemwyek. 1 
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hez való visszavezetés, hanem annak az elóbb említett 
lelki reformációnak az elősegítése, mely élvezhetövé 
és értékessé teszi majd n nyilt és öszinto törekvése
ket. 

Ha nem volna olyan mélysPgesen szomom, bizony 
rettenetes komikusnak mondhatnók, hogy amit az apák 
jól elpalástolt diszkrétséggel, illendő homályban meg
cselekedtek - énekelve családi szent.ségről, ideális 
szerelemről, lútröl stb. - azt fiaink kegyetlen őszinte

séggel mint magától értetődő természetes dolgot -
különösen "irodalom" alakjában - mind a napvilágra 
hozzák! ! Elég-e itt szemet forgatni és a "régi jó vi
)ág"-ot emlegetni?!! Nem i itt beismerés és elhatározás 
szükséges! Beismerni, hogy nem minden jó, ami régi 
{valamint az "uj" között is több a gyom mint az ér
tékes palánta) és elhatározni a jobb és szebb élet elö
mozditását. 

Ezen elhatározásra a körülöttünk fel-fel bukkanó 
körűlmények ma roppant kedvezőek. Csakhogy a ma
gyar embernek bámulatos tehetsége van a kedvező je
leket teljes értékökben fel nem ismeni és nem értéke
siteni! Hi<l.ba lép fel nálunk prófétai hittel és ihlettel 
Prohászka Ottokár, Krisztus nevében követelve uj éle
tet, uj erkölcsöt és uj vallásosságot. 'l'óunlnnk hallga
tására, égig magasztalják és ünneplik, de az erkölcs 
és az élet marad a régiuen. Hiába jelennek mPg ujra 
és nyakra. főre> a könyvpiacon a görög bölcsek hntal
mas elmélkedései, a római Seneca puritán erkölcsű vi
lágfelfogása ; hiába forditják már má.c;odszor Rousseau 
~Emil"-jét, moly világosan é~ marészen moud ellent 
a megdohosodott chabionos véleménynek és átszelie
mülve hirdeti a tiszta életre való kötelességszerű neve
lést és az ebbQl támadó nj, boldogabb és egészsége
sebb társadalmat; hiába jön hozzánk Foerster zürichi 
tanár hogy sorozatos előadásokban mélységes komoly-
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sággal szóljon az uj morálped1gógiáról - mi mindent 
végig haHgutunk s olvasunk, hogy azután nlinden mé
lyebb benyomás nélkül tovább politizáljunk vagy zsú
rozzunk s a. konzervatívak csökönyösen tovább állit
sák, hogy erkölcs dolgában nincs reformáció s a "min
dig igy volt és igy lesz" tipikus mondással érvelje
ne k, a modernisták pedig még nagyobb ambicióval 
mázolják - tollal vagy ecsettel - hajmeresztő témá
jukat. 

Ha logikusan akarjuk tehát ml:gindokolni a nők 

közéletlio való beronuiásának szükségességét és jogo
sultságát, ue miudig a jogokról szónokoljunk, ltanem 
arrúl a köleles:>égr Öl me i y a nli:t ·~k erkölcsi érzését tt 

közjú értlekél.>cn érték ·si ti. 

Igaz, hogy a Sen ectik, Rousseauk, Prollá.szkák és 
Foer,-tcrek nem e gyengébb kiborból származnak, de 
mint mttgéri6k, itüesülök, es:lmehivók és terjesztök 
nagy szolgála.tot tehetnek a komolyabb (nem zsúrral 
foglalkozó) nók a közállapotnak. 

Azt szokták mondani, hogy hiszen a nő neme
sebb hajlamainak, erkölcsi n-dének a. társadalomba 
való átvitele már ősidőktől fogva nyitva áll a nevelés, 
c::,aládi b.Jolyás stb. utjan. Di.J azt s,~nki scm veszi 
észre, hogy c nyitva ál ló ut dacára. a legerkölcsösebb 
és mélycllb lclkü anyúnak a leggondosabb nevolés és 
csalúdi befolyá· mellett hogyan züllik cl a külsó vi
lág erkölcstelen berendezése folytán fia vagy más hoz
zátartozója, hogy szaporit:,a a driszkréten vétkező "szo
lid" emberek, vagy az erkörcstelenséggel kérkedő mo
dernisták szamá.t. És ez nagyon természetes, ruct-t amint 
a növendék észreveszi, hogy az anyjának semmi külsű 
komoly dologba. nincs beleszólása, fel scm tételezi, hogy 
erkölc.si tanításai, otthoni nézetei akkora sullyal birja
nak, hogy ö pzekre és ne az asszonyi véleményt szán-
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dékosan mellöző és az ezzel homlokegyenest ellenkező

irányban haladó világ szavára hallgasson l 
Ez a magyarázata, hogy a mérsékelten 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 felnyillott szemmel 
és észszel vissza nem kivánhatja l 



Cicely eorbett dr. és Hel_ga Gill dr. 
(Ma_gyar Megyesilletek Lapja.) 

Több hét óta időzik nálunk e végtelen intelligen-
-ciá.ju két külföldi fiatal leány, aki mindenfelé meleg 
érdeklő<lé'5t és s1Mctetet tal á l. És csodálatos, hogy 
"férfias"-nak nevezett tuuomiwyosságuk, eszmékben 
való gazdlgságuk, járta ~ág-uk és határozott, önálló 
fellépésük dacára is - valljuk meg - százszorta női
esebbek, szerényebbck, szelidebb megjeleué.;;üek és mcs
terkélerlenebbok, mint huzáuk n nőiesen" nevelt, kacér
ságra (mint az egyedüli praktikus fegyverre) termett 
~s zsurokat járó divathölgyei ! 

De hisz ez talán nem is olyan csodálatos. Ezeket 
gondolkodó, hazájuk bajait júl ismerő, közügyekért 
melegen érdeklödö emberekké nevelték, kiket éppen a 
mélyebb alapmegvetés juttatott e természetes, kercsetlen 
bájakhoz. Élctlcu·ást nem szükséges e ki;; ismertetéshez 
csatolni. Hisz megirt:\.k ezt többszörösen ruár napilapj aink. 
Mi csak hangsulyozni kivánjuk, hogy e két modern 
leány a korhoz méltó, szociális nevelést nyujtó, nagy
szabásu sziilöknek - szociáiis érz~kü, a világot előre 

vinni bintott, méltó gyermekei. 
• Miss Corbelt már első előadásaban éles hatá.1t 
vont a. Urmás és erőszakos suffragettek és a békésen, 
.nemesen dolgozó snffragistek között. Egyáltalában egész 
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mcgjelen~se, modora, a szelid és meggondolt mnukás 
benyomását teszi. Többszar hangoztatja Stuart .Mill 
szavait, aki elsőnek mondta ki, hogy az államoknak 
tudomásul kell venniök, hogy a világon nemcsak férfiak, 
hanem nők is vannak. Angliában ma igen sok szerve
zett nő van ; ezeknek egyesületei teljesen egyetértenek 
abban hogy a nőket megilleti a szavazati jog, s hogy 
azt ennélfogva elöbb-utóbb meg is kell kapniok. Nem 
abban a tényben látják az előnyt, hogy egy bizonyos 
nőnek van-e szavazati joga, hanem abban a. nagy és 
üdvös bcfolyásban, melyet a női szavazók majdau az 
összes szavRzatokra gyakorolhatnak. A férfiak által 
alkotott törvényekben sok olyan magasabb világnézetet 
mellözö erkölcstelenség van, melyet csak a nöi ~ziv, a 
nói átértés fog onnan kiküszöböl ni. K em elég, ha & 

nyomort holmi apró adományokkal, jótéko~:~ykodással 

enyhítjük, hanem az okok ellen kell gyökeres munkdvat 
kiizdenünk. 

HeLiga Gill dr. legtöbbnyire a norvég viszonyokról 
beszéL Elmondja, hogy ott a nők má.r 1832 óta küzde
nek a szavazati jogért. 1901-ben 1\ mnnicipális 1907-
ben a parlamentális választói jogot kapták meg. A coedu
r.átió szintén megvan már náluk. A nők a parlament 
elé eMig a következő javaslatokat terjesztették: konkrét 
tervet az alkoholizmus visszaszorítására (sikeriUt is) a 
nőknek a férfiakéval egyenlő fizetésadást; a. lelenchá
zakna~, árvaházaknak, maohelyeknek felerészben nök 
által való vezettctését; a nőknek a biráskodásban és a.z 
esküdt székben (női ügyekben) való részvételét. (Most 
lá.thatjuk a. Haverda-ügy botrányai folytán, milyen jogos 
volna becsületérzö, korrekt lelkű nők ítéletét igénybo
venni a könnyen befolyásolhat-ó férfi birák mellé.) A 
női őrültekuek nők áltlll való Adolá.sát és a. gyengeel· 
méjü gyermekeknek külön valamí mosterségre való ta
nitását stb. stb. 
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Ezek röviden és összevonva azok a krisztusi igaz
ságon abpuló eszmék, melycket idegen vendégcink ter
jesztenek hazánkban. Az Isten a megmondhatója, ho~y 
ezek az egyetemes humanitá'ion alapuló, közérdekli és 
melcg szivböl jövő gondolatok miért nem "nöiesek" a 
társadalom egy része elött ~s 1niért féltik e?.ektöl a mi 
javalásra és orvoslásra rászorult lll<tgyar allnpot:únkat ? ! 
Ha e "külíöldi" eszméket (ha ugyan nem resteljük a:t 
egyetemes emelkedést célzó eszméket "idegen" gondo
latok gyanánt tekinteni) szeretcttcl és megértéssel 
befogadjuk hazá.nkba, hogy azokat magyar viszonyaink
hoz átidomilsuk, ugyszólván magyarosilsuk, lehetetlen, 
hogy azok ne szeretett nemzetünk fejlödését, jobban 
mondva. regenerálását eredményezzék l ! 

Toblit nemcsak udvarias magyar vendégszeretetböl, 
hanem - mint nemzeti ügyünket támogató munkatár
saínkat - okos politikából i-. örömmel üdvözöljük két 
nemes vendégünket "Mugyarországon. 



A berni büró magyar nő tasja. 
(Majyar Nöegyesületek lapJa.) 

Nemcsak a Magyarországi Nőegycsületek Szövet
ségénck békeszakosztálya, hanem azt hiszem, minden 
vaJamire való asszony büszkeséggel és a sors iránti 
hálával van azon hir vételénél eltelve, hogy hazánk 
egyik legideálisabb lclkületü dolgozó asszonyát, Ziper
novsky Károlynél a Brüsselben tartott nemzetközi tanács
kozmány a berni büró togjtínak választotta meg. 

Senki a béke szent ügyéért még ugy nem lelke
sedett és nem fáradt nálunk, mint e magas müveltségü 
uri asszony, ki nemcsak mínt az Országos Béke Egylet 
buzgó tagja és aM. N. Sz. békeszakosztályának elnöke 
kötell!sségból müködött, hanem mint magánember is épen 
ezen emberi lélek által ösztökélve, szinte apostolnője 
lett Magyarországon a béke krisztusi eszméjének l 

Legélvezetesebb kötelességet teljesitek tehát, ha. 
kissé bővebben foglalkozam Zipernovskyné egyénisé
gével, nőiesen ideálisztikns és mégis merészen lázongó 
lelkével! 

Soha erősen feminisztikus, a jogokat nyiltan, hatá
rozottan, mintegy termiszetszerilleg követelő női egyé
niség nem volt ennyire egybeolvadva az asszonyi 
finomsággal, háziassággal és a határtalau idea.lizmussal, 
mínt ahogy azt Zipernovskyné egyéniségénél tapasztal
juk. Csak a nlila lefolyt, gyülésekkel összekapcsolt 
délutánokra kell visszagondolni, hogy o csodálatos 
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vegyület a maga eredetiségében és teljes értékében 
a szemünk elé táruljon. 

A legnőiesebb fogadtat<bt, a:r. unokák fölött gya
korolt örökös gondo:.kodú:st, a. leglágyabu háziasszonyi 
társalgást és - n. legjobb kávét, lí'gtökéletesebb kalá
csot kapjuk mi ott mio(lcnkor! 1\Ii<lőn azonban kezdődik 

a zöld asztal mcllctti békcülés, mit1tcgy kihámozódik 
a lágyhnngu nőies és gondterhes nagymvmaság asszonyi 
keretéböl az egyeteml's ember! Az ember, aki minden 
körülmény és min<ll>n kl'rct dacára elsősorban az igaz
ságért, (•s csakis az igazságért barcoL Ekkor már eltűn· 

nek a lágy vonások é.; az erzerg;a, a rendítiwtotlen hit 
az eszm,;ben, n. szebb élutétt v.tló jogos követelés oly 
mérvbt·u cmelkc<lik kj cr;-yéaiségéből, hogy n li g isme
rünk a Lennünket nyugodt mosolylyal fogadó házia.sz
szonyra. 

Dc ez az ene n; i<l, ez a. lw.rcia::.ság világért scm 
''alanli "férfiaskodóM ny('Li és diszharmonikus megnyi
latkozás! Igy lelkcsudui. és ilyen energiával hinni a 
magasabb é-; eszm~ tlyicscub törekvé-; téljogosultságá
bali c,,d .. j" az ilycu itlc.Uizmu~sa.l megáldott asszony tud. 

És ez a jöventlö ass?.ony typn-;a. 
Otthon - már akinek megadatik ezen otthon és 

nem n. külvilágban kell a mindennapi kenyérért har
colnia -- nőies, házias, mindenokfelett anya és nagy· 
anya, dc keresi a fegyvert, mclynok segitségével hitét, 
lelkesedését, entbuziazmusát bevillesse a közügyekbe l 
1\Iert igaza van Székesfehérvár u om es püspöMnek: 
entlwziazmus nélkül nem fog a világ soha arra .a ma
gaslatra emelkedni, mely magaslat megkivántatik egy 
tisztább és ncmí'sebb világnézet megtercmtésMe. 

Zipernov-;ky Túirolyné egyéniségében tehit nem
csak korunk ritk..'!. jeleuségét látjuk, hanem wár a. 
jövendő a.sszony typusát köszöntjük. 

~ 
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A békemozgalomróL 
(Magyar Nöegyesoletek Lapja) 

Hogy békcmozgalmunk milyert ign.z érvelésen alap
szjk és modern korszo.kunkbnn mennyi létjogosultsága. 
van e törekvésnek, legimpozánsabbau bizonyitott:J. a Béke
egyesület nem rég lefolyt közgyiilése, melyen dr. Giess· 
wein Sdndor elnök kitünőcn jellemezte elfogult társa
dalmunkat és az ezzel összefüggö konzervatív nézeteket . 

• Mint mindennek - moRdja az elnöki megnyitó 
- ugy az eszméknek i,.; megvan fejlődési processusuk 
és pedig ugy az cgyénekbeu, mint a nagy tömegekben. 
Az emberek bizonyára évezredeken keresztül szemtél
ték a. hegyekről lcsiető vizek rombolll erejét, késöbb 
a kultura halad<\sával s~tjn•tlkozvu tu.pasztalták, hogy 
a megdagadt patakok rövid ido alatt ledöntik, beisza
polják vagy magukkal l'llgadják n~.t amit az ember 
éveken át alkotott. S m~gis az embct·ck századokon 
át egy felsőbb hatalom megmásítbatatlan · megnyilat-o 
kozásá.nak tartották a felbőszült elemnek e szil.&j 
pusztítását. Ha. akadt om ber, aki igy szőlott: hát emel
jUnk falakat, roclyck a. viz utját egyengessék és ini
nyitsák, bizonylÍra bolondnak nézték, söt talán a.kndtak, 
ultik benne az isteni akarat ellen föl1á1..a.dót szimn.tolt.át. 
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Olyan nagy a megszokác;nak az ereje az emberi lélek 
fölött és pedig annál nagyobb, minél llátramaradottab& 
intellektud/i::. képzettsége és minél korlátoltabb szellemi 
látóköre. 

Nagy szellemek éles tekintete áthatol ugyan a 
megszokottság ködburkoln.tán, ele őket a sokaság kü
löncöknek nézi, szinte megsajnálja öket. Azonban ép 
ebben van az ő nagyságuk, hogy igazlátásuk biztos 
tudatában nem törődnek a kicsinyes bírálatok özönével, 
hanem tovább haladnak azon az uton, melyen öket 
elméjük sejtelme előre viszi s az ö bátor:ságuk az, mely 
a gunyolódók és kétkedők akadékoskodá.sát megtöri s 
végre is az eszmének győzelmct biztosit. 

Kolumbust lángelméjének csalhatatlan ösztöne 
vezette, midön az Oceánon tul ennek az ó·világnak 
mintegy kiegésútését kereste. Ö ellene akkor a tudo
mány nevében argumentáltak Azt mon«lották neki egész 
komoly arccal, hogy ott tul, a földgolyó másik felén 
nem lehet semmi, mert nem lehet:>ége!j, hogy az embe
rek fejükön járjanak. a fák gyökerei a levegőben 16g
janak és az cső fölfelé essék és ne lefelé . . . " 

"A történelem fokozatos kulturális fejlődést rontat 
nekünk, melyet részleges visszacsések nem akasztanak 
meg. 

Azt mutatja., hogy az ember ' zellemi természete 
meg tudja hódítani a féktelen elemeket, meg tudja sze
liditeni a. vad bestiáka.t. Csak épen az ember maga 
volna a.z a bestia. amelyet nem lobet megszelidíteni ? 

Igenis lehet, de ehez két dolog szükségcs. 
Először is meg kell lennie annak a meggyőződ6s

nek, hogy az ember tökéletesithetó lény, amely nem 
pusztán a. természet vad ösztöneinek befolyAsa alatt áll ; 
másodszor pedig arra a. belátásra kellaz embert vezetni,. 
hogy a békés megegyezéssel rnint egyén és mint faj
többre viszi mint e vérengző harcokkal és hábornkkal 
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Ennélfogva a békemozgalom számára nom hódit
llaWk meg azok a kizárólagosan konzervatív lelkek, 
akik azt gondolják, hogy nünden ugy van jól, sőt ugy 
van a legjobban, amint van. Ezeknek a folytonos ref
rénje c szavakból áll: "hiszen ez núndig igy volt .. . " 

"Ezek a nmlthoz mindenueu raga~zkodó lelkek 
soha. se lll értik meg az üdvözitö e szavait: "Legyetek 
tökéletesek, amint a ti menyei atyátok h tökéletes." 
Ők egyrészt tulságosan optimisták, ameuuyibcn azt vélik, 
minden a legjobb, ahogy van, másrészt tulságosan 
pesszimisták, n.mennyibcn azt hiszik, hogy a mai kor 
visszásságain, igazságtalanságain semmit sem lehet vál
toztatní. S akik igy gondolkoznak, azok tulajdonképen 
az emberi uestiának a szellem fölött való eUlUtalma
sodását mozllitják elő j mert az embe! csak addig lcul
turlény , amennyiben a tökélet2sedésben, a ltaladdsban hisz 
és e hitlől vezéreltetve, arra törekszik is." 

E b'J'ünyörü fejtegetések után áttér e nagysza
bása beszéd Sulfner Berta uál'ónő, az ismert békeapos
tol életleirására. Élénken festi, hogyu.n lett irónövé és 
hogyan fejlődött folyton gonliolat dolgában az irodalma. 
Vázolja, hogyan ragadja meg nagy lelkét a béke fen
séges eszméje j milyen örömmel érte~ült, hogy London
ban mál' van egy egyesiilet e célra. mely arra törek
szik, hogy az államok közt felmerülő differenciák 
elintézését ne a fegyveres eröre, hanem nemzetközi 
biróság itéletérc bízzák. Hangsulyozr.a, hogy lelkét 
ezen nagy eszme befogására egy előzetes tanulmány 
készitette el: n· .• s egy gondolat ragadta meg öt, az 
evolució, a fejlődés gonclolata, mely azonban ugy lát
szik, nála nem az értelmetlen erők játékát, hanem a 
tervszerű, céltudatos haladás eszméjét képviselte. Hisz 
az evoluciónak az a koncepciója mcly benne csak vak 
fátum müködését észleli, a haladásnak és továbbfejlő
-désnek valódi ellentéte. A fejlődés ténye egy nagy 
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ideának a megvalósítása s az isteni Gondviselés e
tervszerüségébe bepillantani csak nagy szellemeknek 
adatott meg, hogy annak kialakulásán közremüködjenek. 
S ezt a. clairvoya.nce-ot nyerte meg Suttner Berta az. 
ö tanulmányai és irodn.lmi müködése közepette." 

Ime ez n. fejtegetés tökéletesen megvilágítja a 
vallási alapon álló evolució észszcrüségét és szociális. 
érzelmü korszakunkban való létjogosultságát - a ma.
teJializmus vakon fejlődő haladásával szemben. Mert 
valóban, a céltudatos evolnció hite nélkiil kár volna 
szociális munkára. pazarolni időnket! 

Erőteljesen runtat e kiváló elnöki beszéd Veres
csagin borzalmasan szép müvészetére, melynek drasz
tikussága hatalmas ellenszere a háboruszeretetnek. Ehhez 
a milvészethez hasonlítja Suttncr bárónő sötét szinek
kel megirt erőteljes könyvét is, a: ,.Die Waffen nieder"· 
cimü munkát. 

E beszéd végén üdvözli Giesswein a "magyar 
Snttner B01·tát": Zipernovszky Károlynét, ki lelke egész 
melegével szolg"á.Jja nálunk a. béke nagy eszméjét és 
tudvalevőleg a :Magyar Xőegy. Szövets. békeszakosz
tályának lelkes vezetője. 

És most nem tudom megállni, hogy a mai cinikus 
világban, mcly egy.egy frivol tréfával tér napirendre a 
nők komoly törekvései felett, - többnyire összeté
vesztve a.z általa kevéssé ismert komoly munk.ást a 
jobban ismert demi-mondeszerü typussal - meghatott
~ágga.l ne köszöntsem Gie>swein 8:i.mlor ptlpai prae
látust, ki érdemesnek tartotta, hogy ef{y komoly, nagy
szabásu közgyülés keretében egy olyan tekintélyes 
mozgalmat, mint amilyen az evolució törvényén alapuló
békemozgalom, szántszándékkal az asszony gyökeres 
mnnkát végző szereplésével kösse össze ! 

És ez a tény ösztönözze a nőegyleteket arra,. 
hogy minél komolyabban foglalkozzanak u. béke gondo-
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latával! Mint látjuk, mát' itt .Magyat·országon is, -
hála legyen a. haladás áldott szellemének, - nem csak 
,.,női" agyban megszületett ntópiának, ki vihetetlen idea
-lizmusnak minösitik a béke- és mds hasonló, önural
mat feltételezö, isteni tiszt-aságu eszmét, hanem bátor 
és ihletett szónokok vetik oda a társadalomnak, hogy 
csak az kételkedik az ösztönösség legyőzésén alapuló 
haladáson, kinek "intellektuális képzettsége korlátolt és 
hátramaradott l" Valamint hogy nem elég a vallásos
ságot csak külsöleg, divatos, előkelő szokásból knlti
válni, hanem első sorban hinni és elősegiteni kell azt 
az evoluciót, melynek gyökerét épen a vallásos felfo
gásban találjuk meg. 



A béke ünnepén.* 
{Megjelent a Nemzeti Nönevelé>ben es a Magyar Közművelö

décben.) 

Szinte különös a. mindonnapi harcoló és kiilönféle 
érdekekért viaskodó életben békeünnepről beszélni. És 
mégis örvendetes esemény, hogy legalább minden má
jus 18-át - az első hágai békekonferencia megnyitá
sának napját - világszerte békenap gyanánt ünneplik. 
Különöseu fontos e napnak az iskolában való megiin
neplése, rnely békeszerotetre, a békeügy iránti érdek
lődésre késziti el6 a jövő generá.ciót. 

Legelöszöt• az ola!lz közoktatásügyi miniszter 
rendelte el a békeünnepet s a jó példát nemsokára 
az Egyesült-Államok b követték. 19mJ-ben az osztrák 
Rcich.sratban :llasaryk képvi!-ielli indítványozta a~ 

iskolában megtartan elő békenapo t, n lllunk pedig l 907-
ben Aponyi Albert gróf, 1910-ben Zichy .János gróf 
kultnszm.iuiszterek rondelték el. A. magyarországi Béke
Egyesület- melynek buzgó vezére és elnöke Gicsswein 
Sándor dr. orsz. képvselő, pápai prelátus -- valamint 
a Magyarországi Nőegycsületek Szövetségének béke és 
választott birósági szakosztálya - Zipernowszky Ká
rolyné lelkes vezetése mellett - nomcsak béke isten
tiszteletekre hivják fel a különbözó egyházakat, (me-

• ) A Mária Dorothea Egylet béke Ulésén tartott elöadás. 
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lyek a legnagyobb készséggel tartottak tavaly is és 
1·eméljiik, hogy az idéu is tarta.11ak békeprédikáció kat,) 
hanem felhivják a békeeszméért lelkesülő különböző. 

nöegyleteket is, hogy foglalkozzanak ez időtájban 
e témával és tartassanak legal.á.bb egy békeelőadást 

mindcn május havában. 
Nagy örömömre szolgál, hogy itt a Mária Dorot

hea Egylet keretében én beszélhetek ma e tárgyról és 
6lmondhatom egy vallomásomat, melyet valószínilleg 
sohasem mertem volna bevalillni, ha a mai megtíszteltetéS' 
nem ér! Az én tapasztalatom szerints ugyanis ez az 
egylet azon ritka testületek közé tartozik, melynek 
választmányi s egyéb gyülé .... 'eí csodálatosan nyugodt,. 
öntudatos és békés hangjával, tiszteletet ébresztő ko
moly t.anácskozmányaival jólesően lepi meg a harcias 
egyJeti hanghoz szokott füleinket. Sohsem felejtem el, 
micsoda jól eső érzés fogott el egy más egyletp.ek 
kiabáló, békétlenkedő ülése után - hol az elnökség 
alig tudta lecsillapítani és megfékezni a nagy női 

tábor ok1_1élküli, minden apróságért felfortyanó hangu
latát -- mikor legelőször jöttem ide választmányi 
ülésre és végig hallgatva a gyönyörü fegyelmezett hangon 
tartott, fontos és komoly kérdéseket tárgyaló tanács
kozást, nemcsak megpihent az előző ülésről felzak
latott és elégedetlen lelkem, hanem uj bizalmat meri
tettem a sokat leszólt és kigunyolt asszonyi munka. 
iránt, valamint c jelentéktelennek látszó momentumból 
egy ösztönszerüen jelentkező reményt a nagy, egyete
mes békeügyt·e nézve is. 

~~s azt hiszem ebből az egyszerü, de rám nézve 
lélekemeld tényállásból mindjárt ki is indulhatunk tár
gyunkat illetőleg. Ha egy nagykiterjedésü, különbözd 
véleménnyel é.s vérmérséklettel biró női tábor, követ
kezetesen mérsékelt hangon és fegyelmezett modorban 
tárgyalhat, vitatkozhatik, munkálkodhatik, annélkül~ 
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hogy az ellenkező vélemények vagy ellentmondások 
kihozzák az egyeseket a sodrukból, vagy épen gyülöl
ködésre vezetnéneK, hogy ne lenne lehetséges az, hogy 
mondjuk a gyülölködö, verseng5 és veszekedő nem
zetek csak annyira is moderálják rossz indulatukat, 
vagy esetleg jogos felháborodásnkat, hogy ne barbar 
módon egymás ártatlan rabszolgáit mészároltassák le,. 
hanem emberi, kulturális és keresztény módon béke
biróságot vegyenek igénybe. Nemzetközi választott va.gy 
békebiróság dönt mint tudjuk a.z egyenetlenségek 
békés módon való elintézésében akkor, ha. az államok 
aziránt kötnek szerződést, hogy a köztük levő vitás. 
ügyeket az általuk kijelölt és elismert biróság itéle
tére bízzák. 

Tudjuk mi nagyon jól, hogy amit egy fegyel
mezett kulturtársaság produkálni 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 fithetik le egymás fejét vagy vehetik egymá.s1 
vérét büntetlenül, még kevésbé a nemzetek jóváhagyá
sával és szentesitésével, ugyanugy megkivánhatják a. 
haladó századok, hogy ha már van is versengés és. 
gyülöltség a nemzetek között, következetesen a min
dennapi szokásokhoz és törvényhez, emberies módon 
történjék a mcgoldás. Ha tehát még oly utópiának 
látszik i~ a legtöbb ember előtt a világbéke krisztnsi. 
gondolata, azt a törekvést csak mindenki megértheti 
és óhajthatja hogy legalább kulturális módon történjék 
a viszály kiegyenlitése. Ez igazán a legkevesebb, amit 
a béke isteni gondolata elvárhat a föld szülöttétöl. 

Cllanning a. szabadelvü kereszténység világhirü 
prófétája már 1816-ban egy Bostonban tartott béke
előadásban igy szól : 

"Xcm szükséges-c hogy a keresztéuyek mindenütt 
Perczelné : Felo'vasások és Közlemények. 
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azt törekedjenek kie.,.7.kiizölni, hogy a népek knzti 
vitá<; kél'dé<;ek - ú~rymint az egyes CllliJercké - párt
szenvcdélytúl ment l>t~kebirákn n.k adassanak át ítélés 
végett'? Ez a gondolat kivihctetlcnebb e, mint az a. 
gontlolat hogy a vademberek c;;;ordáit társnda,lmi rend 
álhtpotába helyezzük~ Ez utolsót már ki is vittük j 
fel kellenc-e kétségbeesetten hagyni az elsövei ?" 

,.Azt monrlják, hogy a háború gyulasztja a ha
zafisá.got j midün hazánkért harcolunk, megtanuljuk 
szeretni. Igen dc az a hazafiság, mclyct a háború ápol, 
rendszerint ál és hamis j bün, nem pedig erény; egy 
szükkeblii igazságtalan érzelem, 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 bevan foglalva a társada
lom általános haladásába, s úgy is mint hazafi, úgy is 
mint keresztény, örvend a más: országok szabadságán, 
boldogságán és nagyon óhajtozik azokkal békés és 
barátságos viszonyban élni." 

"Azt is mondották, hogy a háború megmenti a 
társadalmat haszontalan, erkölcstelen és megromlott 
tagjaitól. Irtózatos érvelés! Ha valamely kormány 
megteheti, hogy egy népet el>böl a célból báboruba 
döntsön, éppen oly joggal a hóhérnak is adhatja azo
kat a polgárokat, kiket az állam terhének tart. Az 
igazság azonban abban áll, hogy a háború éppen annyi 
rossz egyént szül, amennyit megsemmisít. Egy elbocsá
tott hadsereg legalább is éPilCil annyi reménységnél
küli emberrel árasztja el a társaságot, mint amennyit 
abból kivont volt. Van egy más múdszer 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 nemesitésc, különösen pedig a szegények gyermekei ... 
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tanitása s erkölcsi nevdésc vég-ett magokat alája. 
vetették. Krisztus kiivetliit hatllatt'.san kerjük, hogy 
ezen istcui törekvesLen legyenek kita1túk ~c:; terjesszék. 
Az erkölcsös é:; ,._.IIJ1~o,; ul\'"l"l.:Uek terjesztése a józan 
és tevékeny életre yalú swk.tatás által a l.J.;íbot·nnak 
egyik hihh fornbiit fo~ják kisz.irita.ai. Amily mérték
ben népo...,zt.lí.lyaink erkölcsűscbln.:kké é,; szorgalmasab
bakká. lcswek, abb:. n :1. mérté!~uen sz ü ni { a szcg~nység ; 
az or:-.ziig- ntpcssége annak !>t:;édfonásaival cgycnsulyba. 
fogja magát tenui, s igy tcnuészctescu apauni fog azok 
szám!l, ki\:rtek ;t !wlclulá;;on é~ csa.tatón.:n kivül nincsen 
más váb.tszt<tsok. Ju-.soll c-sziikhu keresztény barátaim, 
hogy az önöket lcgiukáli megillető háboru a tudatlanság, 
bii.n éJS nyomor elleni háboru; eiJJJen a háborúban 
petiig muta:;::.unak éPlJCll olyan fáradhatatlan és találé
kony erényt, amilyen által a v i !á.gi b.n.rco">ok kitűntek." 

Láthatjuk c l.ilajdnem 100 év clött mondottakból, 
hogy a békc·mozgn.lom n m Vt.d:uui ultramodern tünet, 
hanem egy ösi törekvés, u1elyuek száhü n.z igazi val
lásban és igazi hazafiasságban gyökereznek. 

És mi akik hiszünk az ö-.i igazságokban és az 
ebböl :sa1jndzó mcgújnlásban, alök hiszünk a próféták 
és az elühimöktik mcgbizhatú-;ágálJan és egy mindig 
tökéletc:)ülo és fokról-fokra emclkedu szebb világ le
hetőségébcn, nekünk kétszen.:s buzgalommal kell a. 
bákt korszakát ulindeu egyes cselekedetünkkel és ta.
nitásunkkal elóJSegitenil Nagyou köunyf1 dolgom van 
nekem itt, e nemes és a valódi céltól athatott egyesü
letben, hol nemcsak a. saját egyénis~g nevelése és 
megfékezése, hanem egyúttal az egyetemes szociális ne
veles a jelszó. Itt e megéttö társaságban nagyon könnyü 
és aktuális a. nemrég Italiott kiváló szónoklatra.: foerster 
zürichi egyetemi tanár elöadására, szociális nevelésre 
vonatkozó nézeteire hivatkozni, ruelyek szeriotem elő

hírnökei a valamikor eljövendő békekorszaknak! 
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Bizonyára a legtöbben ott méltóztatta.k lenni és. 
igy emlékeznek, hogy beszédjében a. fő motivum a~ 
önmegtagadásra, a mások érdekeinek előtérbe való
helyezésére, a lélek fegyelmezésére való nevelés sziik
ségessége és kiváló fontossága volt. Azzal a kijelen-
téssel, hogy meg kell az emberiséget an·a tanítani,. 
hogy menynyivcl nagyobb és dicsöségesebb erő kell 
az indulat legyőzésére, a hangos kitörés visszatartá
sára, mint annak féknélküli kiengedésére, hogy mennyi
vel értékesebb hang a nagy mindcnségben a mérték
letot produkáló "piano", mint a fékevesztett "fortissi
mo" - burkoltan bár, de kimondta az egyetemes nagy 
békére való nevelést, emberi erőnek a visszatartózta
tás mü~észetére való rendeltetését és az ezen alapo!) 
felépült társadalmak szükségességét l 

Sohasem felejtem el azt a képet, melyet szemein)[ 
elé varázsolt annak elmondásával, hogyan küldte vissza. 
a lépcsőn fiatalos energiával feltrappoló tanítványai~ 

azzal a megjegyzéssel, hogy örömmel látja és hallj& 
mennyi férfias erővel bírnak, de most már mutassálc 
meg, hogy hasinálva férfias akaratukat mekkora eróve/ 
tudják hangos mozdulataiknt csökkenteni, másnak 8I 

füleihez moderálni . . . 
Mélyen tisztelt Hallgatóság l Én ebben az öntu

datosan halk és mérsékelt temperamentummal felvonuló 
fiatal seregben - mely szinte mísztikusan vonult et 
a gyönyörü magyarázat alatt lelki szemeink előtt -
babonás áhitattal már a nagy jövendó méltósá.gteljes., 
kötelességtudó, másokat respektáló vi'>szatartóztatását,. 
önmegtagadásoD alapuló kulturájá.t láttam. Valószínü
leg halk és discréte, de f eltarlózhatat/an lépésekker 
vezet ez az eszme a béke krisztusi elve felé. 

É;; c pontnál bátran meg is állhatunk, mert eZ' 
magában foglal mindent! A családok, iskolák, testüle
tek, a tát·sas élet, vaJamint a felekezetek egymásk ö-
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·zötti békéjét, melyek együtt véve alapul szolgálnak a 
nemzetek közötti harmóniának is. Felekezeti békéről 

lévén szó, gyöuyörü volt lfoerster tanár azon gondo
lata is, hogy tanítsuk meg a jövő nemzedéket egymás 
nézeteinck, egymás Jútének a megbecsülésére. Ha még 
-oly erősen állunk is a sajat meggyőződésünk és hltünk 
mellett, azért tisztelhetjük, sót szere/hetjük mtísnak a 
bitét, másnak a vallását is, lévén az egyik vagy másik 
felebarátunknak kedve~! .Mekkora ideá.lizmus, mekkora 
megbecsülése az embernek, mekkora szcretet kell eh
bez a gondolathoz s mennyire a békéből fakarlt és a 
békéhez vezet ez a mondás! 

És mégis na. a békemozgalom jogosnltságáról, ter
jedéséről és a hozzá való köteles csatlakozásról be
szélünk, legtöbb embertársunktól azt halljuk, hogy ő 
ebbe az egy mozgalomba nem megy bele, mcrt bár 
nagyon szép és kivánatos a békemozgalom célja, min
·den józan eszü ember tudja, hogy amig két ember 
lesz a világon, addig harc és háború is lesz! Eltekintve 
attól a már előbb is tát·gyalt nézctt61, hogy hát ha 
lesz is beláthatatlan időkig viszálykodás és gyűlölség 
.az emberek között, miért muszáj mindenáron véreng
zéssel és kegyetlenséggel tetézni ezen amúgy is szo
morú tényállást, még azt vagyok kénytelen megemlíteni, 
hogy ebből a mindennapi mondá')bólláthatjuk, mekkora 
szükségünk van aszociális nevelésre! Van-e szomorúbb 
jelenség a világon, mint az a. tapasztalat, hogy az 
emberek absolute nem tudnak hinni, mert egész életük 
úgy van berendezve, hogy a magasztos nagy tervek, 
,nagy eszmék, mint az életen kivül álló utópiák lebeg
nek a szemük előtt! 

Csak vegyük a normálisnak tartott szinvonallal 
:biró úgynevezett "előkelő" hangú családi életet! Min
.dent lehet benne találni, csak egymás megbecsülését, 
.a különbözó természetek, nézetek békés összeegyezte-
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tP.sét ritkán. Senki a másik kedvéért nem áldoz fel 
semmit, senki saját tmgát le nem gyözi n. másik ked
véért . 

A gyermekek előtt tölJbnyire a lehető legléhább 
példát mutatják. A cselédekkel jóakarat és megértés 
nélkül bánnak és mhél jobban kiha'ználják függő 
helyzetüket. 

A nagyra-vágyás mérhetetlen arányoka t kezd öl
teni! Mindenki egy, !'ll)t több fokkal is többet akar 
mutatni, mint a mi őt megílleti j tehát mindig a fele
baráton való "túl tevés" a jelszó. Az oszttUyok, feleke
zetek inkább gyülillködnck , mint szaretetben élnek 
egymással j nem a közös -voná.,okat, az ö;;szekapcsoló, 
hanem a szétválasztó tulajdonságokat keresik. Szóval 
Foerstcr tanár kifejczé,;;ével élve, nem az önmegtar
tóztatáson ala.puló, nobilisan vi szafojtott "piano', ha
nem miodig a kiáltó, tülekedő és hangosan szereplő 

"fortL<;simó" a jelszó! Az a tünet, hogy mindenki fel 
akar tüoni és túl tenni máson, részint hangos mlga
viselettel, foltünő lakással, rikító öltözettel, kerék
nagyságú tollas kalappal, részint cimhajszolással, ordós 
kitüntetéssel, felekezeti fensőbbséggel stb. stb. mind 
arra a. harcias szellemre, arra a "fortissimó"-ra mutat, 
melyből a háború eszuléje is táplálkozik .. . 

Csodálkozulik-a azon, ha ezen az alapon áll6-
társadalom, melyben legutóbbi időben még egy lehetet
lenül feltiinü és rikító színü vagy hangú müvészet éS 
irodalom is kezd túlkiábá.lni a discréte <le izléses és 
méltósAgteljesen "piano" hangokkal megkomponált igazi 
müvészet felett - azzal felol kérésünkre, felszólitá
sunkra., hogy szép-szép és megható a békeeszme, de 
a~rt durvaság, lárma, tülekedés ét~ természetesen háboru 
"miMig volt és mindig lesz". 

Csak az a csodAln.tos, hogy ezek az ellenltezők. 

többnyire jó keresztényeknek tartják magnkat és verik: 
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a mcllüket, hogy űk n. keresztény prognunmot támo
gatják - de utópiák llajszolásál.Ja nem mennek bele l 
Szeretném tőlük megkérdezni, hát 1n.jjon a keresz
ténységnek egész fenséges programmja mindezideig 
nem ugyan oJyan állitólagas "ntbpiá." -nak bizonyult-e, 
mint a háborúellenes küzdelem r! .Az előbb tárgyalt 
önmegtagadás, a mások érdekeinek előtérbe való he
lyezése, tiszta, mocsoktalan élet és erkölcsiségJ az esz
mékért való nyilt és bátor kc~·eszt-hordás nemcsuk 
egyeseknél jelentkező ri tb tünemények-c?! 

:\Iutassnnk csak egy társadalmat, hol nem a nyo
mor és elhagyatott állapot a lcgk íált.óbh és nem az 
erkölcstelenség a 1egfeltünőbb jelenség! És ez nem 
ait jelenti, hogy a materiáliznms felfogása szcrint n 
altruizmn<; tana. nem életre való, nem megváltó hatású, 
hanem hogy e tan még sohasem ment kellőleg a köz
tudatba és gyakorlatba. Sokkal nagyobb nt6pia a ma
teria.lizmus alapján álló szociálizmus. Mert hit és al
truizmus nélkül hiába. osztják fel a földeket, hiába. 
szüntetik meg külsö berendezéssel a nyomort, hiába 
irják zászlójukra a leánykereskedés vagy a háborúelle
nes programmot; az önzés, haszonlesés és élvezethaj
szolás teoriáJa - felebarátkiméletre nem vezet! S ha. 
ma rendbe szedik a külső állapotokat, a. kapzsiság és 
alantas tulajdonság holnap már újra lcnyügözi a gyen
géket. 

Hogy a materializmus az altruizmussal szemben 
határozottan önzést prédikál, nmtatja egyHc előkel()~ 

uagy tckintélyü hivének egy nemrég megjelent neve
lésügyi könyv előszavában való következő mondása. ~ 
ha a nevelő becsületes akarna lenni növendéke irán4 
azt keUeoe monda.ní neki: ne légy szamár. E gyszer 
élsz csak, ne tekinteteskedd el az életed. ~e törődj 

mással, mint magaddal, mert ha magad nem törődöl 

magaddal, más ugyan nem törődik. 'l'cdd meg te, amit 
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felebarátod magának kivt\n. Hajolj meg a hatalmasok 
előtt s nyargald le a gyengéket ... tulajdonképen az 
volna a tökéletesen becsületes nevelő, ki növeodékét 
tökélete~> gazemberré nevelné és ha nem igy tesz, nem 
tudom nem érez-e le/kifurdalást, mert a boldogulás 
módjainak megvetésél-e nevelte azt, akinek boldogulása 
az ö nevelő gondjaira volt bizva ?" Igaz ugyan, hogy 
ezen elmélkedést gúnynak, keserüségnek is lehetne 
venni, ha két nagy jelcntö-ségü mondást nem szőtt 

volna boio az iró: "ha becsilletes akarna a nevelő 
lenni", "nem ércz-e felkifurdalást"'. A becsület és 
lelkii.-,mcret fogalmának mibenléte lévén 1nindcn irányra 
nézvo ismertető jel, r-alamint a. becsület és lelkiis
mm·et fogalomban összpontosulván minden felfogásnak 
a legjava s legértékesebb része - világosan áll elót
tünk, hogy ha ezen iriny az általa képviselt becsü
letre és lelkiismeretre hivatkozva ajánlja a más rová
sára való önzést és haszonlesést, akkor e tulajdonságok 
düttc a legértékesebbek ! 

)lár pedig ezzel az alapelvvel semmiféle magasz
tos tc•·vet, semmiféle önruegtagadáson alapuló missziót 
-el nem vállalhat! Egyéni reformáció, a lélek átformá
lása nélkül igazi reformot nem tervezhetünk. Óriási 
akadály tehát szerintem minden nagy és nemes tervre 
nézve a materializwus terjedése! Eddig leginkább csak 
közönyös é!) léha, pusztán névszerinti altrnistikkal 
kiizdöttünk, kik a hagyományos humánus eszméket 
sohasem vitték számottevőleg a gyakorlatba, sőt leg-

. többször homlokegyenest cselekedtek saját tanaikkal 
szemben - mamár az öntudatosan és lúva.tásszerüen 
üzött önzés teszi tönkre - legalább egy időre - jo
gos törekvésünket. 

Nekünk, régi eszméket tisztelö, modern munká
soknak, minden igyekezetünkkel azon kell lenni, hogy 
mindenütt és mindcn téren, biztos alapon nyugvó al-
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trnista nézeteinket a g-yakorlatba is át vigyük, emellett 
pedig úgy az erkölcsi törekvésekben, mint a béke
mozgalomban kötelességszerŰolt részt vegyünk. 

Erre ismét azt szokták mondaui, hogy hiszen, 
ha. el is ismerjük a béke vagy más humánus roozgalom 
létjogosultságát, mit használ egy-egy ember elömun
kálata vagy csatlakozása,! Ki hinné ol, ltogy egy em
ber hozzájárulássa vagy néhány ember tömöl'iilése hasz
nál valamit egy ilyen távol á.Uó hatalma~ nagy terv
nek! Ismét csak azt moudom: látszik, menuyirc távol 
áll a nagy közönség attól az antik proféciá.tól, hogy : 
,. Valahol ketten vagy hárman egyhegyültök az én ne
vemben , ott vagyok tiköztetek!" )!in den ua.gy eszme, 
minden megváltói munka két vagy három ember össze
jövetelével kezdödött s mintán \'Clük volt az Igazság 
szelleme, elóbb utóbh diadalma~kodtak is ! ! 

Még egy dologra vagyok bátor kitérni. Prohászka 
püspök ___ kinek nevét csak a legua::.'J'Obb áhitattal 
említhetjük mi asszonyok, bármilyen felekezethez tar
tozzunk is - a kath. nötisztviselök közgyiüésén gyö
nyörÜ szavakban buzditotta a. hölgyközönségct arra, 
hogy tárják ki szivüket é-s lelküket a haladás szelleme 
elött, mert nem élünk már a régi idübeu és a mai 
asszonyra nagy és fonséges feladatok várnak. Én is 
.csak azt ismételhetcm, hogy tárjuk ki egész benső 

valónkat a fejlódés szent törvénye előtt és ne féljünk 
a. modern mozgalmaktól, ha, biztos alapra, biztos örök· 
ség-re támaszkodhatunk ! 

Mert minél jobban á.tadjnk magunkat a. kor nor
mális, egyenes úton való haladásának - mely sze
riotünk az Isten ujjrontatása - -annál logikusabb és 
eredménydúsabb otthoni, t<irsadalmi, nevelói rounkáuk; 
annál tágabb körben lesz hallható és érvényes, békés 
hangon mondott - békét hirdető szavunk. 

:\Jélyen tisztelt hallgatóság! Nem régen hangzott 
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el a .Mária Dorvthea-Egyiet keretében egy gyönyörű, 

poétikus előadás a Bánk biu tragédW~:tn lev1i igaz· 
ságszo1gálta.tásrúl. Yilágosa.n és nagy hittc·l van kimu
tatva az ötödik felvon{tsbúl az u leszünidött igazság, 
hogy tulajdonképeu a~ igazi igazság$zolg:últatá~t min
dig az Isten kczél'e, az Isten abratánt kellene bízni l 
Éu hiszem tdje::. lelkembol, hogy nagy előmunkálatolt 
és nagy, de c:~endc;;, n. Teremtv álral kijelölt küzdel
mek folytán előbb-utóbb eljön az az ideális korszak, 
mi<l &n Istenre biz nt az itéletet, az Isten által szug
gcrált emberies módon olrlva meg a problémákat, ember 
-ember ellen nem fog töbl.Jet fc~yvert és nem egymás 
megrontására, lefokozásá.ra, hanem a felebarát feleme
léséré és megt:uUtsára fog minllen erejével törekedni. 
Ez lesz a:~; a v~gső ötödik felvoml<> vagy az a Foers
t.er-féle ideális korszak, midő n nemcsak szétszórtan~ 

egy éTbCn egy~zer és akkor is leginkább teóriában 
ünnepli az emberiség a békét, hanem megszabadulva 
a durva vonásoktól, kiabáló ha.ngoktól - egy isteni 
lu~rmoniábau , egyetlen á.tsztlllomült "pianó'' -ban é~ 

egyetlen egy nagy békeünnepben olvad össze az egés& 
mindens~g ! 



l 

A békemozgalom a hazafias és 
vallásos eszme szolgálatában. 

(A Magyar Béke EjyesC;tet ismeretterjesztő Olésén tartott eli:i
adás. Megjelent a Magyar Közmüvelödésben.) 

l!Iélyen tisztelt Hallgatóság! C::.odálatos jelenség, 
hogy még ma. is ugy tekinti a. közv•"lemény békemoz
galmunkat, mintha. az valami tulzottan haladó ultra
modern törekvés volna, mely a hagyományos ősi ~r

zésekkcl: nemzeti és vallási irányzatokkal nem egészen 
hannonizálna. Én legalább ugy veszem észre, mintha 
a. magukat jó magyaroknak és vallásosaknak tartó 
nagyjaink nagyobb része minden humanitolsuk és sza
badelvüségük dacára valamiképen tartózkodnána.k, majJ
nem idegenkednének a békemozgalomtól és ba. egy
egy ösztönszerü fcllángohís következtében kezet is nynj
tanak rövid időre a mozgalom támoga.tasára1 ugyanosnk 
hamar megbanják "ellágyulásuk"-at és t."jbbé-kevésbbé. 
sietnek ogy kis köteles"légszerü ellemúunkáva.l "repa.
rálnin ugynevezett gyengeségüket. 

Nagy jóakaratta.! haugsulyozzák, hogy ők igenis 
pártolják a modern törekvéseket és köztük a béke
mozgalmat., de nemzeti és va.llasi alapuk megkövetelik 
tőlük, hogy a labsu hal:ldásnak, a megfontolt elörenyo
mulásnak legyenek a hivei s osak folyton a. taJait 
készitvb elő, az okok megszüntetésén dolgozva., tartóz-
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kodjanak radikális megoldást tüzni ki célul, a mely 
megoldásban külömbcn is reálisan gondolkodó, józan 
eszü munkíis nem is hihet, mert háuoru mit1dig volt 
és mindig lesz - akárcsak a szomoru, de "szükséges" 
leánykereskedé~ s az ellenük folytatott mozgalom 
mindíg csak a tüneteket gyógykezelje a tulknpá.sokat 
éf; visszaéléseket ostoro1.za, hogy a helyes -- kouzer
vnti v alapon fekvő ·- mederben következetesen meg
maradhasson stb. stb. 

:Mélyen tisztelt Hallgatóság! A.z én szerény fel
olvasásom tehát azt szeretué megvilágitani , hogy mi 
hát tulajdonképeu az a sokat hat1goztatott, sokszor a 
legnemesebb és ideálisabb programm lenyomására 
el&rántott hazafias é.o:; vallásos ér:z:és - a maga teljes 
tisztaságában és isteni magasztosságában l Yalamiut 
szeretné azt a kérdést tisztázni, hogy vajjon annak a 
tényleg logikus és józan haladásnak, - mely első 
sot·ban a talaj elkészitésébül, a jóravaló törekvés aka
dályainak elhárításából áll, - ártalmára van-e az ide
ális végmegoldás feltárása, sőt mint ragyogó, biztató 
végcélnak a felállitása s egyáltalában lehet-e csakis !1. 

tünetek kezelésével, a visszaélések apró orvoslásaival 
alu.pvető, talajelőkészitö, tehát é1)en az inditó okok 
megszi:intetését tervező gyökeres mnnkát végezni'?! 

Rogy a nemzeti és vu.llási eszme mibenlétének 
kérdésével ke~djem meg fejtegetésemet, én azt lúszem, 
hogy a haladó és jó politikával dolgozó ember egyetlen 
egy érzés megnyilatkozását sem rögzíti egy mozdulatlan, 
régen elmult időponthoz és helyhez, hanem a jelenkor 
kivánalma.ihoz, saját előrehaladott és folyton emelkedő
félben levő lelkéhez mérten alakítja, tökéletesíti, és 
fejleszti. 

Hogy a hazafias érzés alapvonása, indító oka 
mindig egy és ugyanaz volt, még pedig a kioltl1atatlan 
.szereteten és mély ragaszkodáson alapuló vágy, hogy 
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honfitársainkat és ezeken keresztül egész szeretctt 
hazánkat minél boldogabbnak, minél elégedettebbnek, 
anyagilag megerősödöttebbnek láthassuk- azt magam 
is szentül hiszem és vallom. De hogy ezen szent cél 
elérésére fokról-fokra javított és folyton a korszakok
hoz változtatott modern fegyverek szükségesek, arról 
is meg vagyok győződve ! Épen abban külömbözünk 
mi józanul és meggondoltan haladók a tnlzóktól, hogy 
nemes alapon álló, embert nevelő régi eszméinket nem 
engedjük az érzéketlen cinikusak által letiportatni és 
a lomtárba dobatni, hanem kegyelettel és szeret.ettel 
őrizve ősi örökségünket, a kor követelményeihez, saját 
szabadelvü lelkünk vágyaihoz kivánjuk ezeknek tartal
mát átalakitn.ni, hogy ezáltal örök életot biztosítsunk 
számnkra! 

Hiszen nem régen hallottuk Andrássy gróf be
szédében hangsulyozni hogy maga Széchenyi, a leg
nagyobb hazafi hangoztatta legjobban, hogy csak okos 
rejormdlds utján lehet eszméinket célszerüen konzervál
ni ! - Ma már az áldásthozó hazafias és vallásos ér· 
zés nem a régmnlt idők jóhiszemü fanatizmusa, mely 
a há.bornt mint nemzetet erösítő és dicsóségre vezető 

intézményt tekintette s benne Istennek változhatatlan 
akaratát tisztelte. Ma már a korunkat jellemző, igazi 
hazafias és vallásos eszmét az altruizmusnak azon hatal
mas érzete járja át, hogy sem honfi, sem felebará.trvér 
árán igazi haszon és dicsöség senkire és semmire nem 
háramolhat, valamint testvérgyilkolist az l'iten - mint 
a legfőbb jó és a legeszményibb szerctet jelképe 
semmi körülmény között nem szcntesithet. 

lfai fokon álló kulturánknak már meg kell ve
lünk értetni, hogy a háboru eszméje épen barbarizmnsa. 
miatt nem szolgá.lhat helyes és hazafia politikát, va
lamint nem Isten akaratából, hanem épen az emberi 
önzésből, kegyetlenségból és tudatlanságból származik, 
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mely elfogultság ellen minJon iill7.ndn.tosan go:Hlolkodó 
humánus embernek állást kJil foglalni. Ha, ezelőtt 

teljes jöhi-;zemüséguül és tisztelett·eméltó buzgalomból 
az eröszaktól és külsü te:-;ti erőtö!, ha,rcias érdemek
től várták a. nemzet felvirágoztatását, nagyou tel'lné
szetes, hogy ma már az erkölcsi magaslatou alapuló 
előre haladott szellemi állapottól. a mindig jobbau fej 
lődő szociális ér·zéstöl és hmnanitástúl várja korunk 
hazafias és vallásos érzése a megváltást ! 

Hiszen ismét Széchenyi mondju, hogy a uemzet 
igazi megerősítésérc sok nemes lelki tulajdo nsá.gokat 
produkáló, világos agyvelő szükségeltetik! És van-e 
korszakunkban nagyobb nevelő hatásu, gondolatokat 
emelő, igazi humanitást és logikat fej Lcsztö, tehát nem
zetet erösítő és vallást szolgáló mozgalom a világon, 
mint épen a háboru -ellenes mozga1om, melynek igaz
ságát és magas világnézetét az összes katedrákrúl vi
lággá kellene kiáltani! Ez az a nemes mozgalom mely 
hazájának erkölcs nemesitésén, lelki emelésén dolgozva 
belekapcsolja a rideg és niá.s baja iránt érzéketlen 
sovinizmusba az általános krisztusi felcbarátszeretet 
gondolatát. Ez a mozgalom egyesiti tulajdonképen a 
sziikebb kelyre centralizálódott hazafias érzést a vallás 
tágfogalmit humanizmusával! 

Épen a hazafias és vallásos érzés - mely nem
zeti nagyságról, Isten országáról szónokol - alapszik 
tulajdonképen azon a renai thetetlen bizalmon, azon 
az Istenhitet dokumentáló nemes optimizmnson, melyet a 
békemozgalom árul el azáltal hogy bizik a nemzeteknek 
oly foku erkölcsi emelkedésében, hogy vérontás nél
kül, magasabb emberi módon, békebiróság utján legyen 
lehetséges számukra igazságot szolgáltatni ! E nemes ide
alizmus, isteni optimizmus nélkül nem lehet a XX. 
században igazi és őszinte nemzeti vagy vallási érzést 
elképzelni ! Csak a fanatikus hiten alapuló lelkesedés 



teremthet ol,run mag-as7.tO!) érz•íst. lllint a milyeo a haza 
és az Isten iránti kötl'itJ.'i.">égtudá-, ! A fotn l ti?.mus a latT 
természetcsen ma uem a korliitokat tcrQ!:tl L•t <lmoz 
ditó vak elfogultságot. hanem a szá rnyak:it. bontó, aka
dályokat nem ísmerö é') Laladást szolgáló lclkeserléc:;t 
értem! 

l~s épen ezért, vallási alap(Hl álló na~y hazánkfiai 
nem is gondolják. micso,ln cllentmondá"1 rejt m gában 
az a nézetük, hogy nz ,j lassu. meg:~ondolt haladásnk
nak nom célja a le~ti.;zt<i.bb és radikálisabb megoldas
nak utópisztikusnak tartott gondoh1M.t hirdetni, hanem 
csak az itrtalmas és veszcrlelme.; clf.ljnlásokat, vissza
éléseket kötelesek megakudályozni. Ha 'rt kim nndjnk 
és érvekkel erösitjük, hogy gyökere~cn l ll' m lt•hrt 
megggyógyitani soha semmi nemzeti vagy ucr.lzPlk,iz 
mételyt, mert pl. a fékezhetelen inclnlatok szülte há.· 
boru "mindig volt és míndi g- le.sz". micsodn logikával 
Osztönözzük az emberiséget arra tt sokat emlegetett 
lassu, óvatos, de fn l ~-ton u ~ tmclkc,Ié ... t. fol,,•tonos fej
lődést feltételez:>, kti vdkezetes szellemi evoluciót kö
vetelő haladásra, mely haladás utja szükségszerüen 
egy eszményiesen tiszta cél felé vezet! Csak akkor kö
vetkezetes a mi jobbra ösztönző munká.nk, ha a legfőbb 
jót, a föcélt, a tiszta és megalkuvást nem türö tökélr.tr-.. 
erkölcs;öt, mint bár mcssze lebegő rlc valarnikor eljö
vendő örök ideált függesztj ük az CJHhori o;t;g .... zeme 
elé! 

Az a bizonyos fokról fokra, lépé::.röllépésrc való 
bölcs haladás - melynek szolgálatában állunk majd
nem mindnyájan, kik a JU!li nehéz munkában többé
kevésbbé dolgozunk - csak akkor ösztönözhet, akkor 
lelkesíthet, e fáradsá.gos é~> rögös uton vaJ,) folytonos 
haladásra, ha buzditásni gyönyörű magu'ilath>tn ;illitja 
elénk az elérendelő cél fényességét ! ! Épen a la"su 
~.s óvatos haladás momenbin való szüksége, kevés 
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el'cdménye követeli me~ ;;zi\mnnkm a legradik.i/isabb 
tisztaságban feltiintetett, ideális végcél biztató jelmuta· 
tását. 

Azt mondják, nem kell ut6piákban utazni, csak a. 
visszaéléseket kell meggátolni. Vajjon van-e égbekiál
túbb visszaélés a világon, m1nt n t estvért testvér ellen 
uszító, legnormá.lisai.Jbn;tk nevez~tt háboru? ! Ez épen 
olyan szörnyü vissza t! és a türueg tudatlanságával és öntu
datlanságával - vagy moudjuk ferde utra terelt nemes 
érzésü hősiességével - tnint mikor az anyagi nyomor. 
tudatlan müveletlenség és gyenge jellem szültc asszonyi 
erkölcstelenséget a tá.rsadalom alacsony céljaira é.s 
kényelmére basználják ki é.:; szentesitik l É s senkinek 
sem fájhat. ugy a felei.Janhvérnek kicsordulása, vagy 
a testvér léleknek agyontiprása, mint épen a ruelegebb 
lelkü irányzatoknak, melyek épen saját rajongó fele
barát-és haz"szeretetükön kereszttil hamarabb érzik 
meg a Wbbi nemzetnek és minden egyes felelJurátnak 
keserves fájdalmát vagy megaláztatását is ! 

A keméuyebb szivü, ideá.lizmust mcgvctö mate
rializmus sokkal könnyebben elviselheti más szenvedésé
nek a tudatát, mint a vallásos szellem, melynek tolyton 
fölében cseng a régmúlt idök gyönyörü ~zózata : ne ölj 
• . . . arról ismernek meg benneteket, hogy tanitvá
nyaim vagytok, ha egymást szeretitek . . . . 

És vujjon az a sokat emlegetett tal.1j elkészítés 
az a gyökérnél dolgozó munka oem épen a hil.Jás gon
dolkodá.sból, hibá~ erkölcsi ér~ésböl eredü veszedelmes 
intézményeknek az ostorotá.sá.ból és a hibás gondol
kodásnak és erkölcsi értésnek a megreformá.lásából 
áll-e, mint a sokat emlegetett tnlkapásokuak és visza
éléseknek folytonos apró gyógykezeléséből? l A gyö
keres, talaj elkészitö munka mlndig a baj legmélyére 
hatol s a Jegideálisabb végcélnak folytonos bátorító 
hangoztatása mellett - mely épen az alapvetó mun-
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kához szükséges és idö elötti reformot még f.:ohasem 
hozott - dolgozik a momentán szükc;égcs apró fel
adatokon. 

Csakhogy erre az ige hirdetésre a h<1znfias ~s 

vallásos irány egy része - ellentétben az előbb em
litett óvatos szellemmel - azt állitja, hogy beszéddel 
néhány emberből álló tömörülésnek eszme hirdetésével 
nem lehet munkát kezdeni l Mert a sok beszéd és irás 
ugy sem ér semmit s miután a háboru ellen gyakor
latilag sem igen lehet semmit tenni, legjobb ha el 
alszik az egész mozgalom. 

Mélyen tisztelt Hallgatóság! Ebben a pessímistikus 
nézetbon fejezi ki ismét a hazafias és vallásos irány 
legjobban meanyire nem ismeri saját létezésének ős 

okát, saját eszméinek igazi t ,utalmát és magvát. Ezen 
irány két legnagyobb tekintélye: a történelem és a 
szentirás bizo:iyitja legjobban, mekkora szerepe van az 
eszmének, a gondolatnak, az ige hirdetésnek a világ 
folyásában l Minden üdvös gyakorlati munka, minden 
szerenN~és, korszakot alkotó reform néhány lélekból 
álló szükkörü társaságnak a gondolatából, igehirdeté
séből keletkezett és nőtt nagygyá. Ibsennek az a cinikus~. 

keserü nyilatkozata, hogy a legnagyobb ht1talom a~ 

egyedüllétben áll, a tovább gondolkodó theizmusnál azt 
jelenti, hogy mindig a mának egyedülállóság<l, tehát 
félreértett vagy meg nem értett nagy gondolat<\ kép
viseli, a jövendőnek dicsőségét és hatalmát. Az esz
mének ezen örökös és töt•véuyszerii megtestesillése és 
gyakorlatba mcnetele képezi minuen valle\-; al;lpkövét. 

Épen a nemzeti és vallási irány, mely nem a 
vak véletlentől, a gondolatnélküli anyagtól származ
tatja a dolgokat, b:mem ösi örökségénél fog'fa hisz 
egy logikus tervszerüségben, egy ösgonllol1tban, mcly
nek célja a folytonos és következete.; tökéletésités, 
lelki emelés, szellemi evolució - nem magyi\rázhatja 

Perezelné: Pelolvasások ~s Közlemények. 9 
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meg cimku,.. p~.:::,,illli<-:~IHNlt n nt lkül, hogy saját, ide
álizmus szültc nemzeti t' '> ,.,,lla--.1-. a l11pjávnl szembe ne 
kerüljön! 

Óriasi tévedés azt hinni, hogy ugy a békemoz· 
t;almat mi nt a vele rokon, lelki tökéletesedést felté· 
tel ez v törek vé-,ckct a modcrn materializmus, tehát is· 
tentagadó áramlat van hivatva tá.mogatni ! Hogy ki
vánhatjuk mi, hogy ezeu óriási hitet követelő, fensé· 
gesen idealiszt.ikus mozgalmakat olyan áramlatok vi· 
gyék diadalrA, melyek nemcsak öntudatlanul és logikát· 
lauul mint m.i - hanem tudatosan, elvből, tanulmá
nyaik, kutatá.saik : végleszürödéséül, nyiltan tárják 
ki pessimistiku-, nézeteiket. Hogyan higyjen a mate
Iializmns a háboru megszüntetésében, a békebiró
ságoknak emelkedett lelkü közakaratból való általá.· 
nositásában, mikor a léleknek predestinációsze1·üleg 
emelkedő voltát tagadja s egyáltalában nem remél a 
szellemi evoluciótól semmit. Pedig az általa ajánlott 
gyors és áltahinos, jó eredményeket hozó gy11korlati 
és reformáló munkát ~em lehet egyetemes, tervszeriisé· 
gen alapuló szellemi emelkedés nélkül elérni. 

l;:n azt hiszem, mikor a pusztán csak any11gban 
é.:. vak véletlenben bizó materinlizmus ösztönszerö 
nem~seuu fellángolásában azonosítja magát ezen nagy 
hitet és céltudatos gondviselést feltételezü, rl:ldikálisan 
tiszta és fehér célt szolgáló, nttörö mozgalmakk<ll, épen 
ngy nincs saját eszméjének mibenlétével tisztában, 
mint a mikor az ideális magaslaton álló theistikus 
irányzat: a hazafias és vallásos eszme megtagadja e 
fenségesen ideális mozgalmakkal való közösségét ! 

Az a nézet, hogy ~zel a mi modern törekvé· 
sünkkel kegyeletienséget müvelünk a mnlt harciassá· 
got dicsöitő hazafiságával szemben, határozottan téves l 
A ki át van hatva a haladás theoriájának törvény
szerii, jogos voltától, a lelki evoluciónak Istentől va· 
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ló szánnazásától, az természetesnek és menthetőnek 
fogja találni a mnlt idöknek jóhiszemü, lelkes té
vedését! Nagyon érzéketlennek és ridegszivüuek kell
lene annuk a modern embernek lenni, ki őseinek ezen 
kötelesség tudáson é . .; htlzaszerl!teten alapuló öntudat
lan tévedését, az ukkori viszonyokból és szokásokból 
kifolyó szükebb látkörü hazafiasságát, saját felvilá
gosodottabb szelleme és tisztább erkölcsi érzete Iniatt 
lekícsinyelué! A jólúszemü és öntudatlan tévedés, 
mely épen a hazáért vallásért történik és me1ynek 
a kor olmaradottságáMl fogva még alkalom sem ada
tik a megváltozás ra - sohasem lehet gúny vagy meg
vetés, honern csuk a szaretetteljes tisztelet tár
gya! 

De mélyen tisztelt HallgAtóság, minket - a 
kiknek a fülünket és szemünket kell befogni, hogy 
a korszakuuból felénk áramló modern hangokat és 
fénysugarakat fel ne fogjuk - nem menthet semmi 
és senki a jövő generáció clött, ha ellentállunk a 
felvilágosodás és erkölcsi nemcsülés szentlelkének!! Sőt 
többet mondok, ha a mi őseink CSt\kngyau egy szebb 
hazából figyelik az cmueriség köteles fejlödését, meg
követelhetik tőlünk, hogy ugy a mínt ők lelkesedéssel 
helyt álltak komk követelménydnek - mely ha nem 
is n legmagasabb kultur-emberi, de abban az időben 

mégis haza és Isten szeretettöl áthutott emberi kö
vetelmény volt - ugyanugy álljunk mi is ana a 
piedestálra, a mely a mi számunkra készült t 

E héten az egyetem kupola termében megkez
dődött a "honvédelem"-ről .szóló előadási sorozat, mely 
alkalommal örök béke eimen, a világtörténelem nagy
jait idézve, egy nagyon lelkes, erőtelj es és minden
esetre kiváló előadás méltatta a hábomt, harcias ne
velést és katonai érdemeket. Ezen elöndás is abból a 
gondolatból indult ki, hogy a világbéke tulajdonképeu 

9' 
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nagyon szép és ideális eszme, de a természet, az em
beriség alacsony ösztöne, bünös volta, rablásra és 
tolvajlásra h!ljlandó tulajdonsága kivilletetlenné teszi 
a vérengzésnek és a harcnak valamikor való meg-· 
szüntetését, különben is íg;lzság nincs e földön l Azután 
megfeledkezve e bokezdésröl, nagy lelkesedéssel és a. 
történelem nagyjainak szavaival bizonyította, hogy az 
igazi kultnrát és müvészetet csak a háboru szerzi 
meg. Mert nincs rettenetesebb cs,lpás, mint mikor a 
bóke korszakában eltesped, elernyed és nyárspolgá
riassá válik az emberiség. Csak a kisleányoknak való 
a béke eszméje, - a fiut harcias jellemre kell ne
velni. Méltányolta Nietzsche nézetét, mely szerint a 
gyengét joggal bukt:üja el az erős. Dicsőitette azt a 
külföldi gondolatot, hogy csak u cél-lövészetet kita
nult növendék járhasson egyetemre. H .. mgsulyozta - · 
ismét mások.1t citálv.1, hogy a kardnak és nem az 
elmének élessége szolgája igazán a hazát, mart a 
háboru egy isteni megnyilatkozás, mely a Gondviselés. 
akaratából támad és több jót tett már, mint a fele
bardtszeretel!! Ha megsl-iinnék a háboru - a köl
tészetnek is vég~J ll'nne! Végül lelkesen hirdette, 
hogy a háboru a legrégibb hitvöllás a világoa és ki
vánatos, hogy a legutolsó is maradjon, mert nincs. 
gyönyörübb istentisztelet, mint mikor a katonák a 
harc sikeréért imádkoznak. 8 Iniután a milit:uizmus 
egyuttal a patriotizmus fogalma, kéri a magyar anyá
kat, hogy minden erejükkel és tudásukkal erre a 
szellemro neveljék fhliktlt és arra hassanak, hogy 
csa/dd, iskola és egyhdz ennek a szolgálatában munkdl
janak. Tehát 1nint látjuk ezen fanatikus erejü és lel
kességében érdekes előadás is tüntetően és teljes. 
jóhiszrmüséggel a hazaszeretet és a vallási eszme ne
vében lett elmondva! 

Mélyen tiszeit ITaligatóság! En azt hiszem, hogy 
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az előbb el mondottak után fcllesleges ezen minden 
esetre erőteljes és lelkes beszédnek konzervatív vol
tát bizonyitaui. Hogy eg-y szerintt~ is alacsony lelki 
tulajdonságon, az emberiség bünös és ö nző voltán ala
puló intézmény sohasem lehet t.z igazi müvészet és 
knltnra mcgteremtője, vala mint a legfőbb jLnak esz
méjét képviselö go ndviselésnek: r~tcnnek akarata, meg
nyilatkozása, szent ügye, a l egmoga~ztosahb istent isz . 
teletnek megalapitója -- az c.sak uag:rc u természetes. 
Hogy a szereteton ala1,nló Lékének - tnrly az evan
géliumnak és majd minden vallási kiJnyvnek legfőbb 
programmja s mcly a tudományoknak. elmélkedéseknek 
és a lélek müvelésPnek legbür.tossabl> megteremtője 

- eltespesztú, nyárs polgárias voltát épen u vallásos 
irány nem hirdetheti, a1. is l•izt1nyos. Egyáltalában, 
hogy a vallási alapon ;i.lló nemzeti eszme a XX. század 

•tudományt tisztelő, szociális és hu mánus szelleme mel
lett a kard é/.?töl és ne a szellem és jellemfejlesztés
től várja hazánk boldogulását, valamint, hogy a leg
eszményibb hitvallásnak, a lP.gma.gasztosauu költészet 
megteremtőj éiil a f elebarátszere/et fölé Ize/yezett lzúborut 
deklarálja - egyenesen képtelenség ! Ra mi ma a. 
D.á.boru, tehát a mások rovásdra való l>oldogulás an
tiszociális eszméjét dksóitjük, micsoda logikával ösz
tönözzük társadalmunkat a. mások megkáro:-;itásá.val 
járó önzés elleni harcra? ! Nietzschenek erőszakot hir
dető, gyengét megvető thcorh1ját Krisztus zászlaja 
alatt hirdetni képtelenség ! 

Nagyon jellemző még a1. elöatlás által citált világ
történelmi alakok azon konzervatív és kövútkezetlen 
-uézete, mely szerint az "elpuhnlást és elernyedést" 
· előidéző béke-eszmét a leányoknak szánja - · de az 
ezen eszmén felnőtt, tehát szerinte energia vesztett 
-anyáktól azért harcíass<\gra. való szellemet kiván a jövő 
.generáció számára szuggeráltatni ! Szükkeblüen kúlön 
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éi; szerinte kisebb eszmét ad a nönek, de ösztönszerü
leg - hulJár kővetkezt'tlenül - az általa képzelt fő
célt: a háboru cszméjt;t kivánja általa szolgáltatui t 
Ime a feminizmusnak talán legelső csiníp, magától 
felbukkanó, legkezdetlegesebb megnyilatkozása. 

Termé!o';zetesen az iuét.ett világtörténelmi nagyok 
csupán a sikerült harcnak ngynevezett dic ·öségéröl, 
előnyeiről, állitóh1gos kulturát fejleszt9 énlemeiröl szó
lottak, de a veszteséget szeuvedett nemzet nyomoruságá
ról, kinszcavctléséroJ, valamint a Mboru után következő 
koleráról, JlCstisrül, éhínségről, irodalomnak é;;; müvészet
nek rombaclűléséről, vagy pl. a ~{átyás király értékes 
könyvtárának, mlikincseinek megsemmisüléséhez hasonló 
esetekröl senki sem beszélt. Dc még a sikeres háborunak 
véráldozatairól, azoknak keserves ha1doklásáJól, nyo
morékságárol, valamint a hátramaradt özvegyekről, 

árvákról, a gyermeküktol megfosztott anyákról scm 
cmlékeztek meg egy szúval sem l 

.Mélyeu tisztelt Hallgatóság! X em régen hazánk 
egyik legkiválóbb filozófusa szintén a nemzeti és val
hisi e:;zme nevében beszélt a szellemi cvolucioról, a 
léleknek fokozatosan fölebb és fölebb szálló törvényszerü 
emelkedéséröl, Istenhez való következetes közcleué<;éröl. 
Fcjtegctte a hékés szellemnek, a lelki harmóniának 
teremtő, lclkesitő, egyéniséget felvillanyozó, igazi kul
turájá.t é:.: magasztos költészdét - tehát nem nyárs
polgárias jellemet teremtő voltát. ~[iutáu ez a vallás
bölcsészeti előadás hatalmasan jelképezte korunk nem
zeti és valláserkölcsi irányzatának haladásau és fej
lödésen alapuló nemes voltát - én azt hiszem, akkor 
teszünk igalláu eleget honleányi kötelességünknek, ha 
a jövö gcnení.cióuak a Izaladás tant befogadó hazafias 
és vallásos éi'Zéseket hinletjük és azoknak igazságait,. 
nevelő hatásait, a nemes célokért küzdő modern moz-· 
gahna.khoz való csatlakozdsunkkal bizonyitjuk be. 
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És miután a békemozgalom ismétlem, nemcsak az 
igazságért. l1nrcoló, kötelcsségszmii törekvés, hanem 
egyuttal igazi nevelő eszköz, szociálb érzést. egyéni 
meggyözc3clést termő vezér áramlat, mely elsÖ~">orban a 
hazafia és vallásos e·r.mét szolgálja, söt korszerüen 
reformálja - őszinte szivból kiránom, hogy )!agyar
ország minden egyes kulturemuere hive legyen nemes 
mozgalmnnknak és a családban. egyházban azt a hit
vallást hirdessék, mely nem a tömeggyilkolásiól, nem 
a kardnak éléto1, hanem az agyvelü sulyától, a szivnek 
melegétöl - az "emberek millióinalc" szerelelen alapuló 
felemelésétöl vár;a a nemzetek boldogulását. Azt az is
tentiszteletet dicsöitsék, me/y saját sikerlink érdekébell 
nem a f elebarát vesztéért küldel fohászt az egek urához, 
hanem arra tanit mindnyájunkat, hogy épen saját lelki 
boldogságunk, igazi sikerünk jófeltételét felebarátunk 
boldogulása képezi l . 



Az Andesek Krisztusa. 
(,Nemzeti N ö nevelés.") 

Áhítato:) megilletötlés fog el, midőn a mai háboru
llírektol izgalmas, lázongó, örökösen versengő és egy
r.á:son nyeré:;zkedü világ közcpette rá esik pillautásom 
az előttem fekvő kis francia füzet Krisztns-képére, 
ruelynek mását szerenesés vagyok bemutathatni a "Nem
zeti Könevelés" tisztelt olvasóinak. 

Dacára matcrialisztikus és a keresztény eszmét 
lekic"iiuylő _túlhaladt" kor.;;zakunknak, merem á.llitani, 
hogy nem tudunk és nem fogunk tudni soha felernelőbb 
és nagyszerühb bcnyomá~t nyújthatni épen e cinikus 
világ :számára, miut amilyent ellensúlyozásul egy ti
pikus é::. kift1jezö Krisztus-alakkal nyujthatunk. Áb
rázolja ez akár az áhítatos rajongás isten-emberét -
akár a tudományos higgadtság fclekezetiségen felül 
emelkedő isteni emberét. 

De az összes Krisztus-alakok köztil a legfensé
gesebb e mo..,t bemutatott szobor, mely a Cordillerák 
legmagasabb csúcsán áll - és Chilét Argentína. köz
t:'lrsaságtól elválasztja - 3900 méter magasságban a, 
tenger fölött, és e két köztársaság feleslegessé vált 
ágyútnak bronzából készült. 

Szédületes magas és meseszerü - a mai viszonyok 
között - még gondolatnak is ; hát még ht\ az elóttem 



.\Z ANDE;:,EK KRl.SZTUSA 131 

fekvö füzetből, mint tényállásról győzödlink meg róla. 
E szobor előtt cl kell némulnia korunk mindenre ki· 
terjeszkedö - már szintc unalma~>sá és közönségcssé 
vált - skopticizmusának, mely szcrint so ha semmi 
rosszon változtatui nem lehet : mcrt szentesitell és 
megpecsétell öldöklésl!k, erkö lcstei~Hségok, lelkiismeret
Ienségek stb. "mindig ''oltak é~ minll ig lc,:,zuck". zá· 
nalmas, de épen cnnélf,J~V'' nagyon elterjedt é:i lépten
nyomon citált fcliog;h! Yalauünt e gyönyörü és szent 
tényállásná l fel kell függeszt~ni az örökös keresztény 
vítá.t is. ::\lindegy itt, hogy e fenséges modcll tulaj
donképen a thcológia "logos" -:~ e, vagy tL reálisabb 
gondolkodás l>ékc apo~lola - d ég, hogy .J é z us szobra 
egyetlen egy helyen legalább az cmlJerbég igazi bék~jét 
és igazi ~zeretctét jelképezi ! 

Dc hadd Leszéljen ma:;a c ki-; tüzet. 

A XIX. század ntóbbi hatran éve alatt, Cllile és 
Argontina gyakrun háboru.~korltak egymással; é:-, mi· 
után a ltáború ~züli ar. clkcseredP.st és gyülöletet -
melyck ismét újabb háborúk elöké~zitoi - e két nép 
javíthalatlan ellcn~ég gyanánt gyülölte egymást. .Kü· 
Jönben Í~'Y is kivánta ezt a "nemzeti becsület" és 
méltóság. Régebbi luüá.rozat szcrint a közöttük lévő 
határvonala t meg kellett húzniok s c fölötti viszály· 
kotlásuk könnyü ürügyül szolgált nekik, hogy szabad 
folyWit engedjenek haragjuknak. 1900 elején tehát, 
állig fegyverkezve ismét , háborúra készültek; orszá· 
gaikra új adókat vetettek ki hadi készletük kiegészí
tése céljából .") azzal dicsekedtek, hogy ép oly tökéle
tes, óriási pánctlos hajób.kat bírnak. mint amilyenek· 
kel a régi óvilágb(•!i civilizált birod;.\lm:lk. Csak arra 
vártak még, hogy hadseregiik teljes számú legyen, hogy 
azt:iu cgymt\.~ra üthessenek, mid6n 1900 husvétján San 



138 

Jua11 de Cuyo püspöke, Mgr. Benaveute Bucno-i Ayresben 
tartózkodva, a szent hét -;zertartása. gyanánt tüzes felhi
vást intézett az argentinaink keresztény ét•ziHetéhez a 
béke érdekében s azon óhaját fejezte ki, bárcsak egy na
pon Knsztus képmása lenne elhelyezve a két országot el
vála:-.ztó hegyl;\nc csúc;;án, mcly örökre mrgszüntetné 
egymás g,viilülését s öldöklését. Fl·lhivására az Andc
sek másik oldahiról Chile plispökc, )fgr. ,l ara felelt; 
a két prelátus kezdte bejárni országát és hirdetve a 

bHét és kiengc-;ztclihlést, járt vút'Ost•ó1 városra, faln
ról falura, nag_v tilmeg által hallgat va. Keziletben c ak 
a JHtpság és a nók pát'tlogolUik 4:Íkt>t, ele lassankint a 
férfink is hozzajnk csatlakoztak. )Jinuenfclöl kérvények 
érke~tek a parlamenthez és a közvélemény hatása alatt 
a. két konu{tny kénytelen volt egy tartcis béke a.lapjá.
nak együttes tanulmányo:~.<i.;;át. megbeszélni egymással. 
.-\.z e1sö s?.et·zütlés a lwt<í.r feletti viszályt az angol 
király itélete alá rendelte; a lehctö leggyorsa,bba.n 
megérkezett itPlet mindk~t Hcmzf'tnek egycnlö részt 
juttatott a kérdéses kerületi.Jöl. )fcgclégcclve az ered
ménnyel és valami c>llcnállhatatlan fit•zéstöl ösztönözve 
a két kormány 1903. év június havában szerzMést 
kötött (ez az elsö -szerzü<lé~ a Yilágon, mcly nem tar
t alma?. semmifél<' kikötést) mely szorint kötelezik 
magukat, hogy iit év tartamárl\ minlh'n k/izöttük fel
meriilű viszályt itélö bíróság alá fog11J.k vetni. Azon
kivill megegyeztek abban, hogy had:o:erogi1k egy részét 
feloszlatják, munkában levö haclihaj•iik készítését ab
banhagyjá.k és megkissci.JI.Jítik hadi tengerészetüket. 
E zótn annyira csökentették had 'ercgük szá1nát, hogy 
az csupán mint nemzeti renelőrség miiködik és hatli
hajóikat eladták vagy kerc))kCtlclmi hn.jókká alakitot
ták át. A chilei nagy fegyvertárból ipariskola lett és 
a megmaradt , eddig hadügyre szánt pénzösszeggel 
közhasznú dolgokat létesitettek ; pl. óri:.\<;i gátat épí-
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tettek Yalparaiso kikötőjében, az Andeseket vasútvo-
nallal szelték át (Chile fővárosa tehát ma 18 órányira 
van Buenos Ayrestól); továbbá -t+takat terveztek, szám
talan egészséges és kényelmes lakóházat épitettek stb. 
De az anyagi jólét növckeuésénél nem kevésbé értékes 
eredmény azon vttitozás, mely a két ország lakóinak 
kölcsönös magatartásából eredt. és ama barátság, jó
akarat és bizalom, mely a réf,ri ('lJenségeskedést fel
váltotta. 

Hasonló ~zerzödé~t kötöttek a legfőbb nemzetek
kel is s igy gyakorlatibg mcgvalösitották a béke 
eszméjét: "ne az erőhöz folyamodj uuk, de azon ilélö
bfrósághoz, mely az internacionális összeütközések 
elintézésérc és mcg:sziinteté . ..,ére a]a,knlt". 

~Iost még azon óbajnak kiclégitése maradt hátra, 
melyet 1900-ban l\[gr. Benaveute fejezett ki, t. i. hogy 
bár egy nap Krisztus uraind a két kibékült nemzetet. 
Ez eszmének kivjtelét egy nö, Senom de Costa, a Jézus 
Anyja Szövetségénck elnöke keztleményezte. Ezen 
egylet közremilkötlésével gy űjté egybe a szükséges 
összeget és Illidön 1903. év május havában Chile kép
viselői Buenos Ayresbc érkezLek az Argentina köz
társasággal köterrelő békeszerződés végleges aláírása 
végett, megmutathatá nekik Krisr.tus szobrát, melyct 
e város fegyvertárában az immár fel esleges ágyúk 
bronzából készítettek. A szobrot a bncnosayresi Lacor
daire kollégimu udvarán helyezték el; most már csak 
rendeltetési helyérc való ciszállitása (3900 méter ma
gasságra a tenger szine fölött) IUuradt hátra; ezt a kor
mány vállalta el. Először va;;úton vitték Mendoz;Ug, in
nét ágyútalpon azon csúcsig, melyen aztán felállították . 
Midőn az út használhatatlanná vált már az öszvérek 
számára, melyeket a szakadékba való lezuhanás veszélye 
fenyegetett, a tengerés1.katonák húzták tovább kötélen. 
A felszentelés 1904 március lB-án ment végbe óriú.sL 
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tömeg és mindkét or~zág lakós..;:\ga. jrleulétében. Chile 
lakúsaí argentinai területen, ez utóbbiak viszont Chile 
földj én táboroztak. A hegyek visszhangozták a kato
nazenekar 1mr~ogását, az ágyú is <lörgútt, ue békét és 
nem hábonít hirdetve ! Azntá.n a Jegünnepélyesebb 
csendben leplezték Je a szobrot. 1\Iirlón a nap lenyu
godott, a szeltartás megható imáyal végzógött, melyben 
a két ki1Jékü1t neml'.et kértc Istenét, hogy e föld mm
den nemzete kövesse c·gy ·napon az ö testvéries és sze
retetteljes határozatul<at. 

A szobor a követke.zö felirást tartalmazza: "Elöbb 
dúlnek romba és lesznek poná e hegyek, semmint 
Uhile és Argentina köztár-;a:ság lakói elfelejtenék azon 
ünnepélyes fogadalmat. melyet Kri~ztth IAuaülál tetlek 
egymásnak." 

Ime a. valhis igazi rendeltetése l 
Ime a büuö'), lelkiismeretlen vagy legjobb esetben 

közönyös és fH\s:szh• szerepct fivö sáros föltltdkének 
- · egy parányi fehér hajléka. 

Soha nagyobu álútattal, de egyúttal soha nagyobb 
fájda~ommal nem szemlélhetj iik c legendaszerü szobrot, 
mint épen na11jainkban! ~em tmlom, mire ezen sorok 
nyomta.tü..sban látnak napvilágot; nem folyik-e már nagy
bau a csatatéren testvéreink vére. 'l'estvéreink! Vajjon 
a XX. században még mindig csak lzazónkfiait éitjük
e ezen elnevezés alatt? \-ajjou nem vagyunk-e még 
elég érettek ana, hogy a régmult idök kulturproduktu
mát: a tízparancsolatot é~ a 2000 év előtt élt világ
próféta humanitását és béke-eszméjét megérthessük? ! 

l'llindeuütt csak kötelező haladásról és fejlődésről 
hallunk l Mikor érünk hát vis!>za a l\lózesek és Jézu
sok haladásához?! ... "Ne ölj" ... "akkor ismer
nek meg benneteket, hogy tanítványaim vagytok, ha 
.egymást szeretitek". 
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'l'ehát ne csu.k "nemzetünk, fajunk vagy vaJ/J
sunk fiait" kiméljük ~ szcres~ük, hanem egyszerüen 
"ne ölj" és ... egymást szeressétek". 

Ebben az ős egyszerii mond;ísban rejlik az egész, 
sokat hangoztatott "jövö"-nek szédiUetes magas és 
haladá'lnak szolgáló programmja l És nekiink mégi" 
mindig új próféták kellenek, anélkül, hogy a régick
nek soha. meg nem testesedett igazságait, igazi hala
dást szolgá.ló eszméit, kulturgondolatait valalza követ
tük volna l ! De ha esetleg e nagy prófétáinkon is 
ragadt valami koruk elfogultságáböl, tévedéséből -
bizonyos, hogy ahhoz még ma is vagy görcsösen ragasz
kodunk vagy kárhoztatólag folyton ezen rágódunk. 

Pedig bizonyos, hogy ezen ös próféták igazságo.
inak befogadása lesz ht\ladásunkbau az első komoly, 
előre gravitáló lépés ! 

Még egy gondolatot legyen szabad felvetnem. 
Vajjon ha e Krisztus-szobor helyett a felesleges ágyú
golyókból egy nagy kalapcicsof, ásót, kapát, a technika 
egy legujabb C'lodás gépezetéf, vagy akár a szellemi 
mnnka jelét: egy óriási ,';önyvet ábrázoló szobor képe 
állana. itt szemünk előtt -- a gondolat genialltása és 
praktiku . ., okossága dacára, tenne-e olyan felernelO és 
lelket megrázó hatást ránk, mint ezen magasabb c~z
mét és szeratetet jelképező Krbztus-szobor? ! Azt hi
szem nem. 

És ez azt bizonyítja, hogy ezen öldöklő, lelki
ismeretlen és erkölcstelt!n vilá.got nemcsak pusztán a. 
munka száraz, ideálizmus nélküli hasznos korszaka, 
nemcsak a technikai vívmányok és gépek diadala és 
nemcsak a száraz tudomány váltja fel - ez magában 
véve még ekkora motamorfozisra nem is volna képes 
- hanem a. reális, kötelező munka dacára, termé ·zet
szeriUeg, egy magasabb és eszményibb világnak kell 
b.:következnie l 
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És így formálódik képzeletünkben minden egyPs 
.szentesitett, öntudatlan, jóhiszema lelküsmeretlenségból, 
erkölcstelenségből - egy-egy komoly öntudat épitette 
Krisztus-szobor ; e képzeletünkben sorakozó szobrok 
seregéből pedig majd azon egyetemes megváltást ábrá-
2:oló örök szimbolum, mely valóban és végleg lerázva 
magáról a felekezeti szinezetet - de szilárdul meg
tartva a krisztnsi jelleget - faj és valláskiilönbség 
.nélkül fogadja árnyékába az egész emberiséget. 



"Utópiák"-ról. 
(Magyar Nöegyesoletek Lapja.) 

Nehány hét lefolyása alatt két marész gondolat 
fejtegetését hallgatta fővárosunk szellemi arisztokrá
ciája végig: a lednykereskedés és a háboru ellen fel
vetett snlyos érveket. Ezen törekvéseknél már keresve 
sem kereshetnénk nagyobb "ntópiák'·-at! Hisz bőven 
hallhatjuk napról-napra, hogy ezek azok a bizonyos 
szükséges rosz és bevett szokások, mclyek mindig vol· 
tak és mindig lesznek ! Ki ne hallotta volna már ezer
szer és szóról-szóra ezeket a bölcs határozottsággal és 
ellenvetést nem türö fölénnyel mondott "argnmentu
mok"-a.t ( 

És furcsa, hogy mégis két kiváló gondolkodó, a 
rendes és átlag ernbori logikát jóval tulhaladó agyvelő 
tervezi azt a bár messze álló, de valamikor eljövendó 
ideális állapotot, midőn nem lesz államilag helyeselt 
és szantesitett rabszolga-vásár és nem lesz e földön 
testvérharc és vérontá,.,. - Az egyik jövendölő Pro
hászka Ottokár püspök, a másik Suttner Berta bárónő, 
a hires béke-apostol. 

Kflt "Übermensch" a szó legnemesebb és legke
resztényiesebb értelmében. 

Prohászka llüspök ismételten kijelentette egye-



144 PERCZF.LNÉ KO~A FLÓ~~ 

silletének küzgyülésén, hogy most, a eiviliz;.\ció és fel
világosadottság korszakában kétszcreí:en keservesek a.. 
modern alakba bujtatott cinikus erkölestelenségek, 
mint amilyenek voltak az Ontadatlan durva tünetek a 
régi nyersebb korsza.kokban. l\fintha csak az emberi
séget azért ráznák gőzerővel öntudatra, azért fejlesz
tenék minden áron szellemi képességeit Ininél nagyobb 
tökélyre, hogy annál rettenetesebben szenvedjen azért 
a temérdek modern köntösbe öltözött barbarizmusért, 
megkövesedett szivteleu hagyományért, melynek ~meg
alázó volta egyes érző és gondolkodó lelket a leg
érzékenyebben sujt. De ez a kifakadás a liberális 
főpapot nem n.rra indítja, hogy az emberiség maradi 
részével :visszakivánja az öntudatlan "régi jó idök"-et,. 
melyben oly kényelmes és megnyugtató volt a jó
hiszemű vétkezés, hanem prófétai lélekkel hirdeti 
az erkölcsileg és szellemileg nemesebb, tisztább világ 
eljövetelének szükségességét. ~em a.?.t kell folyton látni 
és szavakban ismételni, hogy mi volt és mi va.n, hanem 
hogy a közérdeket tekintve 1ninek kellene lenni! 

A mai álkultura legförtelmesebb produktuma -
mnndja Prohászka. - a leánykereskedés és ezt a tu
datot nem csak a törvénybe, hanem első sorban a köztu
datba kell beplántálni, ruet't csak a lelkeken és szive
ken keresztül fog az igazi törvény megalakuln1. 

És ezen tiszta felfogá.su filozófia. fejtegetésében 
. ohn. scm esik Prohászka tulzásokba, va.lótli utópiák ba! 
Előadásának legkimagaslóbb, legmerészebb szárnyalásu 
része éppen az volt, mikor a t ermészet szent jogát 
respektálva. a nemi éle tnek Ist entül való származását 
hirdette, mclyct csak az ember siilyesztet t le erre · 
a mai alacsony nivóra. - Tehát ezen egylet program
ja nem "nevetséges erőlködés" , nem .,középkorba való 
aszketizmus prédikálása"' , hanem egy nagy diadalmas 
világnézet, mely éppen a t ermészet szent jogait van 



.,UTÓPIAK"-RóL 145 .. ..... .... . 

hivatva a maguk ereiloti tisztaságában megvédcl
mezni. 

És alig hangzott cl c káprázatosan tiszta tanítás, 
jött Suttner Berta, a másik apostol, hogy sziute toválJ1> 
füzve az abban hagyott ~rveléseket hirdesse, az "utó
piak" megvalósulásának lehetöségét. Kezelte a régi 
történelmeken, Inikor még a. mostani lénvá/lások mind 
"utópiák" voltak. Gyönyörüen érvelt és bizonyitott 
pontról-pontra. "Akkor" ez volt a vélemény - ma az 
ellenkezö igazság van megtestesedve. \'égig futott gon
dolatban a gözerön, villanyosságon, telefonon, fonog
rá.fon, Galilei elméietén stb. stb. , melyekre momentá.n 
mindig az volt a felelet, hogy "nagyon szép eszmék, 
csak kár, hogy nem megbízhatók". Igy van most a 
nagy tömeg a béke-eszmével. C<lvösnck, szépnek, sőt 
"megható"-nak találja a közvélernény. de rögtön hozL:á. 
teszi az évszázados moudást, "c,;1k sajnos, hogy háboru 
mindig volt és mindig lesz". 

Végül e pesszimistikns feleletre egy gyönyörü 
képben reflektált. Élt - ngymond - 2000 évvel ez
előtt egy fenséges emberbarát, ki egyedüli célill tüzte 
ki az emberek számára, hogy egymást szeressék. Ebben 
a két szóban bent foglaltatik minclen; egy vilítgra szóló, 
nagy szociális programm! Valamint élt az ó-kor mitho
lógi<íjában egy merész törekvésil alak, ki a repülés 
miivészetét akarta clsnjtititani! És ime Ikarus terve 
kezd megvalósulni ... Vajjon belenyugodhatunk-e abha 
a gondolatba, hogy a názárethi bölcs törekvése min<l
örökre csódűt mondjon '?! \'ujjon megen;;cuhetjük-e, 
hogy a technika. vívmányai legyőzzék az erkölcsi törek
véseket? :r:s vajjon lehebéges-e a kereszténységnek 
igazi diadala addig, mig a htl.uorn fürtelmos intézmé
nye fennáll ? 

Én pedig azt kérdem, lehet-e egyáltalában hala-

Perczelné , felo'vasások és Közlemények. to 
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dásról és ft'j!(idé.stanról beszélni, ha ez esu.k a kül~ö, 
fclülett~s kPltur;íra ~s a teremto é . .;znek pusztán techni
kai vivmáu~ aira vonatkozhatik ? Leltct-c "fenkölt lélek"
ről és "erkölt.:~i érték"-ról általánosságban elmélkedni, 
ha u XX. szár.atlban ugy Prohászka, mint Suttoer törek
Yé~.>~t - cgye~cket kivéve -·- cgyhangulag utópiá-nak 
keresztelik? Lehet-e nkulturá"-ról szó, mig a leány
kereskellés és M!Joru "az emberiséggel járó természetes 
fej Iemény" gy amí nt szcrepel n. legmü vel tebbnek tartott 
kűrök előtt i . .,?! 

De most nt!ZZük, mi lehet az oka korunk jóhi
szemü, süt elégedett pesszimizmusának (mert kétféle 
pessziruizmos van ; a kétségbeesett, szenvedő pesszi
mizmus és a minden rosszat exkuzálni tudó, cinikusan 
elégedett peszimizmus. Természetcsen az első a neme
.c;cbb fajtáju). ~n azt hiszem, korunk vagy mondjuk a 
korszakok materiálizmusa. 

Azt muntlják, a hit kizárja a haladást, ngyis 
inkább a haladás zárja ki a hitet, mert a természet
tudományok, melyek a haladást vannak hivatva szol
gálni, nem türik meg a vallásos felfogást. Nem célom 
most a mollern thealógiát idézni, mely bizonyítja, hogy 
igenis, a természettudományok ne1u csak hogy megtürik 
de meg is követelik az észszerii felvilágosodott hitet 
(enélkül sem igazi eredetet, sem végokot nem bírva 
felmutatni), hanem ismét arra utalok, hogy az igazi 
haludás tulajdonképen nem a természettudományok által 
támogatott elméletek küJsö haladása, hanem a jellem 
és az erkölcs tökélctesülése. Mert mi haszna van e 
külsö és felületes lL.'tladásna.k, ha az emberiség az er
kölcsi elzüllés nilatt testileg és lelkileg generációról
generációra degenerálódik! - A materializmus pedig 
~rkölcsi haladást természeténél fogva elő nem idézhet, 
mert pesszimizmusanál, lzitetlenségénél fogva nem birja 
a léleknek azt a magaslatát, nemes eredetét hinni, mely 
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megkivántatik a folytonos emelkedés és tökéletesülés 
reményéhez. Ebben a haladá..'>ban mármint egy felsőbb 
céltudat programmjában kell hinnünk! 

Világos teMt, hogy az az általános vélemény, 
miszerint ugy a leánykereskedelem, mint a háboru 
"mindig volt és mindig lesz" egy konzervaliv irány, 
melyet azonban éppen nem a z elan1lá:-.ra :-;zánt vallásos 
irány, hanern éppen a modem t:s haladónak nevezet .. 
materiálizmus támogat. 

A mi haladásunkhoz tebá.t - mclyet teljes lélek
kel merek igazi haladásnak nevezni - hit szüksége~, 
mely látnoki szemmel néz az l'!jövenuö nemesebb kor
szak eJé. Hit, mely nem köt, nem bilincsel le egy 
helyre, nem kárhoztat mot.dulatianságra, hanem emel, 
visz és lelke~it egy magasztos cél irányában. És majd 
ha ez a lw.laclá:;t szolgálú hit heviti és lelkesiti a nem
zetek nagy ré3zét, akkor válnak majd ezen "utópiák" 
igazságokká, még pedig olyan iguzságokká, melyek 
százszorta szebbek és értékesebbek lesznek a világr~M 
nézve, mint a mai materialista felfogás ugynevezett 
igazságai ! :Ma kinevetnek. maradinak neveznek ben
nünket, hogy hiszünk az abszolut igazságban, melyet 
egy szebb jövőben vélünk feltalálni ! .És a tömeg, mely 
filozófiájában csak az időről-időre, öt letszerüleg változó 
"igazságot" vallja, nem veszi észre, hogy mily követ
kezetlen és logikátlan egy-egy esetben, mikor a maga 
szánalmasan tökéletlen, valóban kimnlásra predesztinált 
igazságát örökösnek tartja, mely "nünuig megvolt és 
mindig meglesz" ! 

De mintha derengeni kezdene a túlzök tü.borában is. 
Schmitt Jenő dr. az "ideális anarchista" már erős sza
vakkal ostorozta a materializmus rideg atheizmusát, 
mely nem az élet, hanem a "halál filozófiája" ! Büsz
kén mutat 'l1olstojra, ki lángoló szabadságszcretete da
cára a hitet sohsem kapcsolta ki a haladásból és a 
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halhatatlan, emberfeletti, "isteni" ember volt az ide
álja. Lelkesen magyarázza, hogy a gondolatban a vég
telenséget végigszáguldó, teremtő, harcoló lélek nem 
lehet a föld porával egyemaugu véges teremtmény. 
Inti a materialistálmt, hogy úvakodjan:tk attól a szük
látkörüségre valló cinizmust.ól, hogy a végtelenségbe 
csapongó szellemet csupán a szük koponya-csontok kö
zött keressék l 

Utal második előadásában Xietzschére, a harma
dikban Ibsenre, kik még ridegségük és pesszimizmusuk 
dacára is hittek az ész isteni eredetében és hittek a 
magasabb ujjásziiletésben. Igaz ugyan, hogy Ibsen mii
veiben templom helyett egészséges lakóházakat épite
nek, - de minden egyes házra tomyot épittet Ibsen. 
fantúziája s ezzel jelzi, hogy c házuk nem v, materia
lista, rideg, idealizmus nélküli szellemek lakóhelyei, 
hanem Isten házai, szentélyek a szó teljes értelmében! 

Az is igaz, hogy a hallgatók nagy materialista 
tábora csak akkor tapsolt c:szey-eszctten, mikor az egy
házi irányok multját támadta az előadó, kimondva a 
szentenciát még a. legszau1dclvübb egyházra is, - de 
mélységescn hallgatott, mikor majdnem még nagyobbat 
sujtott az atheizmusra, sút kettünk lelkes tapsát (ugy 
látszik csak ketten voltunk isterrhivők leotuyommal a 
rengeteg közönség közütt) hatalmasan lepisszegték l 
De mindegy, azért mégis dereng a "modcrn" szabad 
gondolat körül! Az alkalmatlan és "rosszkor" nyilvá
nuló tapsot le lehet pisszegni, de n léleknek az .,is
t6oi •· után való rajong1í vcigyát - soha! ! 

Dc egyet nem lehet elhallgatni. A keresztény 
szivii "anarchista" (ez ugyan nagy ellentmondás!) bi
zalmatlanságot szavaz az összes cgyházaknak, mert 
szel'inte mindcn egyháznak megvoltak a máglyái és az 
áldozatai! Legyen az ö hite szerint - bár igazság 
szeríat nem u~:,ry vau ! Dc kérdem, ha. a jézusi tanok 
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- melyek Scbmitt szerint is megdönthetlen tckinté
lyück - megkövetelik, hogy a "mult" uliatt egyetlen 
egy ember se szenvedjen, (ha. a jelenjével meg lehetünk 
elégedve,) micsoda jog és törvény alapján törünk pál
cát a megváltozott, modernizált, üdvös szociális munkát 
végző, lJékes~éget és egyetemes emberszeretetet lúr
,detö cgyhazi élet felett, csa.k azért, mert a multban 
az esetleg hibákkal volt teli! :Jiár pcclig, hogy most 
az egyházak gyünyörü munkát végeznek, az clvitáz
hatatlau tény. 

Ki teremtette meg nálunk a leánykereskedelem 
elleni k"iizdelmet? Éppen az egyházi szellemben nevelt 
Prohászka Ottokár rendithetlen theizmusa; és kik lép
tek be e felvilágosodott gondolatot hirdető munka
körbc? Nem a felekezeten kivül álló (nem felül, mert 
ez megint más osztályba tartozik!) egyesületek és kö
.rök, hanem a katholiku!>, protestáns, unitá.rius és iz
raelita vallásu egyletek emberei. Ugyanezek hallgatták 
Suttner Berta modern béke-előadá.sait. A b~:\boru bor
zalmasságai, kulturtalan ba.rbár volta ellen nem az 
egyháztagadó társulatok vezetöi szónokolnak, hanem a 
katholikus, protestáns, unitárius és zsidó templomokban 
tartottak csak nem régen egy szivvel és egy lélekkel 
béke-prédikációkat. Pedig tudjuk, hogy a közvéleményt 
kell elsősorban reformálni s igy nagy dolog az jge
hirdetés! 

A nők választ6jogát nem a materializmus és szo
.ciálizmus, hanem többek kOzött egy Oiesswein kanonok 
támogatja és végül azt a tiszta, felekezetiességen jelill 

.álló ideális theizmust, melyet Schmitt tagadhatatlanul 
mindhá.rom előadásban elárult, nem a Társadalomtudo
mányi Egylet, vagy a Galilei Kör támogatja, hanem 
éppen a megvetett protestantizmusnak legszélső ága: 
.&z unitárius egyház l Csakhogy megadja a. kellő tisz
-teletot a többi egyháznak is. 
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A zsidó vallá..;u filozofusok közül is nem a. fele
kezet nélküli, :szociálista bölcsészek tnnai hasonlók. 
Tolstoj szabadelvii val/Js-nézetéhez, hanem inkább az 
egyházat respektáló Alexander Bernáté ! 

Dc többet mondok ! A legmodernebb szabauelvü 
irodalom nemcsak hogy nem támogatja. pl. a leány
kereskedelem elleni munkát, hanem az általános erkölcs
telenségre buzditja a. XX. század asszonyait. A béke
mozgalmat és az igazán modern női mozgalmat nem· 
csak hogy nem védi, hogy a helyes mérsékelt irányt 
megmutassa számára, hanem úgy Suttner Bm·tát, mint 
a női mozgalmat humoros cikkekben akarja nevet
ségessé tenni. Sőt magát Scbmitt dr. theizmusát is 
'folstojéval együtt a "hóbortok" közé sorozza. De 
hiszen természetes is, miután minden ideálisabb, az 
emberi lélek jobbik feléből eredő törekvést csak "utó
piá "-nak tart. 

Én hiszem teljes lclkemböl, hogy az egyházakból 
kisugárzó, egymást megértő, a tudományos felfogáshoz 
hozzá simuló, nem az elválasztó, hanem az egyesiló tu
lajdonságokn.t kereső thcísta szellem teremti meg id6· 
vel azt az egyakaratot, mely Isten nevében valóságokká 
váltja az "utópiák"-nak nevezett igazságos és nemes. 
szabadságot szolg-.iló törekvéseket. 



Mohamedanizmus és keresztény
ség. 

(A .. Nö és a Társadalom~) 

"A ~ö és a társadalom" áprilisi számáb·m rentl
kiviH érdekes elmélkedések fonlultak el ö a r. Kelet 
asszonyai" cimü cikknek befejezi) l'észében. 'l'öl.Jbek kö
zött a mohamedanizmus ogyrnes, tisztességes, őszinte 

többnejüség~t állitotta szembe a "jezsnistikus" kerc~z
ténység úgynevezett monogám.iájával, mely titokban ép
pen úgy hódol a polygámiának, mint a moh~meclán tár
sadalom s ennek folyt~Ln mialatt a ktvdlasztott mono
gárniára szánt, tisztességre predesztinált asszonyokat 
magas piedesztá.lra állitjn,, ugyanakkor - éppen e pie
<lesztál megőrzése céljából és a férfi társadalom poly
gám hn,jlamai miatt - sárba kényszeriti a nők másik 
felét, hogy megalapitsa a. legförtelmesebb szörny-intéz
ményt: a prostituciót! ! 

Keservesen igaz szavak; rettenetes büntetése és 
jogos arculcsapása keresztény társadal munknak. Tár
sadalmunknak - de nem magának a keresztény esz
mének. Mert ki állithatná azt, hogy hipokrita, hát<;ó 
ajtókon bujkáló, lelkiismeretlen társadalmunk valaha a 
jézusi eszméken épült fel? Vagy ki hinné el, hogy 
Inidön a kereszténység rajongó lelkü megalapitója ide
á.lisan tiszta nézetei vel a. monogámiát dicsőitette -
ugyanekkor ennek titkos kijátszá"a: a háttérben üzött 
poJygámia és a prostitncíó förtelmessége járt volna az 
eszében? 
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Két hatalnus valhha.lapitó áll itt szemben. :\!ind
kettő morált akar építeni. )Ioh:uned praktikusabb j szá
mol a földi gyarlósággal j megalkuszik eszméivel s job
ban hmervc embereit mint Jézus, nagyon bölcsen és 
tisztességr-; ~z<i.IHlékkal, uc nem rejorrnátorl magaslaton 
állva - inkább rrkölcc.')é és törvénnyá avatja a poly
gá.miát, semhogy azt a tömeg- alja:s utakon szcrczze 
meg mag<ínak. :\lég a népet kccscgtetö "másvilág"-ot 
is c polygámiát üzü füllll élethez szabja, hogy annál 
nagyobb vou zel'() vel birjon oz a hi vck előtt. De miután 
nem mindig a praktikuss<ig és életrevalóság áll lllin
den körülményllen feljcl.Jb, szcrintem úgyis mint meg 
n em alkuvó reformdtor, úgyis mint igazi ideálokért he
vülö ember, magns::m felette áll ezen üzleti szellemnek 
a törhrtll'll clltn.titrozású nagy idealista: Jézus Krisz
tns. 

Kem alkuszik. :Kézcteit, parancsait nem "c világ"
hoz szabja. (Hiszen éppen ennek gyökeres átváltozta
tásáért harcol.) S nem hog.v a képzeletében élő más
világot is az itteni viszonyokhoz idomitaná, hanom 
fennhangon hirdeti, sőt követeli a földön megalapítandó 
"isten országá"'-t, mely kínek-kinek saját lelkében 
szunnyad. 

'l'ormé."Szetcscn a. nagyon is nagy distanciákra dol
gozó, jóval e/öre érző ~s látó reformátorok a leghálát
lanabb mtltlkát végzik. l>c azért sohasem a félúton 
megállapodott, a jelen helyzettel megalkuvó, momen
tán sikeresen dolgozó reformátorok vetik meg a jö
vendő alapját, hanem mindig azon túlrnerész gondolatú, 
a. végsö célt szolgáló próféták, kiknek magas erkölcsét 
és béke eszméit még ~OOO év mutva is "utópiá"-nak 
deklarálják a köznapi emberek. 

Igaz, hogy a mohamedanizmus kimondott polygá
núája jobb és szebb a mai kereszténység ál-monogá
miájánál. De mig a keresztény társadalom - a meg-
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levő magasabb eszmék mia.tt -- nüéphet a haladás 
törvényszerü útjára és nézetc kinöhet kijej/ödhet vala
mikor .Jézus tiszta erkölcsii Yallásává. addig a moha
mcda.uizmus saját meglevő alapján a. magasabb kultn
rának, az eszményiesebb nézeteknek soha .scm szolgál
hat ! 

Bármilyen tiszteletreméltó legyen -· a mai kö
rülményck között - a mohamt:danizmn::. egyenes és 
őszinte sokncjiiségc, mint kitüzött ideált, mint a leendő 
kultura leendő fcjleményét céiul nem lehet a tökélete
scdni hivatott omberhé!; el~ állitani . .Mert a lelki von
zalom, a lélt'k közös:ségc - mrly éppcu az emberies 
vonzaimat különböztcti meg ,,z állati ö"ztüntöl - egy 
időben többel szcmbeu, yagy nap-nap után ~áltozva 

aligha nyilvánulhat meg! 
Nem maradiság vagy korlátoltság tehát a lelki 

vonzairnou alapuló monogúmia gondolata, hanem a jö
vendő magasabb kulturájána.k progTammja. Amely intéz
mény pedig cszméjé\'el nem a jövendöl ~zolgálja, annak 
értéke mindig kétséges marad. 

Ha tehát a gyakorlatban o magas programroot 
tartalmazó, eszményics erkölcsöt követeló vallás nem 
is vált he, mert nem is valósulhatott meg e csigamód 
haladó világban, mint követésre méltó eszme, mint a 
jövendü magasabb erkölcsét jelképező ideál, magasan 
felülcmclkeclik a mohamedanizmus háremes, tarkamcny
országú gondolatán, melynek köznapi voltát éppen a 
simán történt megvalósulás bizon~itja legjobban. 

Akár a tízparancsolatot keményen kiszabó Mózes, 
akár a hegyi beszédet szelideu hirdotő Jézus, sokkal 
nagyobbszabású alak volt, mint a találékony eszü Mo
.hamed. 



A belföldi leánykereskedelem ellen. 
(A feministák EgyesOletértek 1911-i nyilvános értekezletén tar

tott előadás.~ 

){tslyPn ti-;ztl'!t l::rtrkr7.let! 

~!időn a megtisztelo fel-;zólitásnak eleget téve, 
a. mai témáva.l kapc-;olatosa.n itt nyilváno.~a.n, de tis:~;

teletteljesen emelem fel szavamat a belföldi, állami
lag szcntesitett és ~zabályozott leánykereskedelem el
len, teszem azt azon szih\rd meggyözödé~bő], hogy ez 
az az intézmény, me ly ellen minden lelkiismeretes, 
gondolkodáshoz szokott, bccsülctC''l törekvésn asszony
nak állást kell valamiképen foglalni - bármilyen ké
nyes és kellemetlen legyen ezen kérdés. 

Részorurül a le~'llagyobb tiszteirttel méltányolom 
a. leánykerPskedclem korlátozás:í.ra. irányuló törvény
javaslatot, de lt>hetetleu, hogy egyéni hitünk és a női 
törekvés nevében rá ne mntassak arra a tényre, hogy 
míg az állam nemcsak megtüri, de szentesiti és sza.
bályozza. a kereskedelemnek ezen határozottuu nemte
len válfaját, addig erkülc.')i szempontból vajmi keveset 
ér a ..,kivitel" megnehezitése és ezen szégyenletes, de 
megengedett üzlet korlátozáo:;a. 



Azt ~zoktúk montlani, l10;;y a nők ezen túlzott 
eszm éi az ultramodcm, -;zcces':lzióo.; i l'ányzatok sr.üle
ményei! Engceljék meg, hogy teljes erí.imhtil he kivún
jam a konzervatív tár-;arlalomnak bizonyítani. hogy az 
államilag jóválu,gyott le11nyken•"keJelt>m ellcui barc 
első sorban két konzervati>nak tartott tulaj<lons{Lgban 
ke~e hogy gyökerezzék: :>. llazaszeretetben éi egy 
magasabb szin>onalú, crkölc~üs Yilág eljön·tcléhcn való 
fanatikus hilbe,l. ).!ert ha jól lllf'g"!!"O!l'lnljuk a. dolgot: 
az otthonát logikusan :zcret() hazufi-;á:?; céltuclafo!.an 
és hil'atalosan nemzetc egy,~tlcn egy lcányíuwk :.em 
pecsételheti meg - a hazai vi~zonyokra i<; .-;zpgyent 
hozó - mPg-aláztatú'>i.Ít és elaljasoJását! Yalamint egy 
nemcsebb hitet képviselö vallá.sos-;á:; C;!yctlcn egy fe
lebarátot scm prcrlcstiuálhat a mag<\saub eml.lcl'iesség
nek gátnt vetö és lcsülyesztö pályár:l, ;o;zármnzék ezen 
testvél'ies érzés akár a hegyi bcszP<l, akár a mózesi 
parancs nemes haübától, a.kár Cs<lk <l sMciálisan ki
művelt lélek egyéni megnyi1:~.tkoz;í.;át6i. 

De mint elnökünknek is kijelentettem, ezen kis 
eszmefuttatás tulajdonképen nem i.~ direkte a leány-· 
kereskedelmet korláto:ló törvényjavaslat, hn.ncm a köz
vélemény birála.ta akar lenni, annak a közvéleménynek 
a bírálata, mely szarintiink - sa.jnos -· ktirtt;konynn 
szuggerálja a női véleményt nem kénler.ő törvényho
zást! 

Ez a köztélemény azzal védi magát, hogy hiszen 
elvben helyesli ezen magasabb illeálizmust és velünk 
tart, de miután számolni kell a meglevö körülmények
kel (vagyis a társadnlom erkölcstelenségével) csak azt 
a félmunkát kötelessége a törvénylwzásnak elvégezni, 
mely üldözi ugyan egy bizonyo.~ mértékben - és kü
lönösen tc01·iában - az erkölcstelcnséget, de azért. 
annak nem gyökeres megváltoztatására és kiirtását~ 

törekszik, hanem bölc.:; és hasznos filozófiával a tár. 



156 PF.RC'ZEr.;..;t KOZM.\ FI.ÓIL\ 

sadalom hajlamaihoz való idomitással és rendszabályo
zá;;sal akarjo, azt lehetőleg - é;; külöuösen egész~égi 

szempontból - ;lrtnlmatlanná tenni. 

Mélyen tisztelt ~~rtekezlet t A világtörténelemnek 
azon ritka, de halhatatlan értékit munkái, mcl~·ck épen 
az erkölcsteleuo;étrtül és jellemtelenségtól akart•ík első 
sorba.n htlzájukat megmenteni, ;;ohasem h iluettek fél
munkát, sohascm alkudtak meg o, :lmeglevü körillmé
nyekkel", hanem épen eze o meglev ü körülményeket 
akarták gyökeres intézkedések árán megváltoztatni, még 
ha. teljes sikertelenséggel já1t i=- momentán a törek
vésük. A nemzetet erkölcsileg mc~váltani akaró hős 

vagy valhbreformátor nem alkuszik, hanem ruindjátt 
a végcélra ntutat és t.öpreugé,;; nélkül reformál! Ezért 
nyeri el még bukásában is a halhatatlanság koronáját! 

Ezért csodálkozom én, ho!!'y a nemzeti és erkölcsi 
alapon álló törvényhozás nem pec::.ételi meg hazafias 
és morált szolgáló volhit azáltal, hogy a haza lc:ányai
val, tehát az állam polgáraival való szégyen lctcs üzle
te~kedést kategórikusan cltiltsn.. 

Egyáltalában, ha az erkölcsi javítást célzó mun
kák mindig a prófétai munka ma~aslatá.n állnának, ak
kol' mát• a legtiszt:\bb és radikálb;abb megoldás feltet6-
ségében való hit biztositaná a. gyökeres reformhozás 
bátor cselekedetét! 

Hogy az állanti megpecsételés nemcsak a gondol
kodásra rt\. nem szaktatott ifjúságot, hanem magát az 
áldozatnak kiszemelt népet is mennyire félrevezeti, 
muta.tja egy, Forel által elmesélt tragikomikus eset. 
Ugyanis Forel egyik szociális érzékü barátjához be
állított egy jóképü egyszerü parasztasszony é::. sírva 
1J&naszolta. el, hogy lakásukon élö leánya rossz útra 
tért, összetett kezekkel kérte az illetőt, hogy térítse 
í>t a .jó" útra, adj ~t. vissza neki "becsületé t" és prote-
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gátja ue egy államilag támogatolt leánykereskedég he
lyiségébe! 

.1rélycn tisztelt Értekezlet ! Ez nem annyira ne
vetséges, mint fájdalmasan megható dolog ! ::\!ert kife
jezi még a tudatlanságában i" helyes és nemes ösztön
nel biró népnek jogos, de nem mindenkor kielég ftett vá
rakozását az állammal szemben ! 

És ha. igaz lenne az a feltevés - amelyre késöbb 
még vis::.zatél·ek - hogy ez a reform "Veszélyt, még 
pedig erkölcsi veszélyt jelent az eddig körülbástyázott, 
úgynevezett "magasabb" női osztályra nézve, akkor 
kénytelenek vagyunk azt felelni, hogy tessék a maga
sabb társadalomnak védelem dolgában Té:>en állni, tes
sék neki z-;úrozás és egész napi t0nniszezés, vadászás, 
vagy korc olyázás helyett. megfesdlett er6vel a legjobb, 
legalaposabb nevelést produkálni és az akarat megacé
losítására ruindkét ncmua minclent elkö\Tetni! :Mert a 
haladóknak nevezett századok demokratikus világában 
mégis csak különös dolog, hogy az előkelő osztály 
örökö-; "megvé<lése" és magasabb n imhnsának megtar
tása céljálJól a nép arnúgy is mostolw. sorsban tengódő 
leányait örökösen mtutalékul dobjuk a kényelmesen 
elhanyagolt nevelésen alapuló úri pas.;zióknak! 

:XU!:,'JTOn termé.'):tetes, hogy ~azda-;ági téren is 
gyökeres reformok szükségesek, ltogy a jobb gaztla:,ági 
viszonyok tárgytalanná tegyék ezen ->zomoríl keresct 
majdnem sziikséges voltát, mindent clküvet-vc al'l'a. 
nézve, hoe;y a nép e szet·cnc.sétlcn, anyagi gondokban, 
tudatlansúgban és tunuln.tla.nságbnn élJ le<inyai ember
hez méltú sorsa jut,Ta, ne legyenek kénytelenek magu
kat árúba. bocsátani. Yala.mint óriási misszió e téren a 
nömozgalomnn.k becsülete:; támogatása, mert a. kenyér
keresct tí-;ztességcs módjának a. nó előtt való minél 
szélesebb és alaposn.JJb megnyitása. okvetlenül csök
kentcui fohrja. c tisztességtelen üzleti clgat. 
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Ile ha JouiktNJ.n é-. nttly me~iontolá-.sal gondol
kllduuk, n~rt ue kell látnunk, ho~y ha ch~rkt•znE'k is 

. az a csoda, hogy mind ... •n tdren lJCáll a. gyökeres re
form, - h\r"adalmuuk íoucik. ml)r{tlja, társadalmunk 
ciuizmusa. u. nemcsebb emberiességlJcn való ltitetlensé~c 
azonban mcguwrad, és az e]o,bh emlitett ak:natnevelés, 
az alacsony ösztünök lcgyuzé . ..,c, családi Jt cvelé:,, iskola, 
st.u.bacltan i tás, igazi iro•lalum és igazi kultura által 
siiröősen mcJ uem kezdódik, gyöker:}s Cl'kUlcsi rofor
mot nem fogunk elérni. Mcrt híál>a szlintetnek meg 
egy nemtelen iit.lcti tig:.tt a mcg-ráltozott törvények és 
gazllasági viszonyok, h.1 ezen ü;deti ág újl>ól való fel
támadása kereslet szempontiából kívt'LU<ttos és szükség
.\iZeiii marad. Azért ,·bzont nagyon egyolc1:1lúlag gon
dolkodnak azok, kik pusztán csak a gazdasági viszo
nyok megváltoztatüsá.túl vagy a szen•ncséscbu tör
vényhozá~túl Yárják a leánykereskedés tényleges meg
szünését. Az én szcl'éJ,y, dc tántorithatatlan néí'.etern 
szcrint a jobb és hu!i1ánnsabL korszak t:liisegitésére 
irányuló külsö és a gyökeres runnk<tt k~·pviselö belsö 
segitségnek együtt kell feltámatini ~s a Itirsadalom 
önérzetes törckvé:-:.c mellett okvetlenül a (ürvénylwzás 
lelkiismeretes munkájának kelt pitrhuzamosan haladni. 
~lert VHlamint nem érdemli meg az a társadalom a 
türvrnyhozás magasabb lmmanittbát, mcly !Will áll be 
ruunkatársnak és nem reformálja saját magát a neme
sebb szellemil törvény lelktismeretes befogadására, 
ugyanúgy csak a szocialis érzékű, magasabb és em
beriesebb erkölcsöt szolgáló, a társadalmi törekvésnek 
őszintén kezet nyujtó törvényhozás követelheti meg 

joggal a társadalom ambiciózus támogatását ! Én azt 
hiszem, ez a kölcsönös, becsületes kézfogás volna a 
legeszményibb és leggyümölcsözöbb hazafiság és a mo
dern érzelmeknek legmegfelelőbb vallásossága. 

Nem tudjuk tehát elhinni, hogy ne közelednék 



az az idő, mirléín haznfia" türvényhozá:i és hazafias tár
sadalom kn.röltvc jár c!d a nemzetet emelő, megal
kuvást nem türó erkölcsi mnnkában és hogy az a mos
tani - előbb emlitett - érv. mely szcrint a megtürt 
és szahályozott lcítn~·keresk<:dé!i eltiirlése még nagyobb 
veszedelmet rejt magában é,..; még az olökel,) világot 
is örök vcszélylyel fenyegeti s t·nnélfotrva a leányke
reskctlés intézménye kipusztítitatat lan, :1. közszellem ál
talános emelkedést> folytán meg ne '>Zilnnék. 

~Icrt ha ez a vélemény igaz volna - amit ki
zártnak tartok és czPrt nem is \'eheti eg~-ik irány scm 
sértésnek, amit most mou<lani akarok - akkor nem
csak a konzervativizmus.nak, hanem a modern libera
lizmusnak is kár volt u.z emberiség fogalmát olyan 
nagyra emelni. Mert amennyire kár volt a nemes, ősi 
és emberies hagyományok ncvelö hatására oly biztou 
számítani, ha az ősi alap örök igazságai rucilett a rab
szolgakereskedés föttelmes volta is "örökértékii"-nek 
bizonyul, ugyanúgy kár volt a. szabadság és fejlődés 

törvényére akkora bizalommal épiteui, ha c törvény 
csak az egyik nem felszabaditására irányul és ezen
kivül csak a technika vívmányaiban és néhány külső 

káprázatos eredményben mcrül ki anélkül, hogy a jet
Jem és erkölcs fokozatos emelésével az alacsony szin
vonalon álló, erkölcstelen intézményeket is kiküszö
bölné! 

Kár volt a haladás teoriájára oly nagy súlyt fek
tetni, ha a modern tudomány embere az erkölcsi fej
lődé. t egy XI. La j os korszakánálmár betetőzöttnek látja, 
a rendöri szabályozás és ellenőrzés változhata.tlanságát 
pedig a régmult idük véleményéből meríti! 

A tudomány, törvényhozás és társadalom ezen 
csökönyös magatartása nem csak az ősi erényekben 
és a haladásban való hitünket veszélyezteti, hanem 
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elübb-utóbb ve5izve le-sz a logikában való bizalmunk 
is l 

A mai viszonyaink a leánykereskcuelmet teOI·iá
ban elítélik, - de államilag támogatják. A társadnlom 
"lélekmentő", "javító" munkáját égig magasztalják -
magát az erkölcstelen intézményt azonban örök idökre 
nélkülözhetetlennek tartják; a nü becsületét erkölcsös
ségében állapitják meg, a magítről megfeledkezöt ki
közösitik a számottevő emberiségböl - de ugyanakkor 
higgadt és tudományos fejtegetésekkel ezerszámra pre
destillálják szeroncsétlen asszonytestvéreinket a bünös 
életre ; az erkölcstelenségben osztozó, söt az erkölcs
telenséget provokáló másik nemet pedig meghagyják 
a tekintélyt képviselő piedesztúlon. Nem az anyagi 
jólét emelése és az ezzel járó kulturmnnka okos beto
gadtatása, a házas:ságnak ruindcn téren való megköny
nyitése a cél, hanem az a szegényes, igazán minden 
magasabb zsenialitást mellőzö, bámulatosan, dc érde
metlenül konzervált régcs-régi mondás a fontos, hogy : 
"leáuykereskedelcm min<llg volt és minllig lesz", tcluit 
az egyedüli "modern ~ megoldás Aschaffen burg szerint 
is a váro.son kivül való "beraktározás", vagyi~ az ugy
nevezett kaszárnyarcnch;~;cr. ~:s rnélyen ti~ztelt 8rte
kezlct, ez a. végleges mcgoldás, Yalarnint az egé z rend
szer kezdPtc é.s fennállás n. - a tudós előadó szerint is 
- a kultura prodnktutl!'ínak tckintcudü. 

Kétségbe van az ország esve az "egyke" mütt, 
hinJeti ennek nemzetromboló hatását és ugyanakkor 
u. csalálli élet és az auyaság legnagyobb ellenségét, a 
kiterjedt, mindkét nemiJöt óriási mennyiségi1 emb~'r

anyagot elnyelö, a tcrm~kctlcuséget clömozdító és va
lóban nemzetet pusztltó betegségeket gyártó, prostitu
ciót - épen mint a hálJorú emberirtó intézmény6t -
elvböl, nemzeli érdekból támogatja. 

Kétségbe van a komolyabb irodalom esve a.z itt-
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ott jelentkező tiszteletlen, nöí nemet lekicsinylő anyákat 
nem tisztelö, frivol és pornografikus irodalom miatt és 
nem veszi észre, hogy e tünet fö melegágya, a nö és 
anya iránti cinikus tí.~zteletlenség, valamint az alan
tas gondolkodás oka maga a könnyen megkapható7 

minden gyermekember előtt nyitva álló, minden irány 
által támogatott, államilag szente:::.ített leánykereske
delem! 

Hol vau itt az annyit emlegetett, asszonyi dilet
tantizmustól őrzött logika? l És ismétlem, hol van itt 
az "ősi erény", hol van a "keresztény világnézet", vagy 
a "haladás és fejlődés" annyit emlegetett elönye? 
Csodálatos, hogy ebben az egy pontban találkozik a~ 

ortodoxia a modern szabadgondolattaL Tudom, hogy 
mindegyik irányban van törekvés az ellenharcra ~s 

világért sem szeretném a velünk egy nézeten levő ba
rátainkat megsérteni, kik iránt csak a legmelegebb há
lával viseltethetünk, de ha általánosságban nézzük a 
dolgokat, akár az Istennek egyenlőséget osztó országá
tól, akár a. világpolgárság demokratikus bázájáról le
i)'en szó, egy ügyre nézve, Illiutha hiányoznék a "meg
váltás•, vagy a "felszabadítás" paragrafusa és egy sze· 
rencsétlen páriahadnak kiszemelt embercsoport előtt ott 
tátong (mint rendeltetés!) az "örök kárhozat" tana t 
Azt hiszem e szörnyü rendeltetéstől maga Kálvin is (a. 
predestináció tanának nagy eszü szerzője) megborzadna. 
a XX. században ! Ez az az egyetemes sötét dogma. 
tehát, mely összeköti (ismétlem, tisztelet n. kivételek
nek) a konzerva.tivizmust a libera.lizmussal, ahelyett, 
hogy a szeretetnek mindent áthidaló, mindent kiegyen
lítő és megértő tru1a kapcsolná össze - egy egyete
mes feltámadás céljából - a különböző irányokat t 

A modern irányzatoknak és az ebből fakadó iro
dalomnak egy·egy nálunk is felbukkanó ága némileg 
állást foglal ugyan a kimondott és }úvatá:>szerüeu iizött 

Perezelné: FelolvasAsok és Köziem~nyek. ll 
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1 eánykcre:-.kcdelem ellen , de azon n1cg-oldást aján l va, 
hog-y az egész nüi nem klivcsse a mthik nem példáját 
~s nyilt poliandriárn. s:únja rá magát. ::\ab'JOII tenné
szetcs, hogy a. komoly é.;; nemes 11Gi törekvés ilyen 
megold:í snuk a. gondolatát el nem foga.dha.tja. ! ::\1crt 
neut célja, hogy a szo.batlság ezen fajtájával egyen
rangúsítsa n. két nemet, hanem in kábu minden törek
vése otlairánynl, hogy a uöi befolyás az általános er
kölc:-.i ~zinY<m:ll.lt millidllUrábh hatalmas löké..;scl emelje. 

A uagy, általános nüi mozgulom szabadság utáni 
vdgya nem n féken taliott é:s nemcsen lcgyözött ala
csonyabb ősztönöknek kulturellenes felszaba<litásáuó
úll, haucm épen arrn. késztet bennünket, hogy mftkö
désünk é.;; igehirdetésiink által épen az alantas indu
latok rabsága al6l szabatUtsuk fel lépésröl-lépést·c a 
-rilágot és ezen civilizálo.tlanna.k mondható nyers in
{lula.tokat a knlturához és emberiséghez méltóbb ér
zelmekre változtassuk <it. 

Ana nr. ét·vre, hogy a. természet által belénk 
oltott érzéseket és követelményeket semmiféle filo
zófiával el nem lehet hullga.ttatni, scm egy "sziik lát
körii" kiszauott mederbe terelni, mi cs.tk azt felelhet
jük, -rajjon a miuclig jobbau és jobban feltá.matló, tisz
tább é.s magasaiJl.l törekvések nem szintén a természet
nek - talán épctt önkijavitó és engesztelő - jelen
ségei?! Yajjon megmagyarázható volna-e különben, 
hogy a. uagy clh~n<íro.mlat dacára még a. laikus mun
kások is ki-kilépve a b~kés és -rédetten körülbástyá
zott családi otthonból, félretolva privát bajukat vagy 
fájdalrnukat, miutlenáron e tisztább törekvés szalgá
latába akarnak állui ! Ez esetben még csak azt :sem 
mondhatjuk, hogy 11 núndennap tapasztalt szcreplési 
vágy és hiúság vezérli az embereket; mert én, aki 
nem egyszer szcrcpcltem már ezen szomorú ügyben, 
én tudom legJobLan megmondani, milyen keserves egy 
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.szcreplés ez - kiilünthen Ch'Y ass7.onyra nézve - és 
nemhogy babérm szúmíthatnánk, hanem örülünk, ha 
csak enyhébb m6<lon ostoro;~, meg bennünket a köz
vélemény! )Ji volna telHit mús értelme ezen törekvés 
mindendron való fcltámachí.sánuk, ha nem a természel 
útmutató szava, mcly a haladiist kép'\"isclü korszakok 
clött már egy új programmal lép fel! 

Ennek az ü:.ztönnck t cbát épen Ú!!Y megvan a. 
létjogosultsága kornnkban, mint ahogy megvolt a. 
másik nyers és dnrra. ö.;ztonnek - az ellenpárt véle
mén~·c szerint - a tüne<l czö barhár korsza.kuan. 

De micsoda ;o,zé~ycntclj es fogalmunk is volna a 
mai tcrmészctimá•l'l Yihiglxm magárúl u nagy 'l'cnué
szctrül, ha rúla 1·.sak az alacsony és küzna}Ji vágyak 
gyártását tétckznok fel, é., v.!gcéljáu,· nem a nem~Jsebb 
ö . .,7.tönök győzelmét tekintenők l 

Láthatjuk tcluit, Iza objekliv tudjuk a különbözö 
irányok érdekeit tekinfeni (>s miudcgyiknuk egy nemes 
úton való uoluognh\r;át kívánni. hogy út,'}' a konzol
~u.tivizmus értt>ltesehu llagyom:í.nyainak következetes 
~s nemes megnyilváuuLhuilloz, miut a. halauú, szabn.d
-;ágot és tcrané~zctct piedesztálra. úllitú szellem helyts 
úton való áldásos hnlaclásához. a szabadság által kivi
vott jogok köteles és kulturtilis íékl'ntarbhithoz, felelös
ségérzettel való viseléséhez a nümozgalom szava is 
szükséges, dacát·a, hogy r.gy most megjelent, ifjúság
által szerkesztctt lap cikke nyiltan kimondja, h06'Y a. 
feminiznm!> .Utal még soha egyetlenegy eredeti és ön
álló gondolat scm származott! 

Különösen azonbau a ma tárg-yalt kérdés: a le
ánykcreskeués magasabu monil szerinti emberséges 
mcgolUása ok:ulatolja, hogy miért tartauök üdvüsnek a. 
más véleményen levö asszonynak a szav<it is megszó
laltt'lttú a törvényhozásiJan?! 

De ha ebtől esetleg az a látszat származnék, 
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mintha hitünk szerint csakis a nök állnának a teljes 
abolició pártján, sictek újból bizonyítani, hogy a leg
nagyobb hálival kom;tatálhatjuk, hogy igenis kiváló 
szerepll~ embereink, valamint velünk érző családtag-· 
jaink közill is minilig több és több férfi érti meg és 
érzi át az abolició krístálytiszta, emelkedett igazságát 
és az ezzel összefüggő monogámia magas és emberie
sen nemes színvonalát ! 

És ha magát a két különbözö irányt, vagy mond
juk a saját irányának nemes intencióját nem res
pektáló emberiséget, az elóbb emlitett középkori dogma. 
köti is össze, a legnagyobb örömmel és tisztelettel 
kell tudomásul venni azon egyesek kiemelkedését, kik 
akár az egyetemes "emberi", nkár a "krisztusi" szere
tet nevében (hiszen magas értelemben véve ez körül
belül már egyet jelent) dolgoznak az abolició szalgá
latára ! Én legalább a magam részéről egyforma hó
dolattal gondolok úgy a távolban élő Forel Agostra, ki 
nemes ideálizmussal küzd a bevett és szabályozott le
ánykereskedelem ellen és nagyszerü irodalmat nyujt 
az abolició érdekében, mint hazánk kimagasló aposto
lára Prohászka Ottokárra, hi szintén az nbolició alap
ján teremtette meg a leánykereskedelem ellen küzdó ma
gyar egyletet és majd rrJnden szónoklatában h~ngoz

tatva elveinket, nyiltan kimondJa, hogy több etikai 
érték volna a törvényekben, ha azokban a nő szava is 
érvényesülkelne l 

Nem érthetünk tehát egyet azokkal, kik ugy vé· 
lekednek, hogy a férfiaktó l eredő törvényhozás csak 
hadu maradjon e tekintetben az eddigi "kipróbált" 
biztos és kényelmes alapon, a női munká.sok pedig 
"társadalmi úton" végezzék a "mentő" és "javitó" 
mnnkát; szóval, falra borsót hányjanak! 

)!élyen tisztelt Értekezlet! Az előbb említett lel
kii:>mcrctes, kiváló férfiak példáj<\ mutatja, hogy köze-
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ledik az az idő, midőn a leánykereskedés gyökeres 
megszüntetésére irányuló, tehát az egész megsértett 
női nemet rehabilitáló tö1·ckvés nemcsak a magunk jo
gos és kötelességszerű, de némileg mégis önző színe. 
zetü munkáján, hanem a mindkét nemból álló, egész 
emberiség lelkiismeretének feltámadásán fog alapulni. 
És ha a férfiak részéről esetleg csak a másik nem 
iránt tartozó köteles nobilitásból történnék is e munka, 
el fog jönni az az idő is,-midón e törekvés már a ne~ 
mek felett álló, egyetemes emberiesség tudatdnak ébre
dése lesz és így részükről is :iemcsak humanitást, ha
nem öncélt fog szolgálni ! 

.!tn tehát teljes lélekkel hiszem a mainál tökéle
tesebb, humánusabb, sőt önérzetesebb törvényjavaslat 
l>enyujtását. 



Gyökeres reform. 
(A " Magyar E_gyesülct a l eány~ereskedés ellen" ismertetöfüze

téből.) 

E~y szüzad scm volt t:Jlán annyira reformra 
törekv u, 111int a mai! E <1ic~t->retcs áramlatnak legna
gyo bh része azoub::tn pusztáu c-.:lk a gazdasági 'l""hzo
nyok mcgváltozá:-ától vúrja n, szcrcuc..;p..; fordulatot ~ 
ha kifog<bolja is többek kiiziitt korszakunk legnagyobb 
szégyenfoltját : a leánykcreskedelmet, rüviiUcítú szemmel 
és tökéletlen logikár-a! csak a. tömegnyomornak és 
első sorhan a mcgoldatl:.l11 nókérdl\snck tulajdonítja. 
De lehetetlen, l10gy a mélyebbrn gon(lolkodó, helyes 
logikával <1olgoz6 cmlwt· az•mnal be ne lássa. miszerint 
gyökeres refonnáci6ra. csak egy új , ma:msal>b és neme
sebb erh.Jlcs \Czethet, mely mélységcscn emberséges 
és kulturális \Olta nilatt szintc lehetetlenné teszi az 
ember-kcreskctlésnck még a fogalmát is! Ezen refor
mációnak bumanitásn. azután mintcgy szükségszerü 
következetességből ma~a után vonja a többi szükséges 
és emberséges reformot is. De ez az alapvető mnnka. 

Ennek a dicső, szinte egyenesen az Istenségtől 

leszármazott krisztusi nmnkának a szolgálatában áll a.. 
Magyar Egyesillet a Leánykereskedés ellen . 

.Mert hála a vezetők magas lelkének, ezen egye-
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sület nem c:.a.k ,.menti" és "kiszabadítja" az eleset
tek et, hogy a szokásns divat ~zcriut csakis apró kezelo 
munkákkal uihelücljflk, (ml'l~·uk bármily kiitckssé~szc

rück é.-; üdYösek i-;, de tekintve az úgynevezett intel
Jigt>u<'in áltv lan os erkcllesi zii!HH: sp~(·t , me ly sziikség
szerllvé teszi az erkölcstelen int;zmé zyeket, m.1gnkbniJ 
véve még célhoz nem ,-czctnck). hanem hinlcti azt az 
örökké élű igazságot, hogy elös::ür az "ige-... s esak 
aZ11t..'ln várh<ltjuk n megtc-.tcsc•'t•tt igazságot! Ezen 
egyesület határ ozottan igét hirc1ct s h:ír rii~tön meg-
kezdte n gyakorlati tevékcnysé!.;ct. mégis a~ eszmc-1Jircle
té!'>tlil Yclrja az alup,·ctü umukár. 8zért meghizhatú, 
ezért gyiikcres munkát igér.:l a Jlrogr[lmmja! 

i\inc:. tragikomikusabb 1lolog a világon, mint tár
tár.~adalmunk szemforgató munkúja, mely szJrint nag~·

képücn "mcntcti" sz~>g-ény, szercncsétlen nü tcstvér<:in
ket, (mert ezek is tl'':trércink az érb:111 !), hogy azutáa 
a legn::~ayohb cinizmussal állaiHlónn hin! mm·a11jon ~ 
r égi, kényelmes. min(1Pnt cxk.nz[tló kett•'is mot·;tlnak 
és az ebbül ercclü harinil' rentlszernck. Kimondják ~és 
nagyon JJelyeseu). ho~} a nii bCt':'}illcte elsü sorban n 
erkök,i tisztaság: lt~ptcJ.-11.\ omon han~oztatják a ... tc..,r
vé riség" nagy eszméjét- ls ugya,wkkor a női ne n nek 
egy nagy ré,;zét erkiilcstclcnséu;re praed:!stinti/júk, lw~y 
azután klinyörtcleuül !:flekess:ek a társa1lalnmb6l ! És 
ezt a XX. százn1lba.n /ogikdnal: nevezile 

E zen egylet legelso. hatalmas elnöki mcgnyiröjá 
IJan, melyet Prohil-;zka. püspök tartott, m<ir az aboliciú 
hivének vallotta ma~·át. Tehát már búlából ,~, kiitcl.:s 
tiszteletboi is minden érző é..; gondolkodni tudó magyar 
asszonynak itt a lwlye é..;; itt a munkaköre. :'\cm pc
dig ott, ahol munk<.\nkat medclö é.s nevetséges kiizde
lemre használják s mialatt ke ;ervcs fáeadtsaggal meg
mentünk vagy kiszabaditunk egy mcgtévedtet, addig
maguk a meutésrc öszUinzők jöljo:;ása megmérhetlen 
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nagyságban döntik veszedelembe az egész női nemet, 
megfoszíva azt jogos emberi méllósáf!álól! 

Rémes azon általános nézet, hogy a szerencsésebb 
körűlmények között született, előkelőbb női tábor 
erkölcsének megvédése céljából kell el7.ülleszteni az 
alsóbb osztály leányainak egy részét! Bármilyen íTány 
győzzön e földön, a szeretet és kimélet egyeclül Krisz
tus Urunk példájára alakulha.t ki. Ez a szeretet, ez a 
kimélet pedig nem ismer külörubséget ember és ember 
között. Keserves egy,"bíztonság" az, mely csak ezer 
és ezer testvér-áldozat árá.n teremhet meg ! 

És ne mondjuk uzt, hogy ez "felekezeti" m1mka, 
csak azért mert egyházaink meleg szívii, próféta lelkű 
fJembereí itt ezen egyletben fogtak kezet egy lu·isz
tusi terv kivitelébcn. Ha pedig manapság csupán a. 
felekezetek terveznék ezen becsületes és gyökeres re
formot, úgy csak bátran dolgozzunk mi asszonyok in
kább "felekezeti" munkákban, semhogy olyan "szabad" 
irányt vitlassztmk, ruely nem az igazi: a felemelő és 
megszentdö szabadságot hirdeti! 

Sőt ne feledjünk egyet! Ha ezen mély lelki val
lasosságot, ihletet, mondhatnám szent-lelket igénylő 
tiszta és fehér munkák ma még csak az egyházak 
védelme alatt tonyésznek is, a legfelsöbb Gondolat 
ezeket bizonyára egyetemeseknek szánta! Csak az em
beriség hibája, hogy ezen tiszta gondolatok még csak 
szükebb körökLon, "utópiak"-nak és "elérhetetlen ide
álizmusok11-nak nevezett ritkább törekvések között 
találhatók. De hát szerencsére sohasem a megszokott, 
bevett és elfogadott törekvésekből, hanem mindig az 
"utópiák"-ból "_álmok"-ból, alakult és u/akul ki a szebb 
jövendő! 

Tömörüljünk tehát c szcnt lobogó alatt vallás
különbség nélkül mindoyájan. Itt az idő, midőn be 
kell látnunk, hogy e kényes, de égetően sürgős rnun-
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ka számunkra nem csak, hogv nem "illetlen" (mint 
ahogy azt még néhány év előtt á.llitottá.k), hanem ha
tározottan kötelesség. Amit az emberiség elrontott, 
azt törvényszerüen ugyanannak az emberiségnek kell 
megreformálni. Szégyen a gondtalan zsurozás, költséges 
divat utánzás, mig szerenc~étlen testvéreink kenyér és 
a közállapotokból ered ö erkölcsi fogalom hijan kén y
telenek magukat áruba bocsátani s ezzel az egész lsten
képére teremtett emberiséget mélyen lea/acsonyita ni! 

Takargassuk koronáinkat vagy akár filléreinket e 
nemes célra, mert sajnos, pénz nélkül nem kezdhetünk 
~emmiféle üdvös missióba! Már pedig faj- és vallás
különbség nélkül egy a cél: az l.;;tcn országának el
jövetelén gyökeres módon, gyökeres reformot tervező 

gondolatok árán munkálni. 
Akkor majd feltalálják azt a gyökeres gyógymó

dot képviselő "szérum "-ot is, mely a nemzeteket p us z· 
titó kórokat nem utólag fojtja el, hanam megváltoz
tatva az egész világnézetet, még a megszületés előtt 

teszi lehetetlenné! 



Az intellektualizmus öl. 
(Ma!;y<lr Nöe:;nesűlllt..:!< LapJa.) 

EZt.'ll citn nl;.;a turt•ttt,l dr. Prollászl:a o:toklÍI 
püsJ!ök. nagy ~rdekiődé«t kr>lt.i ~zt"kfp~Jalój:tt az .\ka
démi:\H. nészÍ!It lllél't lllÍlllit'fl ),lp <1111JIIK idcjt>n rncg
hozt'l a n.~-.z)('trzt>'it, ré,zint •n ert <h.~zonyn[lk igen 
tlll)!J fe)a,J,lt c rendkiYiil nchél s bár· eleven (!!ettől 

dnzr.a.dú, de nt'rt crtPWII 1iiozúfiui magaslaton ;illó 
tannlrmiuyt n. kell u tud,is~al ~-) a lapo~siÍ!'(f!'ill ré..:zletezni, 
csak a:mindnyájnnk últal vil<'t~o..,an HH•.r•~rtdt é' tisztán 
fl'lfogott fömotivumot .!~ n~14konkluziút <·.aelcm ki, mely 
az intelltktunlizmus ferde é".., tnlzú ir:í•ryá val Y n. ló me
rész szcmlJc..;zálhisuól é-: :1 CSL' lq·if, le különiisen az 
erkölcsi tökéletl'.sülésht tuuco/ó magasabb élet rajongó 
dicsüitésébol ~dl. 

Ime P1 oltác;zkának jól i-smert egyéni filozofiújn., 
merészen elmondva a tndús n.kadémikn-:;ok elütt! Híszem, 
hogy az akadémia fa la i még ehhez hason M, a !üktetó, 
teremt ü lelki életet é . ., erkölcsi maga:slatot mindeo más 
tudomány fölé helyező bülc-seletet nem hallottak. É~ 
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valljuk meg, hogy Prohászka 11üspük filozófiája, eg-é~z 

fellépése és szcreplésc nekünk, mo<l!ló tnuomá.nyosság
oan járatlan. <le törekvÖ, dolgozó, :SZCllVetlt) és eey 
egyeteme~ erkölcsi magaslatot áhítozó asszonyoknak 
szalgáltat legnag-yobb elégtételt! \rk1ink, akik az ö 
fellépése előtt hiába érveltünk, hi:íba küzdöttünk kö
römszakadtáig a tisztult erkölcsi fogalinak érdekében ; 
hiába hangsulyoztuk, hogy fa.jnuk tudományos képzett
sége, szociális elürelmladotbága csak akkor válhatik 
nemzeti áldássá, ha. cg-ynttal magasahh és megbízha
tóbb erkölcsi állapotot íug pródnkálni; lm a tudás a. 
gyakorlati életben tisztultabu erkölcsüt eredményez. 

A tudományos képzettség m('g nem lehet maga a 
cél - hanem eszküz egy magnsallu élethez. - Jmc 
most férji, még pedig tlHlományos liépzctt;;égü férfi 
szájából hallhatj::t társailalmumk e IH~z,'tekct. Az igaz, 
bogy még igy is többen fog:uljcík ezen eszméket kétel
kedő fejcsóválással ugy a konzervatiz:11ns. mint a 
szaba.d gondohit hiYCi között. .\. kom:erv:lti;-ok jól is
mert frázisokkal hang·:mly•Jzzák, hogy ctkulrsi állu,po
taink "minclíg ilyenek voltak\ tehát "mindig ugynu
ilyenek i.-; maradnak"! Erre az evolució tamlt mcgta
ga.uó kercqztényellenes mondásra. mi már nem is felc
lünk senuuít. Hanem c modcru szocü\lizwns cinikus 
hiveinek maga. Prohászka felel egy fejtegetésélJen aka
ratlanul. 

Ezen tagadó clcawk Ul:,'}'anis nap-nap után azt 
hangoztatják irodalmunkbau, hogy a "'izabad" ember 
nem nyiigözhcti le szenvcdélyeit, ösztöneit, s az a. lrg
felvilágosodottabh, előitélettól m<'nt ember, ki mindeu 
skrupulus nélkül adja at magát. á ''ilág által bárhol 
nyujtott, bármilyen élvezetnek. "Ennélfog-va kalandok
ról hires embereinek élik a. legbölcsebb élt'tet és nem 
az eszmékért keresztet cipelő megváltók produkálják 
a halálnak legirnponálóbb és hataJmasa.bb voltát -
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hanem a kalandok közepette hirtelen megboldogult Don 
Juanok! (Lásd egy közkedvelt.~:égü, modern iró filo
zófiáját!) 

Prohászka filozófiá.jáno.k "szabad" embere első 

sorban abban mutatjo. meg Isten töl nyert szabadságát, 
hogy emberi önérzettel, saját szabadakaratából képes 
az alacsony, földhöz ragadt szenvedélyek és ösztönök 
rabságából ki:,zabadului ! Ez a magát az istenségtől 

leszármazottnak tartó, magasabb hivatásu ember gyö
nyörü szabadsága! 

A szóban levő akadémiai tanulmány a szociáliz
musnak kevés:sé emelkedett, örökö:;;en az alacsony ré
tegeket édntö gondolkozAsát a következő hatalmas 
kijelentésben okadatolja. A tömeg-mozgalom minden 
joga, imponáló, sőt hasznos volta dacára, csak tömeges 
szuggcszciót, egy kaptafára való megmozdulást tud 
produkálni, anélkül, hogy egyéni reformra, a lélek át
változtatására, megnemesítésére és egy magasabb ön
tuuatra yaló felemelésére képes volna ! Pedig egyéni
ségek kellenek, kik ismét ujabb és ujabb, lelkileg és 
erkölcsileg átreformált egyéniségek megteremt.ése ál
tal hoznak áldásos fot·dula.tot a tömeg életébe. 

Szóval e nagy értékű tanulmány nem csak az 
htcllektualizmussal szemben állitott cselekvő és te
remtő élet hirdetésére, hanem f~képen annak az erköl
csi megujhodás szalgálatára lett megírva, melyet a kon
zervativizmus vétkes közönnyel lefleteflennek, a materia
lizmus pedig nem kevésbbé vétkes cinizmussal felesle
gesnek tart. 

A mi asszonyi irodalmunk, asszonyi lapunk és 
azt hiszem - faj- és valláskülönbség nélkül - egész 
nagy asszonytáborunk tiszteletteJjes hálával köszönti 
e nagy reformátort ! Annyival is inkább, mert ő nem 
mondja, mint Amerikának egy nagy fia, hogy minek 
hirdetnek eszméket a nők, minek az a sok "irka-firka" 
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(férfi·irásra vonatkozólag még sohsem olvastam ezt a 
kifejezést, pedig hej de sok irka-fukát olvasunk nap
nap után, törve a fejünket, hogy vajjon "mitól" jó 
ez? !) mikor fő, hogy a nők egészsP.ges gyermekeket 
neveljenek! 

Prohászka mély és mindenekfclett logikus, az 
okok gyökerét tekintő és nyerseségtől teljesen ment 
filozófiája jól tudja, hogy csak egy egyiittts eszme
hirdetés, együttes "irka-firka" szülte szocíálís munkás
sá.g fogja azt az egészséges közmorált megteremtení, 
mely egy egészséges jövő generáció létrehozásához. 
szökséges ! l 



Prohászka Gttokár. 
<Nemzeti N~neveles.) 

"Azért elmenvén tanitsatok mín
den n ~pe ket . . . ~ 

(Máté XXVIII. rés1, 19. vers.) 

A tanítványuknak szúló ezen utolsJ parancsban 
yan a legmarká.ns<tl•l>. Jegjclte~zctc~cbb üzenet az ern
beliség na~yjui. tauitúi :számára! Olyan ür.cnrt, mcly
nek tághítkörü:ségc, U.cmokro.tiktts volta valóban méltó 
a megváltói jellemhez! 

"Tanit'>utok mindc:n népekel ... "' tcllá.t ncmc:sak 
egyik vagy másik osztályt, ucmc~ak ezt vagy azt a 
fajt és nemzetet, h:mem korlátokat nem ismerve, min
den népeket' És a mi sokat szcnvcdctt, sok mcgpró
Uáltatúst kiált ncm;.,:ctiinkbcn ime támasztott az Isten 
ismét egy saját képérc és hasoulatosságára megalko
tott krisztusi embert, ki westcre utolsó üzenetének 
teljes nagy jelentöségét szivével mcgérezve, agyvelo
jével át- és átgondolva, nem a szilkebb keretre szorit
kozó, chabionos tanitcissal kezeli meg a míssiót, hanem 
dolgozik, szónokol és ir - minden népek számára . . . 
Vagyis olyan általános emberszeretettól áthatott ih
lettel, olyan általános igazságokat, melyek keresztiU
törnek a korlátokon, szétterjcdnek és kihatnak az e
gész nelllZetre, az összes felekezetekre s hullámokat 
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vetve a külföhlro i-. - mindcn népeket szolgálnak ! 
Ime az cmLcr! A me.'-tcrét lelkiismeretcsen követő, 
tántoríthatlan meggyüzütlé.--;Ü, a kri.,ztu..;i eszméért 
min,lcnt ké:-.zséggcl kiálló, ruin<lent •m·gbocsátó emhcr. 
Mert ,j ide<íljáhan : Kriszlu . ..;ban nem a nH'rcv és pe
dáus bnitót látja, hanem clragautut:búban í~y it· róla: 

"Az ü lemliiletcs. <leriilt, t:lebzeretcttöl átjárt 
.szelleme szociális. Ó nem gyülöl, hanem szeret. Ó nem 
lakik pusztában, hanem Názáretitben; köztltnk él ; tcr
mé.~zctc, :-.zi n~, lelke, olyan mint a mknk. X cm :-.ötét, 
nem rideg. X cm llCsszimista, hbzcn az Isten országát 
hordozza magában, .Xcm sztoikns. tlzcrcti a különh 
lelkeket s tauácsolja a. lelkibb, az elukclű élctet : de 
elparaboláz a. kicsinyekkel s nem voti meg úkct. Ö u. 
finomabb, gazllagaLh életnek ari;;ztokratüjn; a közön
ség;vs::.cl, az alac~onnyal be nem éri; l\ sas, mcly ki
feszíti számyait s a magasság ha repül: dc c kedvtc
lései nem vetnek meg, nem nyomnak el senkit. 6 sze
rcti a magányt: a csendcs éj s a esciHles hcgycsúc<: 
az o lelkének !-{yönyütiiségc; o imádkozik éjjeleken 
át, ele a véghJen örvényeiből ö soha-;cm lllL'rít !)ötét
ségct, hanem miudig fényt s világosságot. Az ö thoo
logüíjn. az Isten látásáhól tápl:ílkozik s ~zt le~zürte 
számunkra. olajjá. Olajat öntött scheinkbe s olajat 
virrasztó s kutató lelkünknek mécsébc. E mécsnél 
gyújtjuk meg hitünket s megnyugszunk benne, hogy 
az Isten szcrct mínkct, minket mindnyájunkat, nem
csak az erőst, a goniusz kcgycltjeit, a hatalmu~akat, 

nem, nem; miLHlnyájuukat szcrct.'' (~lJb.dalmas világ
nézctu chuü munkából). 

Yajjon lehet-c I\risztusnak szcl,ben hódolni, le
het c minden népek számúra rokonszenvescbben ismer
tetni a kereszténység ideálját, mi n t u. hogy ö teszi !l 

Xagyon természetes, hogy akinek lelkében így él 
u. kereszténység alapítójának képe, az képtelen a 
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pusztán felekezeti tanításra, annak a kereszténység 
nemcsak egy egyház számára adatott, hanem tudja és 
érzi, hogy a krisztusi eszmék faj és valláskülömbség 
nélkül az egész emberiség boldogulására szolgálnak. 
Ö tebat éppen egy eszményibb kereszténység fegyvere 
által lett az egyetemes vallásügy prófétája és minden 
népek szónoka! Ó tudja, hogy ezt a mindenkinek szóló 
egyetemes kereszténységet nem lehet dogmatikus alak· 
ban, másokhoz hasonlóan hirdetni, hanem a hegyi 
beszédhez méltó eszményi tisztaságban továbbítani. 

De azért ö nemcsak az általános vallásügy elő· 

mozditója, hanem saját egyházának is rnegszilárditój:l. 
A. katholieizmus sokat nött, hatalmasat emelkedett min· 
denki szeme elött az ő felvilágosodott és miivészi 
előadásai és irodalma folytán. Egyetlen egy pusztán 
csak az egyházát és annak dogmdit szolgá/ó főpap sem 
tett akkora szolgálatot diree/e az egyháznak, mint 
éppen ezen mínden népeknek evangélinroot hirdető 

apostol, ki bevive a haladás és fejlódés szellemét val
Jásába, örök életet biztosilott számára anélkül, hogy a 
hagyományos dogmákat valah a bántotta, vagy sértette 
volna ! Soha a katholieizmus ideáljait olyan maga~an 
szárnyalóan nem hirdette senki, mint Prohászka. A 
keresztény aszkétizmosra pl. a következőket mondja : 

"Ne féltsétek azokat, akiknek vérük, szivük s 
lelkük is az eszményi szeretetrc termett. Bízzátok 
azt azokra, kiket a lélek emel és inspiráL Ne féltse 
a veréb a sast, hogy a t ermészet ellen vét , mikor 
magasan repül ; ne féltsétek a fecskét , mikor a tenger 
flHött elrepül ; nem fúl bele, hazamegy. 

M:·mt<ljon az "animalis homo", a sürü, nehézke· 
sebb ember az élet rendes útjain ; dc ne hnr»gutljék 
a "spirituulis homo"-ra ; ne nehezteljen nz ösztön az 
ideálrn. A tiszta~ágnak sok foka van ; minden fok 
gyozelem, alak, szépség és milvé zet; vannak azután 
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e fokokon ruagasbtok, hol a győzelem 1nint hősiesség, 
a szépség mint átszellemülé~, a müvészet mint remc
kelés mutatkozik be. S ezt tisztelni s megtap olni 
kell. 

Rajta tehát: Ha úgy tetszik, harcoljanltk az 
Antichristusok a ::\[adonna Sixtinának szépsége s Cor
regio Katalinjának mosolya ellen! :Mondják, hogy ne
kik cynikus, kegyetlen, ö"ztönös szeretet kell! Rajta! 
Mi tudjuk, hogy az ember mellett a földön állatok is 
élnek, ki nem pusztíthatjuk fajukat, de arról le nem 
mondhatunk, hogy azokat magunknál alacsonyabbak
nak ne tartsuk. Fogják ránk, hogy nem szeretünk, -
hogy indulatunk viz és jég j vádolj anak, hogy szere
tetünkben mincs tüz, nincs szcnvedély j az ideálra mu
tatunk, melynek szeretete feledtet világot, dicsőséget, 

alacsony ösztönt; Ágoessel kiáltunk: "regnum mnndi 
et omnern ornaturu saeculi contempsi propter amorem 
Domini mei Jesu Christi", hatalmat, Caesari uralmat, 
a Palatin s a Forum fényét az Augusták szépségét, 
az insulá.k kellemét megvetettem ! ~e dobjatok rám 
követ, me rt ezt sz eretetből tettem". (Diadalmas Világ
nézet.) 

Tehát reformátori egyénisége dacára a katho
lieizmus eszményei miutegy varázzslll tartják öt fogva. 
Bámulatos harmoniábao olvad nála össze a reformá
tori tisztán látás uz eszményi, megfinomodott misz
tic.izmussal. 

~~tgy ruunkáju nemcsak saját egyházát, hanem 
a többi egyházakat is felrázta szunoyadásából. Látva 
a nagy reformátor fcllépés6t, bátor és merész krisztusi 
szózatát, talpra álltak azok is! Új tüztol, új remény
ségtől vezettetve munkába kezdtek azok miud ! És ki 
merne ma közöttük szükkörü, pusztán dogmatizmusban 
utazó mun kát végezni, mikor ott a másik táborban lüktető 
és fejlődő életről, egyetemes cmbcrszeretetröl, eszmé-

Perezelné: felolvasások Es Közlemények. 12 
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D)ies magaslatú metafizikáról és erkölcsi megújhodás
ról, a leánykereskedés elleni önérzetes harcról sz61 a 
prófétai szózat?! És megindult 1sten nevében, váll
vetve a muuka - minden népek számára. 

Leggyönyöriibb miiködése a leánykereskedés el
len irányul, mely törekvés nem a régi konzervatív 
módon csnk a kinövéseket és elfajulásokat ostorozza; 
nemcsak a nők által menteti a szarencsétlen elbukot
takat, hogy mag1.í.t az eszmét pártolja s ez által ben
nünket egy nevetséges és logikátlan munkára predes
tináljon, hanem magát a gondolatot, magát a szégyen
letes intézményt, magát ezen állapotokba való belenyug
vást ostorozza ! Ebben a megalkuvást nem türó, a 
chabionos véleménytől eltérő, különleges álláspontjá
ban csúcsosodik ki tulajdonképen az ö lelki nagysága, 
hatalmas jelleme és krisztusi tiszta életfelfogása leg
jobban! 

A társadalmi élet me~javitasára, a nemes, tiszta 
vallásos érzés fejlesztésére gyakorolt óriási hatását 
azonban csak akkor mérhetjük fel igazi értéke szerint, 
ha közvetlen, egyéni, az egyes lelkek felemelésére, 
vigasztalására kifejtett áldásos munkásságát ismerjük. 
Vallásos szónoklatai által, hatsimus szuggeráló erejé
vel felkuttltja mindcnki lelkében a szunnyadó neme
sebb tulajdonokut, rámutat azok kifejlesztésének helyes 
roódjánl, megtanU mindenkit az élet értékének felis
merésére és rávezet núndenkit arra a tudatra, hogy 
a jobb, nemesebb, másokra hasznos élet igazán gyO
nyörüség, melyet végigélni, végigszenvedni érdemes, 
mert jutalmát az öntudatban elnyerjük már a földön 
is. Nincs életpálya, melynek küzdelmeit számon nem 
veszí s melyhez az erőt saját lelkünkben megtalálni 
nom segítene. Számos szép szónoklatában foglalkozik 
a tanltónók nemes szép hivatásával s még több alka
lommal szól a nő, a háziasszony, az édes anya nemes 
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feladatairól, s a megváltozott világfeliogiishoz való 
alkalmazkodás kötelességéről. Az embertársainkért, az 
egymásirt való áldozatot, nem csak mint kötelességet, 
·mint erényt, hanem mint boldogságunknak, mint bol
dogulásunknak fontos eszközét tünteti fel, melynek 
legbiztosabb alapja a mindenható, a vigasztaló, fel
emelő szeretet. És ezért tartozunk mi asszonyok igaz 
hálával Prohászka Ottokárnnk, mert minket is, a mi 
kicsinyeit, sokszor önmagunk áltAl is kevésre becsült 
asszonyi életünk, női hivatásunk magasabb rendü fel
fogására, önmagunk és mindennapi mnnká.nk megbe
csülésére, női mivoltunk, gyöngédségünk, szcretetünk, 
gondosságunk kifejtésének ~rsadalmi jelentőségére 

tanit. Hány van közöttünk, akit kibékitett sorsával, 
akit öntudatra. ébresztett, akinek megmutatta, hogy 
nem messze égi trónnsában, hanem saját lelkében 
keresse és találja meg az Istent! És hány van közöt
tdnk, akit -- megmutatván neki az Istent - megtani
tott életadó, vigasztaló, mások Javát szolgáló, uemes, 
emberbaráti munkára. 

Ismerek egy sereg embert, kinek Prohászka adta 
meg az élet szápségeire Vl:iló látásukat és érzésüket. 
V agyunk elegen, kik mélységes gyászunkban vagy 
·egyéb megpróbáltatásban belefásulva, szinte tetsz· 
halottak voltunk. utig a szónoklataiból kisugárzó bíz
tatás, reményadás, újjá nem teremtett bennünket. Már 
,Pedig a vakok meggyógyitása és holtak feltámasztása 
csak a krisztusi lelkeknek adatott. 

Az ó vallásossága nem zárkózik el még a kor
izerü n6emancipációtól sem és fennhangon hirdeti, hogy 
a feminizmus esetleges túlhajtásait csak a normális úton 
haladó, eszményi feminizmussal lehet ellensúlyozni. 
Tehát nem lenyomni, hanem felmagasztosítani az esz
mét és törekvést. 

Ha a mai materialista világban a vallásos irány 
1~ 
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lesz a győztes, ha az egyetemes vallásos törekvés any
nyira megerősödik, hogy megbirkózik ezen rettenetes 
romboló á.ramlattal, annak nagyrészben Prohászka 
Ottokár lesz a munkása. És hogy mit jelent e7'en 
győzelem hazánkra nézve, azt csak az tudhatja iga
zán, aki bepillant az ellenséges táborba és hallja, 
hogy mi készül ott Isten és a~ erkölcs ellen! 

Prohászktit Székesfehérváron diszpolgárrá avat
ták. Én azt hiszem diszpolgára ö az egész nemzet
nek, sőt az egész emberiségnek. És mi akik görcsö
sen ragaszkodunk egy szebb hazának gondolatához, 
megvagyunk arról győzödve, hogy az ö nagy pers
pektivájú, minden népeknek szóló munkája már jó előre 
megalapozta számára a nagy mindenségben reá várö. 
örökös diszpolgárságat is l 



Na_gyheti elmélkedések. 
(Alkotmány'. 

Midőn azon megtiszteltetésben részesültern, hogy 
e rovat egyik vezetőjétől felhlvá.st kaptam egy cikk 
megírására, azt illszem a legaktuálisabb témát akkor 
választom, ha 11 most szerdán bevégzőclött fenkölt szel
lemü lelki gyakorlatok gondolataiból ragadok ki egy 
hatalmas értéküt! Azt 11 tisztán látó és merész mon
dást, hogy a romboló, világias élet 11latt nem a nagy 
bünöket, nagy tévedéseket és sötét jellemtelenségeket 
kell éltení, hanem a míndennupi, sablonos közönyt, 
nemtörődömséget, semmittevést és az árral való gon
dolatnélküli uszást. 

K1isztus Urunk is bizonyára nem annyira azok
tól féltette a világot, kik őt keresztre feszítették és 
megkínozták, hanem elsősorban a nagy többség lelki
ismeretlen indolcnciájától, mely minden bünös cseleke
det felett. egyhangu közönynyel tér napirendre 9s sem 
a jót, sem a ross1.at nem pártolva, egy nagy és semmit
tevő passzivitásba merül el! 

Mekkora és milyen. hatalmasan igaz gondolat ! 
Szinte litjuk képzeletünkben 11 megfeszített Megváltó 
megtört és haldokló tekintetét, mely hiábavaló vá.ra
.kozássa.l, szomoru csalódással függ a drámai jelenetben 
.statiszta szerepet jdtszó, összetett kezekkel és haJlga
tagon néző na.gy tömegen . . . 
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Uram Istenem, gondoljunk most e fenséges lelki 
tanítás után vissza a "társaságbeli" embernek egész 
télen folytatott semmittevő, léha zsurozására, lútvány 
kabarékba és rossz szindara.bokba való járására, az. 
egész körülötte lezajló nyomoruságok és küzködések 
iránti passziv magatartására és lehetetlenség, hogy 
meg ne borzadjunk e vétkes könnyelmliségen! Hiszen 
nem feltitn~S, égbekiáltóan sötét bün ez a semmittevő 
mulatozás, csak az ősi tragédiához illően : néma dolog
talan szcmlélője a körülötte véghezmenö, örökös és 
számtalan keresztrefeszítésnek! 

A füliinket kell befognunk, hogy a körülöttünk 
hallatszó jajgatlist meg ne ~rtsük és szemünket kell 
behunynunk, hogy a sok szemetet és förtelmet meg 
ne lássuk magunk körül, de azért társadalmunk zöme 
zsurozik és a holnaposok szemérmetlen, vagy a leg
jobb esetben értelmetlen irodalmán felépült kabaréin 
és szinhází produkcióin szúrakozik! :Jlikor egy-egy 
gondtalanul mula.tó ember megáll egy-egy percre a 
körülötte növekvő bün és nyomoruság feltünőbb meg
nyilatkozására vagy folyton bonyodalmasabbá váló 
problémák megoldásának vészes fordu/atára, hogy végre· 
lamentálásba kezdjen, szinte szeretnők Hamlet keserü 
fájdalmával odakiáltani neki: "mit tennél hát érte?" 
főleg pedig mit tettél már érte, hogy ily szemforgatóan 
keseregsz felette ? ! 

Igaza van- mint ahogy mindenben igaza van
Magyarország prófétalelkü püspökének l Nem a nagy· 
és szenzá.ciós bünök, nem a fekete, gonosz lelkek 
fogják nemzetünk jövendö boldogságát aláásni, hanem. 
ez az előkelő közöny és semmittevés, ez a zsurokból 
és divathajhászásból táplálkozó frivol naplopás - ez. 
viszi romlásba szarencsétlen nemzetünket. Nem ölünk 
és nem lopunk aszó rendes értelmében, de amint bölcs 
tanítómesterünk megjegyezte: saját lelkünkben öljük 
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meg az i::;teni szikrát és adósságc-,inálásainkkal lopjuk 
ki másnak a zsebéból a pénzt. 

És bár látszólag mentes a na!.:.y uünöktül ezen 
div:ttos és könnyelmü világias élet, én azt hiszem ti
tokban mégis csak az erkölcstelenségnek a. mclegá.gya. 
Ha néha-néha magunkfajta, egyszerU, dolgozó asszony 
is, rokoni vagy baráti "kötelességból'" be pillan t rövid 
időre ezen divatos zsmozó életbe, olyan friyol és cini
kus hangot és magaviseletet tap:lsztal, mely ragy már 
erkölcstelenségből fakad, vagy a legjobb c::.ethen csak 
ezután vezet bele. :\Iár pedig, hogy a lelkigyakorlatot 
tartó, tisztán látó apostol hogyan jellemezte a meg
tévedést, erkölcsi züllötbéget és a d i va tos házasság
töréseket, azt igazán érdemes külön kiemelni. :.\lcrt 
hogy az erkölcstelen élet határozott bün, lelki gyengc
ség és ingatag jellemr·c vall, azt ugy is mindnyájan 
érezzük s valószinülcg az érdekeltek legjobbn.n. Cs:lk
bogy a mai fonák és cinikus irodalom - mely mindcu 
tételt megforditl'a hirdet. - már régen elllitette a 
különlegességet lhajhá. ·zó publiknmmal, hogy tulajlion
képpen a rut és a rossz a szép és kivánatos dolog. 
Meg vagyok gyüzöclve, hogy a legtöbb erkölcstelen 
élctet élö ember a házasságtörésben és más alac~ony 
életben is a "mm·ész erej ü bünt", vagy az "idealisz
tilmsn.n hajlékony gyengeséget" tartja érdekesnek~ 

vagy éppen "egyéniségTe" valló különlegességnek. 
Nos hát a mi lelki vezetőnk és utmuta.tónk e 

vétkes hajlamot sem valami érdekes, és bünös merész
ségében hatalmas erőnek, sem vaJami megható és ide
alisztikus hajlékonyságu gyengeségnek nem nevezte -
hanem egyszerüen é~ kategorikusan a lélek hülye 
ügycfogyottságának,a "jellem maflaságá "-nak deklarál ta, 
mely alacsony butaságában nem bir ana az intelligenciát 
megkövetelő acélosságra és önfegyelemre szert tenni, 
mely vissza.tartjo. a lelket a helytelen cselekedetektől. 
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Az Isten áldja meg a szókimondó tanitó-mc~tert 

ezért a drasztikus és nem nagyon tetszetős kifejezésétt, 
mert éppen ez az őszinte leleplezés kell a mi szegény t 
idegen irányok által félrevezetett magyar társadal
munknak! Xem hiszem, hogy legyen olyan ultra-mo
dern, perverz irodalom a világon, amely az ügyC;fo
gyottság fogalmát kecsegtetöen érdekes :-.zinben tudná 
megfesteni az olvasóközönség számára! 

Ebböl következett azutan az erkölcsös egyéniség 
elökclöségéuek gyöuyörü magyarázata, nemes demok
ratizmusa, mcly megérttette a ha!lgatókbl, hogy csak 
a jellem tisztasága az egyedüli biztosíték az igazi elő
kelőséghez és nemességhez. Tehát nem csupán az agy
velü r,ulya, nem a puszta és száraz tudományosság, 
nem a materializmus föluön turkáló kicsinyes kutatásai, 
hanem az erkölcsi emelkedettség, az erkölcsi tisztaság 
az emberi ég legnagyobb kincse. 

}~s ha van a tudománynak, van a különféle ta
hUmányoknak és felfedezéseknek folyton fejlődő kul
turája, kell, hogy végre az erkölcsnek következetesen 
haladó kullurájában is bizalommal higyjünk, mely idő
vel a mai torz, ösztönös állat emberből Isten képére 
teremtett embert formál. 

A legkezdetlegesebb formáju erkölcsi állapotban 
és a legprimitívebb emberben is fel kell ismernünk a 
haladásra képes csit'át, az Istennek halvány és elmo
sóliott képét. hlert nemcsak Istenben, nemcsak Krisztus 
kiildetésében kell hinni, hanem a szaeidlis munka cél
hoz vezet6 voltdban és saJát magunk küldetésében is. 

Ime az erkölcsi reformáció theóriája nunden más, 
fontos, de kisebb értékü reformáció fölé emelve. 

És ez az Istenben, embcrl.H!U és a munktiban 
való lr.lkes hit az a géniusz - mondja a további ta
nítás - mely az igazi zseniálitást é.s az igazi szellemi 
előkelőséget szüli e földre. 
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A.~t hiszem, ah:tnyan csak ott voltunk, mind arra, 
gondoltunk, hogy miért nem leltet a kis kápolna falait 
széttolni s az egész közönyö~, sem Istenben, scm mun
kábau, sem saját magában nem hívő emberiséget oda
esöditeni, hogy feleletet adas. unk annak a mindennapi 
gunyos ellenvetésnek, hogy miért törekedünk, miért 
végezzük c nevetséges szociá.lis munká.t, miért keres
sük fel tanácsainkkal, támogatásunkkal az erkölcsileg 
züllöttekct, hogy azokat lchctölcg kimentsük a sárl.>ól. 
mikor a világ mindig ilyen volt és mindig ilyen b 
m3rad, mig ember lesz a földön. 

Szerottük volna az egész dologtalan é!'i posszi
Inista társadalmat idehurcolni és kérni az Istent, hogy 
táma ·zsza fel bennük i.; a Krisztust, hogy ne csak 
passzív, gondolatnélküli haUgatói legycuek ezen lelki
gyakorlatnak, hanem tárják ki végre lelküket a befo
gadásra, megértésle és elhatározásra, mert ezek az 
eszmék egy egész világ megreformálására és ujjászii
letésére elégsége:-ek, csak legyen társadalom, amely 
megérti és gyakorlatba vigye azokat. Szerottük vol na 
az egész zsurvilágot ideterclni, hogy a mai céltalan, 
lusta és jelentéktelenségében is bünös világias élet 
helyét egyl>zer m<ír a kötelességtudó szociális élet fog
lalja cl és az örökös semmittevő álünnepnapok helyett 
végre a feltámadás, az igazi Husvét fenséges korsza
kát ünnepeljék! 



A mértéktartásról. 
(Alkotmány.) 

Prolubzka püspök egy nem régen tartott konfe
renciáján az ö csodálatosan tisztán látó filozófiájával 
arra mntn.tott rá, llogy nemcsak a pró?.ai és anyagias 
<lolgokllan kell mérttket tartani , hanem az üdvös szel
lemi törekvésekben, a szociális érzésben, a világ ba
jának átérzésében, az elkt"•Cre(lcttségi.Jcn, a bünök 
kötclességszcri:i o,;torozásában, szóvn.l a nemes dol
gokért jelentkező könynyek hullatásában is l Az embe
rek igazi tökéletessége éppen a. közép uton haladó, 
derült filozófiában rejlik. 

ÁllJunk meg lélekben karácsony szent hetében e 
tanításnál ! uii dolgozó és töprengő asszonyok - kiket 
hála. liitennek nem a világias mubtságokban való ruér
téklctlcnségtől kell félteni - nagyon könnyen bele
eshetünk (mint ahogy egyikünk, másikunk már bele is 
e:,ett !) a szociális érzés oly tulzott.~ágába, mely ma
gunknak és má.soknn.k is szintc terilére kezd lenni. 

Ez a. pii'lpöki szózat rn intba egy csapásra osz
latua el egy nagy homályt, egy nagy kérdést, egyszerre 
világosodván meg előttünk, hogy mi is há.t tulajdon
képeu az a keresztény jelleg, n.z a krizstusi vonás, 
melyet míuuig megkülönböztetöen kiéreztünk az eva.n-· 
gélium lapjaiból, de meghatározni, vagy éppen meg
magyarázni nem voltunk képesek. 



A MÉRTÉK'fARTÁI'RÓL 187 
••••• ••a•• ••• •• • • • 

Hányszor és hányszor elgon<lolkodtnnk a görög 
bölcsészeten és ennek nagy ncvü mora.listáin (kik!lek 
a kereszténységhez való közclségét, lelki rokonságát 
maga Foerster tanát· hirdette Jcglelkesebben) vagy a~ 
ujabb kor filozófusainak nagy szellemü ta.nitásain, 
hogy dacára a hatalmas erkölcsiségnek é-; ideálisau 
tiszta nézeteknek, pedagógiai clvcknek, melyeket pl. 
a szokrateszi iskola is felállitott - 1uiért nincs hatá.· 
rozottan keresztényi jellege, keresztény ize e tannak? 
~!iben rejlik az a csoclaszeriieu karakterisztikus vonás, 
melyet a legimpozánsabb szellemi, erkülcsi és kulturális 
törekvés dacára. hiába. keresünk a filozófiának külön
ben gyönyörü történelmében?! 

Most ugy érezzük, hogy megkaptuk ra a feleletet. 
Az igazi keresztény jelleg a szociális érzésnek az 

a bölcs mértéktartása, mcly megóv brnoünket a rideg 
kérlelhetetlenségtol, szür~zálhasogatástól, örökös pre
dikálástól és sötét kcclélyü elkeseredettségtől! 

Valóban most hitjuk csak, hogy :l. rég mult id<ik 
bünös közönye, nemtöröuömsége és a. folytonos mora.
lizáló ricleg bölcsészete között mintcgy napfölkelle 
jelentkezett .T ézus szeliden javító filozófiája, mértéket 
tartó, derüs szociális nmnkája, utat mutatva, hogy bár 
tétlenül uem nézhetjük a világ ferde utrn tért hala
dását és szellemi, erkölcsi clmaradottságát, sőt leg
szentebb kötelességünk a köz iránti munka - de nincs 
jogunk csupa "hum,witá.s"-ból magunkat és másokat 
elkeseríteni és lelkünkből az Istentől származó derüs 
hangulatot elhomályosítani. 

S valamint a régi korban megváltás volt ez az 
isteni bölcselet, ugyanugy megváltás ma is a két szél
sőség között. Mert ma is éppen oly könnyelmü és 
vétkesen közönyös a nagyr.ümcg, mir1t a rég mul t 
időkben, s bizony a világ bc~jait vállukra vevő kis 
számu munká.sok (talán éppen az igazságtalanul elosz-
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tott teher befolyá-;a. alatt) éppen olyan kérlelhetetlen 
.szigorusággal és elkeseredettséggel kivánják a. társa
dalom fekélyeit kipusztítani, mint akár a pogány kor 
merev moralistái ! 

Én legalább a hatalmas püspöki beszéd alatt meg
lehetösen kicsinynek éreztem magamat. 

Már pedig, hogy ezt a mérsékeltcn ostorozó, szelid 
l1angulatu szociális érzést megnyerhessük, világért sem 
energiahiány vagy éppen valami langyos-meleg, meg
alkuvAsra képes érzés szükségeltetik (akkor nem nagy 
érdem volna a krisztusi mérséklet) hanem éppen a 
hatalmasau kitörni akaró és a felszínre tolakodó ener
giának, javító erőnek, a cél érdekében történö és foko
zott energiát követelő bölcs visszatartása ! 

Csakhogy ez a cél érdekében való, energikus 
mérséklet majdnem lehetetlen, ha azt két fökellék: a 
szeretet és a hit nem támogatja. A szerctet, mely a 
legförtelmeseb b bün gyakorlását is n vétkező feleba
nit iránti érzésből enyhébben bírálja és a hegyeket 
mozgató hit, mely a legkétségbeejtőbb erkölcsi álla
potok és a legborzalma.sabb háborus hirek közepette is 
megdönthetetion meggyőződéssel v<irja az erénynek és 
a krisztusi békének szükségszerü diadalát. 

Itt van tehát a kiUönbség a pogány jellegű és 
.a keresztény humanizmus között. A krisztusi szocializ
mus tehát nem gyengeségen, lagymatagságon vagy 
éppen energia nélküli gyengcségen, meghátráláson 
alapszik - mint ahogy a ruaterialízmus alapján álló, 
radikális szociálisták annyiszor a szemünkre hányják
hanem inkább dupla euergián és azon a biztonságon, 
mely egy eszményi jövőbe látástól származik. 

Ismétlem, nem foglalkozhatunk ezen elmélkedésre 
rendelt héten üdvösebb témával, mint ezzel, mert 
amint már emlitettcm, különösen mi tulzásra hajlandó 
asszonyok nagyon könnyen hajlunk arra az engesztel-
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hetetlen, merev szociális törekvésre, mcly minden fon-· 
tossága, komolysága, sdt ig-azságossága dacára, nem 
egyszer szeretetlensége vagy hitetlensége miatt nem ér 
teljesen célt és főleg nem éri el azt a magaslatot, 
amelyet ez a nemes és felsőbb eredetii munka joggal 
megkivánhat! 

Prohászka püspök legutóbbi tanitása alkalmával 
azt kivánta mindnyá.junknak, hogy e békét jelképező 
karácsonyi időszakban midön jártunk keltünkben annyi 
mindenkivel összejövünk - találkozzunk végre Krisz
tnssal is! Én azt hiszem, ha az ő most emlitett taní
tását, felvilágositását elfogadjuk és elhatározzuk ma
gunkban, hogy mi még legszociálisabb törekvésünkben 
sem fogunk tulságba esni és a krisztusi mérték~t min
denben megtartjuk -· valóban találkozásunk lesz a. 
MegváltóvaL 



Krisztus szelleme Foerster szo
ciálpedagógiájában. 

(Alkotmány.) 

Ma, midón köriilvagyunk véve az atheista szel
lemtől .áthatott pedagógiai gondolatoktól és nagy han
gon, ellentmondást nem türő pozitivitással hirdetik 
mindenfelé, hogy e tudományokkal és felfedezésekkel 
megrakodott korszakban nincs jövője és létjogosultsága 
a vallással összekapcsolt gondolatoknak, szinte áhitattal 
és mély lelki gyönyörüséggel hallgattuk Foer.i.ter egye
temi tanár magas világnézetü, elókelően nemes peda
_gógiai előadásait, melyeken egyöntetüen és következe
tesen vonult végig Krisztus magasztos szelleme, lelket 
megnyugtató és a maga.sa,bb igényeket is kielégitő 
iga.zi humanitása. 

Ezen sorozatos előadások alatt fényesan bebizo
nyosodott ismét, hogy tudomány és vallás, haladás és 

.a. lélek hite nem hogy ellenkeznék egymással, hauem 
egyik a másikat szinte szükségszerüen kiegésziti. Be 
lett bizonyítva, hogy a krisztusi szellem vezető és 
nevelő hatása nélkül nemcsak, hogy nem létezhetik 
üdvös szociálpedagógia, hanem semmiféle praktikus és 
korszerü reform sem 1 

Az embereknek rendszerint két szélső nevelő 

.rendszerét tekintve, melyek közill az egyik: valóban a 
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Foerster által erősen elitélt mechanikai erővel kivánja 
.a vak és gondolkodásnélküli engedelmességet kierö
szakolni s a tekintély theadáját megerősíteni, a másik 
viszont a felelösségnélki1.li szabadság tanával kiván a 
lelkekböl minden tekintély iránti tiszteletet kiirtani, 
óriási értékkel b irt a Missio Társulat által rendezett 
előadási sorozat, mely azzal az arany középuttal ol
dotta meg feladatát, hogy igenis tekintély az emelke
dett, megtisztult, saját maf!ái legyözni tudó, fegyelme~ 
zett szociális lélek s ennek a missziója azután a vezetés, 
az irányitás és az ugynevezett "parancsolás" müvé

.szete, maly külsó kényszer nélkül, a lelkeken val6 
észrevétlen uralkodás folytan van hivatva. nevelni és 
reform~Uni az egész emberiséget. 

Elejbénk tárta a kiváló pedagógus azt az igaz
ságot, hogy tulajdonképpen nem is vezetni és irányi
tani kell az ifjuságot, hanem csak felébreszteni lelké
ben a. helyes utra való vágyat és képességet, hogy 
magától tudjon járni. A tanítónak nem merev magas
.ságban kell megállni, hogy erőszakkal vontassa fel 
.magához a fiatal lelket, hanem le kell hozzá hajolnia, 
hogy előkészítse azt az emelkedni tudás müvészetéhoz. 
Nem "detektiv"-szerepct kell játszania, hanem .,el kell 
mozdita.ni a követ", ll ogy a feltámadás véghezmehes
.sen ! Ime, Foerster krisztusi pedagógiája, mely c pont
ban találkozik llazánk egyik bölcsészének elméletével, 
mely a. müveletlen érzéketlen és tudatlan ifjusáiot 
a. megkötözött emberhez hasonlítja., kinek hiába mond
juk, hogy induljon már utjára, ha előbb a.z őt fogva. 
t&rtó köteleket le nem oldjuk róla. Az igazi vezetónak 
- mondja Foerster - mindig az a célja, hogy magát 
mielóbb feleslegessé tegye. 

Vázolta azt a gyönyörü gondolatot, hogy egyedül 
Krisztus, vagyis a krisztusi lá.gyságn és melegségü 
.szózat, az isteni bizalom és optimizmus vezethet min-
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denben c-élhoz! Ennek bebizonyitá.sáru elmesélt egy 
sereg bájos történetet, molyben nem a szigor, ellen
kezés vagy parancs, hanem az elnézés és szeretet, 
főképpen pedig a bizalom vezetett célhoz ! Rámutatott 
arra a téves és lelketlen eljú.rúsra, mikor az elitélt 
bünösnek szemébe mondjá.k romlott kinézését, elvete
medett voltát, szóval rásütik a. bélyeget s poétikus 
módon hu·dette egy jó szónak, egy bizodalmat eláruló 
megbizásnak vagy egy egyszerü homlokon csókolásnak 
csodaszerü hatását! Lelkesen magyarázta egy krisztnsi 
embernek a.zon merész vállalkozását, hogy a megva
uult, toporzékoló 16 hátára ugorva, megnyugtató, becéző 
szavakat sngott annak fülébe s mikor a. megnyugtatás 
után kérdezték, hogy mi jutott eszébe? - azt felelte, 
hogy csak meg aka.rtn. a szegény állattal éreztetni, 
hogy baráttaJ van dolga ! ! Ime a krisztusi eszme, a. 
krisztusi hatás, amint szinte áttöri a humanitás korlá
bit és kiterjeszkedik az összes teremtett lényre ! 
Iüisztns lelke a nagy mindenségben. 

A büntetést - mely tnlságos konzervatív részről 
snlyos, sőt itt-ott kegyetlen formában jelentkezik, a. 
liberális gondolkodás viszont egészen eltörli azt -
Foerster pedagógiája sem a régi alakban el nem fo
gadja, sem egészen el nem törli, ha.nem a kornak 
megfelelö emberies formára változtatja. A nemes agy
velöböl szlirmazó, humánus büntetés fejleszti és neme-
siti a. lelket, mondja. Socrates. E~ryáltalábnn nagy sulyt 
fektet Fom·ster pedagógiája arra, hogy az ifjuság 
Plátót és $okratest, va.lauúnt a vele hasonló antik 
bölcseJüket olvassa, süt tanulmányozza. Ezzel ismét 
elárulta Foerster széles látókörü filozófiáját, mely már 
a görög bölcseletben felismori a Krisztuséhoz hasonlító 
- habár még nem tökéletes - humánus és észszerii 
pe<lag.ógiát. 

A.z önlegyőzésről, az inuulatok köteles fékezésé-



röl l>e!:>zélve - mely motivum -régig \'Onnlt az egész 
előadási sorozaton - szintc korszakot alkotó volt az 
az erős, do igaz mondása, hogy :1 mai ösök kultusza 
helyett - mely c~a.k a káprázatos címek, születési 
eWnyök, tehát saját hiuságunk szcret.etébol áll -
inkább azon fáradoznánk, hogy az őseinktől örökölt 
szen-redélyeket, rossz szokásokat é.; gyengeségeket, 
mclyek azután generációról generációra ..,ülyesztenek 
egy-egy családot, erős akaratlal legyőzzük; a családban 
uralkodó üdvös vonásokat }Jedig kifejleszsziik l :\!ilyen 
óriási horderejti tanítás a mai felfuvalkodott, az osök 
külső fényében sütkérezö antiszociális társadalom szti.
má.ra.! ! A tuberkulózis átöröklése ellen védekezünk -
mondja. Foerster - dc az öröktilt bünök ellen nem jnt 
eszünkbe harcolni! 

A krisztnsi mag-ábaszállás, egy negyedvrai ön
vizsgálat, önbinílat és btcnbe való elmeriilés többet 
ér szerinte egy halmaz tudományo~ könyvn él. )!inél 
jobban kiölik a materialisták a lélek hitH, annál 
jobban szaporodik a pe::.simizmns sziilte idegl>l'ljok száma. 
A lerombolt templomok helyét okvetlenül az ideggyőgy
intézetek fogják elfoglalni. (Csakhogy nem a.z ."em
berszeretet" fogja azokat felépíteni, mint a materialis
ták hirdetik, hanem a szükség l) 

A Krisztus álta.l hírlletett felsőbb erelletü lélek
rűl beszélve, rámutatott a modern iclegg-y6gyászn.t 
nehézségeire, mikor az belátv3, hogy a betegnek min-
denáron lelki erőt és a lélek felsobbségét, önnralm:í.t 
kell gyógyszerül ~zuggertílni - mint tényle.:; az egye
düli segitü szert -- s .nem tudja, hogyan érveljen 
materializmusáral, mely magától n. megroncsolt testtől 

és idegzettól származtatja a szellemi funkciókat. Ho
gyan hirdesse az orvos a lélek fensöbbségét és a 
testen való hatalmát, ha. maga sem hisz benne? Az 
orvosokról szólva, élesen kikel azok ellen, kik az ön-

Perczelno! Felo'vasások és Közlemények. 13 
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uralmon alapuló tiszta életet károsnak és egészségte
lennek mondják u. fiatnlc;ágra nézve. Aki az emberi
esség helyett az állatiasságot pártfogolja, az legyen 
állatorvos, de ne az emberiség tanácsadója! 

:Mekkora bizalom és mekkora tisztelet az embe
Tiség magasabb származása, magasabb rendeltetése 
irant ! Itt megemlítjük, hogy ez volt az egyetlen nyilt 
kimondása az ifjuság tisztaságban való nevelésére 
nézve és az egész előadási sorozaton végigvonuló 
krisztusi ethika mennyire feleslegessé tette a ma.teri
.alisztikus pedagógia drasztikus és részletekre kiterjedő 
tapintatlan magyarázatát, melylyel uton-utfélen talál
kozunk. 

Lelkesen hirdette, hogy nem azt kell mindig az 
.emberiségtől kérdezni, hogy "van-e elég él vezeted és 
jogod?" hanem, hogy van-e elég erőd "kiinni a po
harat", melyet a:& élet nehezebb része nyujt számodra? 
Csak Krisztus azon mondása, hogy "ne az én, hanem 
.a Te akaratod legyen meg" vezethet a magasabb rendű 
kulturálloz. 

A materializmus akarat nevelése -- egy maga
sabb, absolut akaratot tagadva - elbizakodottá, ön
teltté teszi az embert, amely tulajdonságok kiállhatat
lanná és önfej ü vé teszik az emberiséget l A krisztnsi 
akaratnevelés megadóvá és szerénynyé tesz bennün
ket. Goethe mondja, hogy vajjon melyik önuralom 
lenne áldásos és igazán nevelő hatásu, ha nem a 
felülröl jövő (és ismét fölfelé szálló) alázatosság? l 
Bármennyire szeratetünk és bizalmunk tárgya legyen 
az emberiség, csakis abból meriteni az erőt, lelkese
dést és pusztán azt állitani fel egyetlen ideálnak -
tekintve a benne rejlő temérdek aljas és szégyenteljes 
vonást, - képtelenség! Nekünk egy tisztább forrásra, 
egy magasabb eredetü ideáh·a van szükségünk, hogy csüg
gedés nélkül tarthassunk ki az elibénk tüzött cél mellett. 
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A matcrializmusna.k azon érvelésére, hogy Isten 
és a halhatntlanság hite nélkÜl ic; lehet erkölcsös, ki
tartó, jellemszilárd embereket nevelni, mert hisz te
mérdek helyét megálló ember él c földön, ki már 
megszabadult a vallás "nyügétől u - azt felelte 
Foerster, hogy ez ma még nem bizonyit semmit l 
Yalaroint a napnak sugarai mé~ egy jó darabig mele
gitik, söt világitják némileg a földet s annak teremt
ményeit s valamint a vegctáriáuusok még az ösök hus

.evésétől jó erövel és csontozattal birnak - ugyanugy 
hat ki a vallásos szellem is egy darabig a materi
alista emberiségre. 

Renan maga monrlta, hogy nem birt a vallás 
befolyásától soha egészeu megszabadulni ! (S valóban 
mindnyáj an tapasztalhatjuk, hogy legradikálisabb köny
vében is a sorok között l::tppang valami lágy, meleg 
hang, mely minduntalan, szinte excuzálja egy-egy ri
degebb kifejezését!) De, hogy milyen lesz majd a jö
vendó korszakok embereinek lelke - mondja Foerster 
- arra igazán aggodalommal gondolhatunk! 

Nietzsche szerint nem férfias, nem erőteljes a 
krisztusi eszme, mert bátorság helyett alázatot, gyáva 
megadást hirdet. Foerster ezen theoriára Napoleon 
feljajdulását citálja, melyben panaszkodik Qletének 
végén, hogy mi az ö erőszakosságon alapuló hatalma 
- melyre alig fognak visszaemlékezni az emberek -
Jézusnak az egész világra kiterjedő hatalmához és 
hatásához képest ! l A Jegnagyobb hatalom a legnagyobb 
szabadság és a legnagyobb bátorság a saját indulat
nak megzabolásából és egy magasabb akaratnak elfo
gadásából álli 

Ha. az ember erőszakot erőszakkal torol vissza. 
s a tucatember példáját gondolkodás és ellenállás 
nélkiU követi, nem szabad ember, hanem rabja a szokás
nak és a felebarát által adott rossz példának. Az igazi 
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szabadságra. nevelő erő nem gimnasztikán, hanem a 
lélek fegyelmezettségén alaps7.ík. És Foerster szc1int 
('zt kell példákkal és magyarázatokkal az ifjuságnak 
elsősorban mcgtanitani. Ha az egyetlen felsőbb akarat 
helyett a modcrn morálpcdagógia egy sereg vihí.gtör
ténclmi tekintélyt állit, megbontja a vezetés egységét 
{><; mozaikszerü, kiilönjéle irányokból összetákolt mnnkát 
teremt. Igaz, hogy a vallás és a kereszténység is 
különböző egyéniségeket és mártírokat mutat fel 
l'éldánn.k, ele ezek mind arra az Egyre mutatnak, azt 
az egy akaratot szolgálják, kinek, vagy a.melynek meg
tc.,tesedett kifejezője: Jézus Krisztns. Sőt, mint láttuk, 
Foerstcr sze ri n t már a görög bölcsészetnek egy ága 
ezt az egy akaratnak tbztelotbentattását egyengette s 
nzért nem gyözi ö a maí JJevelóknek ajánlttni, hogy 
Plátó és Sokratcs erkölcsnemesítő filozófiáját is ta
nulmányozzák növendékcikkel egyiilt, mert különösen 
Plitt6 fogja visszavezetni a világot Jézus Krisztushoz. 

Az ész fejlcsztése, a tudomány és az emberiség 
feletti helyes krit.ika gyakorlása nagy vivmány, de 
kiilönösen az itélni tudáshoz, a más büneinek helyes 
meglátásához okvetlen n. krisztus szere/et is sziik.séges, 
külöubcn átokká válik ez a hatalom ! Riclegek és ke
gyetlenek leszünk másokkal szemben, magunk pedig 
pcssimizmusba. mcriih·e szerencsétlenckké válunk ! -
'falán ennél nagyoub és szük:-égesebb tanítást különö
sen mi asszonyok még sohascm kaptunk ! Ez annyit 
tesz, mint gyülölni a bünt - de szeretni a. bünöst. 
f:::. valljuk meg, hogy e:.c e::,•-yike a legnagyobb müvé
szetnck! Xekünk szociális mnnkában dolgozó ass7.0-
nyokn<.tk, - kiknek a legförtelmesebb biinökkel van 
c' tJlgunk - kétszeresen szükségos e krisztnsi tanitás
nak miuél gyakoribb meghallgatása és befogadása l 
Mert a. gyarló egyéniséget nagy nehezen felemelni, 
f JJ~ ton tisztitani és helyes kritika moudásra szol"tatni 
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sokkal könnyebb munka, rnint a. már emelkedett és 
tisztán látó lelket szcretcttel és mindcn borzadály 
uélkiil lehajlitaní - sokszor a legrémesebb bűn meg-
személycsítöjéhez! Az akarat-nevelésnek ezen másodi/,, 
de lcgkrisztusibb fajtája talán a legnehezebb dolog a 
világon! 

"A szeretct tul éli a halált" citál ta. Foer.~tcr 
.Marie Ebner Es chen bachot, "csakhogy viszont a kü-
zönségcs (>mbcri szcretetct miudcn kis közbejött sze.szély 
megölheti". Maga.sabb helyről jövő szerctetrc van telHit 
szükségüuk - monuja Foerstcr, llogy csakugyan a. 
halhn.tatlanságba. vezethessen benn ünket! 

Hogy a. vallásos szociálpcdagógia mcnnyirc nem 
a.z az utópisztikus, gyerm<:kes képzelödéseu alapuló, a. 
gyakorlatiasságon ki v ül álló, new c vi!á.gt·a va. ló the
oria mint a milyennek az atheizmus hirdeti, azt 
Foerstcrnck kiilönösen két kinyilatkoztatása bizonyítja. 
Elöször is az a. nézetc, hogy a francia. morálpedagógiu 
nem praktikus, mert mcsékkel, idegen, soha nem is
meit emberek történetével kiván az ifjuságra hatni, 
ahelyett, hogy a tanítványnak .saját életében fclmeriilt 
eseményeirc és az azokból leszűrt tapasztalatokra 
hi v ná fel a figyelmet. 

Tehát ebböl láthatjuk, hogy a krisztusi pedagógiu 
nem mosP.kkol, nem légvámkkal, hanem a valóság 
megísmertetésével, gyakorlati példákkal kivánja céljá-t 
elérni. Másodszor bizonyitja eszméjének életrevalósá
gát azzal a kijelentéssel, hogy az idealizmus ogyma
gában véve - a realizmusnak szükséges csatlakozása 
nélkül - üdvös munkát nem végezhet, söt többet 
ronthat a rossz iránynál! 

Hogy e praktikus nézet dacára mégis görcsösen 
ragaszkodik a vallással párosult pedagógia idealiszti
kus voltához, abból magyarázható, hogy idejében fel
ismerte azt az egész elöadásán végig vonuló igazsá-
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got, hogy éppen a praktikus való élet nem nélkülöz
heti a vallásos felfogást. Legelső elön.dá ában hang
sulyozta, hogy nem a temérdek nj teoria vagy a szo
cializmus külsö szervezkedéso fogja az áldásos refor
mot meghozni, hanem amint látjuk, a vallási alapon 
álló praktikus szociális munka, mcly lehajol a néphez 
és Amerikában máris gyönyölüeu egyengeti az osztá
lyok közötti különbségekct és snrlódásokat! Ehhez a 
praktikus, de nehéz és kitartást igénylő munkához 
pedig az Istenben és a krisztusi eszmében, a jónak 
diadalában való rendíthetetlen hit szükséges ; ehhez a 
reális rnunkához csak egy idealisztikus szociálpeda
gógia szükségeltetik ! 

:Még a legradikáli:;abb nevelésben részesülö gyer
mek lelkében is észre lehet venni volaminek a hiányát, 
ami lelkesedéshiányt okoz a bármilyen jól el végzett 
gépies muokánál. Focrster látni véli a legmaterialisz
tikusabb gyermek szemében is kigyulni a tüzet, ha 
neki egy magasabb hatalomról, egy fenköltebb eszmé
ről tesz említést. Ebböl is következteti, hogy a lélek 
mélyén ott található majd mindeniknél a vallás csn·ája, 
mely viszont annak létjogosultságáról tanuskodik. 

:Mint ezen hatalmas tanításokból láthatjuk, a re
alisztikus és produktí v nmnkát s az ebből ered ö sze
renesés megoldást, tehát nem a materializmus és szo
cializmus által vallott önzési theória, az erősnek a 
gyengén való szükségszerü uralkodása és győzelme· 

fogja szolgálni, hanem az önlegyőzést hirdető fe/ebarát
szeretet, mely cgyuttal az igazi szabadságot, a bünök 
bilincseiből való megszabadulást és függetlenséget is 
meg fogja teremteni. 

A vallásosság tehát nem "magánügy", nem privát 
passzió - mint ahogy azt a materializmus hirdeti s 
jóakarólag engedélyezi -- hanem a köz iránti logikus 
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törekvés és kötelesség: mert nem születhetik olyau 
modern lelkü társadalom e világra, mely a Krisztus 
szellemén alapuló pedagógiát kárvallás né/kill mcllöz
heti. 



Ma_gánü_gy-e a vallásoktatás? 
(Az Ujsá_g.) 

A ::izabadgon!lolkozá-, :)fagyaror;)zági Egyesülete 
viharo:. nép~yülé.')éu - mely a vallásoktatásnak az 
ískolákuúl való kikibzöbölé::.e érdekében tartatott
nem egy:,zcr hangor.tatták azt a momentán jól hangzó 
és kibékitésre törekvő monthbt, hogy hiszen világélt 
:,em a hit ellen akar c tiltakozás irányulni, söt a ve
zérszónokok a v;tllás szükséges voltát sem tagauják, 
csak ruint kütelezo tantárgyat szerctnék az iskolákból 
eltávolitaui s mint a család "magá.nügyé"-i a kellö 
helyre tlrgrauá.lni. 

Hogy ez a kijelentés mekkora követkczetlenst>get 
tartalmaz, azt nem is igen kell hangsulyoznom. Ha. a 
jövő nemzedék nevelésénél csakugyan szükségcs a 
valláserkölcsi oktatás é:, alo.pozás, - a mint hogy 
még e tul radikális tábor néhány előkelő lelkü embere 
is tal:,o ösztönszcrüen, beképzelt elvei ellenére érzi 
- akkor ez már nem képezhet semmiféle magánügyet, 
hanem szükségszerüen a közérdeket kell szolgáluia.; 
még pedig uz iskolákban való terjeszté:, alta!, mmt a 
hogy minden szükséges és hasznos tudnivalót e köz
helyröl kell hirdetni és nem a. családok bizonytalan s 
kontrol nélküli mun kájára bizui! 
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Erre természetcsen a matcricUizmus alapjáu álló 
szabadgondolkodók azt fclellletik, hogy bizony eszük 
ágában . íncs a vallásnak és valláserkölcsi tanitásnak 
szükségosségét koroolyan állitani, s ha egy-két szónok 
ily értelemben nyilatkozott is volna, az csak a másik 
tábor iní.nti udvariasság, \ragy inég az egyéni lélekben 
megmaradt, régi emlékektől bcfoly<ísolt elfogultság 
szüleménye volt. l\üntán mi, valláserkölcsi alapon alló 
és dolgozó asszonyok görcsösen ragaszkodunk a val
lásos felfogá.; közérdeket és nem magánügyet képviselö 
voltálloz, megpróbálom a mi asszonyi felfogásunk szc
rint okatlatoli'Í nézctünket. 

A vallás szeriotünk a. Lutlománynak azon egye
düli kiegészítője, mondh,ttnárn logikus bevégzése, mely 
a különféle tanulmányokat czélszer[ieu gyümölcsözteti 
s nemcsak a puszta é.-:; magában még nem boldogitó 
tudást, hanem a jollemfejle~ztést és lelki emelkedést 
is eredményezi! Ha az iskola. míndeo tanítványa elött 
nem a halhatatlan lélekre mutat rá, nem a halhatatlan 
lélek magasabb igénycit és kötelességeit tanítja; ha 
csak egy ötletszerü, szcszélyszülte, ideig-óráig tartó 
életre é.· nem a felelősségérzetet és beszámolást kö
vetelő (nem csak jutalmat osztogató) örökkévalóságra 
neveli a jövö nemzedéket, hlába mindon tudomány, 
minden haladás és szabadgondolkozás ; az igazi tud
nivalót, az igazi, jellembeli és erkölcsi haladást s az 
ebből eredő - alacsony tulajdonságok rabságából fel
szabaduló - igazi szabadságot, moly mindcn nemzet 
legfőbb erőssége és czivilizácziója, nem fogja nyujtani ! 

Ha valaki az emlitett gyülés lefolyását és a 
vallási alapon álló ellenvélemények durva megszaki
.tását olvas:,a, azt hiheti, hogy a régmult idök elfogult 
vallásosságá1·ól van szú, mikor még a természettu
dományok felfedezése ellen a merev dogmákkal har
~zoltak s hogy valóbau a föld forgását akarjuk leta-
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gadni, vagy a teremtés nan·yszcrü lefolyását hét rövid 
napba összeszoritu ni! Ha egyik-másik egyház kate
kizmusa nincs is még korszerü 1uagyarázatokkal ellátva, 
vagy a tuuományokkal ö-;szhangu;\ hozva, alig akad 
ma már olyan hitoktató, ki ezen képletes h·lgyomá
nyoka.t ugy ne tu i ná é-; J.kamá a növendék elütt 
magyarázni, hou;y azok :,C a júr.an és7.szel, se a tanít
vány többi tanulmányaival ellcnkczé<;be ne jöjjenek! 
Mcrt csak erről lehet szó. $ok::m, nagyon sokan va
gyunk, - és ncmc.;ak mi, tekintély nélküli asszonyok, 
hanem korunk ki\áló férfiai is - kik lelkünk egész 
megg·yözüdésével yalljnk és hirdetjük, hogy csak a 
dogma. mozdulatlanságu az, mely tényleg diszharmoniát 
teremthet a modem tudományokat befogadó lélekllen ! 
Az Isten cszrur, a jézusi vagy mózcsi gondolat, sőt 

mondhatnám a merevnek lát ·zó, rosszul kezelt dog
maknak szelletue, kihámozancló magva és yelcjc olyan 
hata.lma:s ~.; örök igazságokat tartalmaz, melyeket llZ 
egymást követő, legmoderncub kur·;zakok sem nélkü· 
lözhctnek, n mi~ a pozitiv tndonuí.ny csn.k ott vég
zödik, n. bol mo~t és semmi biztos és megbizható ős 

okra neru tud visszamutatni ! 

Ha a materiálizmus azt hiszi, hogy ;Utala. minden, 
süt a. legfontosabb probléma: az élct-halál problémája 
is már böségcsen me~ van oldva, akkor ugyancsak 
hL<;zékeny és naiv egy tudomány; akkor mi vagyunk 
n. reálisabbak é.; kétkedöbuek, kil= bár elfogad-va a 
természettndomúnyok tiszszerit \ivmányait és felfede
zéseit, becsapni nem hagyjuk magunkat általuk sa mely 
pontnál már a pozitiv tudomány fel nem fedez elüttünk 
semmit, azon nagy és kíváló lelkekre bizzuk magun
kat, kik a világtörténelemben örökösen g rasszáló ma
terializmus közepette ösztönszcrücn megérczték és kö
tclességszerüen hirdették a Wek magasabb müveltségét 
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uokumcut<\.ló Isten eszmét és ennek gyönyörü te5t
vérgondolatc.tt: a lélek halhatatlanságát. 

A népgyülés egyik szabadgondolkodó szónoka. 
azt kiabálta az ellenkező véleményt képviselö tábor 
felé, hogy a hit csak lmti-vá teszi nz embereket. Lát
szik, hogy a te: mészettudományok egyoldalu tanulmá
nyozása milycn sziik látkörűvé és elfogulttá teszi az 
embereket. Hiszen éppen a vilábrtörténclem legnc1gyobl> 
és legmélyebb szellemü gondolkoclöi mind nz lsten 
eszmének és a lélek magasabb rendcltcttisének voltak 
hivei, "Ne felejtsék cl, hogy \",.oltait·c - a szabadgon
dolkodók na~:,ry embere - az utol~ú píllnnathan, haltHa 
közeledtét érezve, mintcgy kcresztülhnzva egész éle
tének cziHizmusát, kápolnát épittetett c felirással: 
Voltairc - az Istennek. :mntlta. e tettével elöreve· 
tette volna árnyékát az egész materi.tlista it·ány szük
ségszeriien bekövetkezeudő végfelvontis<i.nak! 

Nem e~:,ryszer irtam én azt m:ír meg, hogy a 
szélsőségek sohascm képviselhetik a ezéihoz vezető 

irányt. Valamint a vak-hit, n. bigottizmus az emberiség 
gyermekkorát szitubolizálja, éppen ugy az Isten esz
mének könnyclmii eldobása, korunk féktelen szaLa
dassága csaki.; a kn.ma.szodó kor re tkcL:iójá.nak tekint· 
hető, melyböl egy törvényszerit visszafordul;\.; hozza 
majd meg azt a. középuton haladó érett irányzatot,_ 
mely az igazi felelösségérze~l.el járó szabausághoz ve
zeti az emberiséget. 

A humanizmus minclig fejlettebb korszakaiban, 
midöu az embertárs szeuvedése fáj az egyénnek Jeg
jobbo.n, elképzelhetetlen, hogy az ig<lzságosa.bb küls& 
berendezés mellett a lelki tngédiá.knak e~:,ryedüli ellen
sulyozóját, a sziv órliletes fájdalmainak egyedüli vi
gasztalóját: a vallást CSHkngyan megsemmisíteni ki
vánják l :ill t használ a. puszta kenyér és Darwin teó
riája a. nagy lelki ts testi szenvedésekkel, kiilönöseu. 
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pedig a koporsó borzalmaival sxcmtcn! Ha nekem n. 
lelkem majd megszakad egy sir behantolásáuál, a hová. 
egy kiszenvedett testtel talán az eg~sz életemet bele
temették, vajjon lllcr-e eugem valaki józan észszel 
egy dllrab kenyérrel megkinálni, vagy a természet
tudomány legvégső kifejtésével: a test felbomlásával, 
az egész egyéniségnek végmegsziinésével vigasztalni ( ! 
:Jlert joggal feltételezhetjük, hogy korunk sokat han
goztatott lmmanitása valamit csak kiván az élet leg
kegyetlenebb idüszakában nyujtani?! 

A lllig a földön az anyagi jóléttől független lelki 
gyötrelem, reménytelen betegség és halál lesz, a mig 
a tudomány a leggyakoribu lelki fájdalmak, a legpusz
títöbb betegségek ellen sem tud egyhamar semmiféle 
gyökercsen gyógyító felfedezést tenni, süt az ülönként 
nagy triumfussal hirdetett találmányok: a rádiumok 
és Röntgen-sugarak kipróbála.tlanságuk tuiatt ezideig 
inkább ölnek, mint gyógyitauak, addig lelkiismeretlenség 
és kegyetlenség a kétségbeesésével és mélységes gyá
száva.l magára maracit emberiség lelkéből még azt 
a gyengén visszhangzó megváltói szózatot is : "ne fél
jetek, én veletek maradok a világ Yégczetéig" - kiölni 
akarni. A legna[:,'YObb szivtelensög a sirtJoltokból fe
lénk hangzó egyedüli vigasztalásunkat: "mit keresitek 
a holtak között az élöt"? - - örökre elnémítani. 

És ha ezentul az iskol[l elzárkózik a vallá~okta
tás elöl, a magyar családok zöme pedig e "maganügy" 
felkarolása helyett folytatja a zsurozást, divathaj
hászást, és kaszinózá.st, orfcumozást, mint eddig, egész 
biztosra vehetjük, hogy egyelőre legalább (mert a fen
költ eszméket véglegesen megölni sohasem lehet) el
halványodik az evangélium áldott szava, s a nemze
teket fentartó erkölcs, szeretet, kegyelet és az élet 
halálban való felemelő reménység, ruind a materiátizmus 
közönséges, szárnyalni nem tudó gondolatába fullad bele. 
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~ra lépten-nyomon hangoztatják, hogy immár nem 
a kiilsö irányzat: a miivészet vagy irodalom van hi
vatva nevelni o. közön~ég lelkét, mint a hogy mi régiek 
azt becsületesen elgondoltuk, hanem megfordítva, a nagy 
tömeg lelkének és ízlésének (legyen ez a lélek vagy 
ízlés bármilyen) van egyedüli joga pl. egy jó vagy 
rossz irányu szindarabot tetszése szerint és csak szó
rnkozás szempontj:iból fentartani vagy örök időkre el
vetni. Az Ur Isten legyen hát irgalmas ahhoz a jövendő 
müvészethez és irodalomhoz, mely a mainál még lazább 
erkölcsü és lelkileg neveletlenebb tömeg szuggesztiójá
tól fog függni. 



A jövő legsürgősebb feladata. 
(Mejjelent a világháboru kitörésekor "a Nö"-ben.) 

E mostani mélységes gyászban és borzalmas imp
t·eszsziók közepette, talán nincs olyan igazán gondol
kodó ember a világon, ki a jövő legsürgősebb felada
tát ne a békemozgalom fokozott fejlesztésében és mind
azon mozgalmak elősegítésében találja meg, melyek a 
háboru knltnrellenes intézménye helyett emberhez méltó 
igazságszolgáltatást biztositanak végre a nemzetek szá
mára l 

Ugy érzem, hogy az emberiség - haladásért és 
szebb jövőért küzdő részének - türelme már tetőpont
ját érte ebLen n. keserves, szinte meglepE:'t~sszerüen 

ránk zudult korszakban. :;\fég megpróbáljuk valumiképen 
"kimagyarázni" e szörnyü dolgot; még felbőszülő igaz
ságérzetünket és lelket marcangoló fájdalmunkat va
lami Őrületes erővel és fegyelemmel halk sírássá ido
mitjuk, de érezzük, hogy bármennyit szónokoljanak 
.a "mindig volt és mindig lesz" teória hirdet6i és 
báriDeunyire dicsőítsék a háboru "szükségességét" és 
"pótolhatatlan jó hatásait", elérkezett az inő, midön 
a jobbak, a közért szenvedö megrázott lelkek, minden 
egyes számottevő, világsorsot befolyásoló, vezető egyén
től elvárják, hogy eszének és szivének, akaraterejének 
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és találékonysál(ának t eljes sulyával ftlljon a békemoz
galom szolgálrttál>a! Mert nemcsak arról van szó, hogy 
,.én". mint honpolgár oda tudom-e szótalanul adni az 
életemet nemzetemért, vagy "én", mint honleány tu
dok-e "felemelt lélekkel" gyászolni a hazáért, met't 
ezt ma, midőn - sajnos - a komplikált körülmények 
Iniatt nemzetünk számára sem volt más megoldá'>, 
mint uszni az árral, vagy, ahogy Teleki grófnő e he
lyen oly találóan megjegyezte: fejjel menní a falnak 
- ezen áldozatkészséget fényesen bebizonyítottuk mi 
magyarok is l Hanem atTól van itt elsősorban szó, 
hogy tradicionális vétkes belenyugvás, magasabb igaz
ságokban való tájékozatlanság, szóval a mfndennapi, 
kényelmes és fejtörést nem igénylő tucatfeljogás miatt 
szabad-e felebarátainknak feje fölött a Damaklesi kardot 
örökösen függö állapotban hagyni? Ó mert hiszen ha
csak az "én" virtuskodásáról volna. szó s csak ezen 
.én"-t érintené a veszedelem - nagy volna a hősies-

.ség! De abból a temérdek "én "-ből egyiittesen kiala
kul egyuttal a "felebarátok" óriási tömege, amelynek 
megváltásához, boldogulásához még a legparányibb s 
jelentéktelenebb "én" is erejéhez mérten hozzájárulni 
köteles ! Amely kötelcsséget 'l'olstoj - a felejthetet
len békeapostol - agóniájában ezzel az utolsó sóhaj
jal fejezett ki: "egy - milliókért !" 

Gondolják meg "jog"-gal felruházott, tehát re
formtörekvésekre felszabadított szerenesés nagyjaink, 
.hogy a háboru eszméjét pártoló álláspont milliók és 
milliók halálhörgését, megcsonkitását, megvakutását 
vagy megőriilését jelenti s majd ugyanannyi - ha 
nem több - gyászbaborult, összetörött lelket tud fel
mutatni. - Milliók és milliók - egy megcsontosodott, 
korhoz nem idomitott eszméért! És ha nem is millió, 
de azért hány megváltó eszmét, hány embertmentö 
szérumot és embertnevelő tudományt pusztit el ezen 
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egyetlen hátramaradott cszméuöl eredő eriíszak és a 
logikátlan golyó ! 

De hogy is várhntuánk a léleknélküli golyótól 
lngikát mikor ez a tulajdonság, - amint elübu jeleztem 
- a lelket k6pvíselii közYéleménybül is meglehetösen 
hiányzik ! Például, naiv tár..,ada.lmnnk azon jóhiszemü 
v á.rakozása, hogy egy határozottan kulturellenes pro
tluktnmbúl - mint amilyen a tömeggyilkolás kegyet
lensége - - "fejlettebb" knlturát remél. Pedig a ter
mészet törvénye - hivatkozva Drummond fejtegeté
seirc és sajátmegfigyelt tapasztalatainkra -logikusabb 
az embercsinálta feltevéseknél s átszáll va a. szellemi 
világra. is, valamint a hiéna vagy tigris nem szül béké'i. 
galambot, ugyanugy a. lelki világban is csak az etikai 
alapon nyugvó cselekedetekből és intézményekből 

fakadhatnak haladást szolgáló, erkölcsi nyereségek! 
Usouálatos továubá, hogy a rémséges és belát

hatatlan mcnnyiségü, előbb felsorolt hajmer·csztő vesz
tcségeket: a }Ja takokban folyó vért, u z eldurvult er
kölcsöket, a morál teljes mcgváltozását, mely arra 
<Hztönzi az azclött emberiesen érző, intelligensnek ne
vezett egyént, hogy esetleg egy "ellenséggel" meg
töltött pajtának leégésén lelke., örömbe törjön ki -
a temérdek uuír meglevő é~ még cljövcnrló járványt 
stb. stb. alig veszi figyelembe a közvélcmény, ha. a há
boru "uycre~égcirűl" vau szó! 'Cgyanis dicshimnuszokat 
zeng a könyöriiletességröl, az ápolá-;ról, templomba já
nisrúl, az élet egyszcrü.,ité ... érvl stb. stb. melyck "mind 
a hitboru szülöttei ! " 

Hát én igazán nem tudom, ho ' ha ekkora vi
ltig katasztrófánál még erre ~cm vol. o. itthonmaradt 
küzönségünk képes - mit érdemelne! ! Hiszen ha elüt 
valakit a villanyos, vagy megharapja embertársunkat 
a veszett kntya s azt környezete kétszeres gonddal 
ápolja, nem annak örülünk, hogy micsoda kedvező, jó· 
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tékonykodó alkalm~! szült a villanyM v,1gy a veszett 
kutya, hanem bizony keserves könnyekkel mérlegeljü k 
a sulyos, és apró kezelésekkel nem reparálható szc
rencsétleoségct! 

Ez a bizonyo~ közvélemény azonb..l!l idönk~nt köte
lességszerűen megbotránkozik a Mbomban elkövetett 
"embertelenségek"-en. ~Iert nincs szebb és felemelöbb~ 
mint a »humános" háboru! Igaz ugyan, hogy lövik, 
szúrják egymást, söt pnskatn"sö:\1 loccsantják szét egy
mas agyvelejét, dc azután, ha ráérnek, vagy az al
kalom ugy hozza, bekötik az ellenfél kiJött szemehe
lyét, vagy az összeroncsolt végtiltiOkat, sőt még meg 
is itatják a szcnvedöt! 

Távollegyen t ölem az az érzéketlen cinizmus, hogy 
meg ne látnám ezen t ettnek tényleg poétikus szépsé
gét, sót örök értékét ! Csakhogy hozzáteszem : ime a. 
belekényszerített öldöklés dacára jelentkező kipusztit
hatatlan emberiesség ! 'l'ehát ezt az erényt nem a há
boru sziili s ebben van a szónokok nagy tévedése! A 
harcoló egyén, ha nem saját akaratábó l kegyetlenke
dik, lehet humánus; de a gyilkolásra ösztönzö háboru 
soha, amig a fából való vaskarikát fel nem találják! 
S hogy ezen magában véve is kegyetlen intézmény 
inkább kegyetlenségre neveli a vérszemet kapott tö
meget, aká.r n. harctéren, akár a. megfigyelést végz& 
társadalombn.n, az csak nagyon természetes az elvbo 
emlitett természeti törvénynél fogva. 

Hogy a Jutboru mPllett szól0 élTek 1uicsoda kö
vetkezetlenséget tartalmaznak, méJ egy mol,ú, kinát
kozó példával kívánom bizonyítani. L~pten-nyomon, 

még a legtekintélyesebb egyénektúl h hallhatjuk azt 
a középkori, csodálatosan mcgdölJbcntü nézeh.t, hogy 
már azért is szükséges és törvénysz('rii a háboru, mert 
a föld külön ben ne tn gyüzné citintani n. temértlek 
emuert ! S ugyan ez a nézet egyuttal mindcn -.krupulno;; 

Perezeln<: Felolvasások és Köz!emt':~yek. 
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Ioélkiil valljn., hogy a c.'ialáclok végcélja n. minél több 
g-yermek, s nincs nagyobb erkölcstelenség az egy vagy 
két~,yermek rendszeruéL Tehát minél sütübb gyermek
áldás (bár tudományos alapon van bebizonyítva, hogy 
a c:.aládnak riLkább időközönként született gyermekei 
egészségesebbek, és szociális szempontból is fejletteb
bek, mint a sok gyermekkel megáldott anyáé) s mi
dón e teoria folytán feleslegre szaporodik az emberiség, 
zseniális taldlékonysággal hcíboru állal reparálják a 
dolgot. 

Ha ez a. nézet nem volna olyan tragikus jelenség 
a XX. században s maradt volna ezen utóbbi évben 
még egy futó mosoly arcunk számára igazán a kómikus 
oldalárt~ fordíthatnók e dolgot 1 A még nem létező egyén 
életének szociális érzésból fakadó esetleges megakadá
lyozása égbekiáltó bün, de már az élet tavaszán levő, 
uagy reményeket igérő, talán a világ megváltását ma
gában hordozó, vagy akárcsak anyjának szemefényét 
képező, de núnden körülmény között Isten képére te
remtett fiaink erőszakos halálel erényszámba l)legy! 

Ha megtörtént volna az a csoda, hogy a női ne
met már becresztették volna egy közös és együttes 
munka s.duterére s együtt intéznők a világ sorsát, iga
zán talán mi mAgunk is elhinnök, ·- annyit hallva az 
asszonyi logikát.li1nságról, mely képtelenné teszi a nőt 
"férfias" gondolkodásmódr!l, - hogy valamiképen a 
mi befolyásunk csempészte be a közállapotokba s köz
véleménybe e kiftlc.sarodott logikát. 

A sok diszharmonikus érvelés citálása után, jól
eső érzéssel térek át Alexander Bernátnak az Akadé
mián nemrég elmondott érdekes előadására. A világbé
kéról elmélkedő előadó a háboru mellett való általános 
állásfoglalást különösen két egymással ellentétes irány
zatnak tulajdonítja: a materializmusnak és a teológiának. 
Yalamint a materializmus a természet örök törvényé-
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nek. örök követelményének t<ntja a háborut, ugyan
ugy a teológia mindent Isten akaratának tulajdonítva, 
a háborut is kénytelen annak hirdetni s igy tulajdon
képen, végeredményében a két irány egyet mond s 
együttcsen csinálnak akadályt a haladásért küzdö moz
galmaknak. 

Legyen szabad a teológia védelmére -- valláser
kölcsi egyletnek lévén a vezetöje - cikkemben csak 
annyit mondani, hogy ez aligha a teológia bi.lne, hanem 
egyes képviselőinek tévedése. Mózes kategorikus rövid
séggel kifejezett parancsa, hogy "ne ölj", határozottan 
magában foglalja nzt a büvebb magyarázatot is, hogy 
nemcsak a családodnt, barátaidat, rokonaidat és hon
iitársaidat ne öltlököld le, hanem egyszerilou ne ölj l 

J ézusnuk ugyanilyen lakonikus egyszerüséggel 
hirdetett alapvető elve, hogy "szerescl felebarátoclat 
miut tenmngadat" és "arról ismernek meg benneteket, 
hogy tanítványaim vagytok, ha e~;ymást szeretitek" 
(tehát ismét felebarJtodat és egymást, nem pedig rokont, 
hitsorsost vagy hazánkfiát !) oly félreismerhetetlenill az 
örök béke eszmét támogatja és propagálja, hogy ezen 
az alapon felépült teológia. jof{osan és logikusan Isten 
akaratának nem minösithcti a bá.bornt. Foerster a hi
I'eS keresztény morálpedagógus mon<lj.s: A Gondviselés 
csak Hzért engedheti meg e rémséget, hogy talán tud
tám uuja az ugynevezett kultúr emberiségnek, hogy 
mily ellentmondás van az 6 szókulturája és valóságos 
céljai és motivurnai között! 'l'ehát mekkora kötelesség 
lett volna a legmesszebb menö békemozgalom szalgá
lása!! - Egyált.tlában ha a "rossz"-at, n káros cse
lekedeteket tiltja a teológia - és hogyne tiltaná! -
akkor a legf6bb rosszat: a háborut csak nem védel
mezlu:ti! Hu S<ljnos egy-két egyházi elllucriink u ·zik is 
R háborut védelmező árral, háln Istennek van nem egy 
Giessweinünk, kik az igazi. hoteni igaz.ságoktól áthatott 
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teológiát képviselik, bár nincs meg bennük az a krisz
tnsi bátorság, mely Béke Egyesületünk elnökét - a fe
minista törekvések pártfogóját - jellemzi, söt teljes 
nyiltsággal állitja az urt1lkodó nézetekkel szemben. 

Azzal végzem gondolataimat, amivel kezdettem ! 
E szarencsétlen világháboru megszüntével nincs silrgö
sebb feladata iránytszabó nagyjainknak, irdnyainknak, 
egyleteinknek és egyházainknalc, mint minden ercjükböl~ 
tehetségükból és megfeszített akaratukból a békemoz
galmat minden eszközzel célhoz vezetömódon kiterjesz
tetni, hogy lassunként szétsngározván az mindenfelé, 
áldásthozóarr verödjcnck vissza sugarai nemzetünkl·e
Iszonyu cinizmus kellone ahhoz, hogy a mi tényleg 
gyenge, vagyis temérdek akaddllya/ és megszoritdssal' 
járó asszonyi munkánkat ezután is azzal a lenéző guny
nyal kísérjék, ahelyett, hogy gyökeres munká.val erő

sítsék és kezünket megfogva a rég óhajtott cél felé 
vezessék! (ha már a jogot gyökeres beavatkozásra ne
künk meg nem adt<\k) 

Nagy mélységct árult el az előbb említett aka
démiai előadás, mhlón azon gondolat tal végezte fejte
getéseit, hogy még ha sohasem sikerülne is a béke
eszme nemes törekvé.-;c, nekünk ugy kell beszélnünk 
és cselekednünk, mintha. ruáe látnők a cél közelségét l 
Nagy és fenséges mondás! Tartalmazza azt az impo
náló pamncsot, hogy inkább egy lehetetlen idealizmu
sért kilzdeni, min t egy sáros n1gy v~res köznapi tény
állásba belenyugodni ! 

jézus Kris::tu' nért olyan örök értékü r eformátor, 
mert az utolsó keserr es percig kitarto lt megbukottnak 
látszó e:.zméjc mellet t! A mult napokban monclta. r óla 
egy kirá ló egyházi szónok: "Ha. meg is forunihatott 
""'tlahtt az eszében, hogy bizony elhagyta öt törekvé
sére! Pgyütt az Isten, bizonyárn. a másik pillanatban 
m<~r utána gouclolta: minllcgy l' ram-- én veled umra<lok". 
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Mi gyászoló asszonyok sem tehetünk egyebet! Ha. 
megtörténik ís az a. szomoru dolog, hogy még e vildg
.hdboru után is csak az eddigi kisebb arányu támoga
tással dolgozunk és még jobban besötétedik is felettünk 
.az ég - Ini eszménkkel maradunk. És épen ez bizo
nyitja a békeeszme igazságát és k.ivihetöségét. Ismét 
Drnmmond Henriknek a szellemiekre átvitt természet
tudomanyára hivatkozom : amely eszmével igazságérze
tünknél fogva. fel nem tudunk hagyni, abban szükség
.szerüen, megvalósulásra hivatott iga1.ság foglaltatik. 



Háboru és cselédkérdé;. 
("A Nő.")' 

E megbomlott, szomoru idöszakban még az a 
keserves tapasztalat ís ért bennünket, hogy az erkölcs 
- melynek mcgtcremtését pedig csodálatosképen a 
t.irsadalmak mindig a hábom befolyásától várják -
még a szakottnál is lnzább állapotban tengődik ! El
tekintve attól, hogy mint egy pozitiv tényekről beszá
moló forrásból értesülünk, irtózatos nagy arányban 
terjed a háboruban levő katonák között az a csalá
dokat pusztító, jövő generációt megfertöző kór, mely 
anól ta.nuskoclik, hogy a háboru vadsága nemcsak 
"nemesitu és "imádságrau tanit - még arról kell 
nagy szomorusággal beszámolnunk, hogy a megválto
zott, nehéz viszonyok miatt, szerencsétlen elvakitott 
leányaink és asszonyaink tömegesen sietnek az állami
lag szentesitett erkölcstelenség karjaiba. S e pontnál 
-vagyok bátor mint a "Magyar Egylet a Leánykeres
kedelem ellen" egyik Szerény munkása a rendőrségen 
szerzett tapasztalataimat magyar asszonyaink komoly 
figyelmébe ajánlani. 

Ebben az évben - ellentétben a többiekkel -
feltünően sok tisztességes, jóképő cselédleány jelent
kezik szégyenkezve lapkiváltásra és midőn az erkölcs
rendészeti osztályon levő egyleti szabánkban szeretettel 
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és részvéttel kérrlezzük, hogy mi vitte öket e szömyü 
elhutá.rozásra, a legtöbuje sirva panaszolja, hogy gaz
dája a megváltozott viszonyok miatt már hónapok ótn. 
felére szállitotta le bérét, máshol scm hajlandók a régi 
dijazítssal fogadni cselédet s igy mcgunva n sok nél
külözést és haszon nélküli küzdést, ezen "könnyebbiL 
életmóden, határozta el magát. 

Távol legyen tölem az a cini:t.mus, hogy mcn
tegetni kivánjam e szomot·u logikát. Azt js jól tu
dom, hogy nagy része e jelentkezöknek kap az alkalmon, 
hogy e "könnyebb" utat választha.ssa, sőt egyik má
sik csak kifogásnak használja a mcgváltozott, clüny
telen állapotokat. De uzt is tudom, mert minclen héten 
meggyő.::ödöm róla, !10gy tiz leány közill /egalóbb is 
kettőllek csakugyan a rossz dijazás okozza a lapkivál
tást, hac:3a.k egyletünk nagy et·öfeszitéssel le nem 
tudja tervéről beszélni és tisztcsséges keresetet nem 
tud azonnal szám<inl teremteni. 

Vajjon nem fclháboritó dolog-c az, hogy társa
dalLnunk véghetctlen indolcnciájánál, ridcg:.:zivii.ségénél 
és gondolkodás hiánydnál fogva épen ezen arnugy is 
nehéz és kétségbeejtő viszonyok közepette sujtja 
duplán a népet, a szó teljes értelmében belehajtva 
gyermekeinek egy részét a prostitució posványába. 

Mikor az egyik intelligens, nagyon jóképü és 
valósággal zokogö leánynak azt mondtam, hogy gon
dolja meg jól a dolgot, vajjon ilyen jobbérzésű leány 
képes lesz-e C 7. t a nem embernek va ló életmódot meg
szokni, az asztalra leborulva felelte : "tessék elhinni, 
mint cseléd sem éltem emberhez méltó életet ! Reggel
től estig baromként dolgoztam s bár iparkodt!'lm lelki
ismeretcsen végezni dolgomat, soha jó szót vagy csak 
egy rövid pihenő időt nem kapt:l.m s most már ehetet
len koszton tartottak - akár tekintetes, akát' méltó
ságos uréknál szolgáltam. " 
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Hogy ezek az állapotok nem költöttek, hanem 
tényálláson alapszanak, azt majd minden nap tapasz
ta lom, mikor !SZörnyüködve veszik ismerőseiru tudomá
sul. hogy még mindig a régi bért kapják cselédeim s 
e drága világban ugyanugy velünk vannak egy koszton 
(bizony most meglehetösen megszükitett közös koszton) 
mint a régi világban s épen ugy mcuuek illőnként 

szinházba vagy más tisde;,.ségcs :-.zórakoztató helyre -
természeteseu az én péllí:cmcn - mint eddig. "Rogy 
lehet ezt v<.~gyon nélkül e nehéz idöben produkálni ~" 
kérdi tőlem nem egy ismerősöm és nem mindcn gúny 
nélkül! 

Hát úgy, hogy ~z cruLer e nchtz korszakban nem 
vesz magának uj ruh<i.t, uj kalapot, uj kabátot és az 
Ist-t•n tudja még hány Wc nj dolgot, valamint nem megy 
maga szórakozni, - de semmi körillmények közölt nem 
a cselédjével érezteti a megváltozott viszonyokat, kínek 
lélekö/ö robot munkájdnáL jogl'a nemcsak tisztességes 
fizetés jJr, hanem a kellő szómkozás is pihenés is szük
séges. 

Egyik nyomorult lcáll)rtól llZt kérdezve, goudol-e 
néha vallására, emlékszik-e mit tanult az evangélium
ból, azt a keserves sírással elmondott választ kaptam, 
hogy 10 év óta nem tudott templomábél eljutni, mert 
hiszen folyton szolgált é.s ü unepnap a "nagyságáék" 
mennek templomba. s ebédre ozsonnára vendégeket vár
ván, dupla munka vár reájuk. 

Legyen szabad megemlitenem, hogy ugy a temp
lomjárásra., mint a sz·~r~1koztató helyekre tulajdonképen 
sokkal inkább a népnek kell alkalmat adni, mint saját 
magunknak. A müvcltebb, acélozottabb lélek otthon a. 
legprózaibb muSJka mellett is, söt sokszor egy sereg 
kellemetlenség között is mcgori:t.lwti emelkedettebb 
hangul:ltá.t s elég egy könyv, egy kedvenc szouáta vagy 
csa.k egyetlen szerencsó, a kel/ó pillanatban megszülelett 
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gondolat, hogy a lélek esetleges diszharmóniáj át, a régi 
összhanggá változta.'isa, s elégséges szórakozci.st sziiljön 
a mindcnnapi robot életben. De akinek sohasenz adatott 
kedvező alkalom, hogy lelkét a mienkéhez hasonlóan ki
müvelhesse, azt saját gonuolataival mcgcrösithesse és 
mégis a legsulyosabb terhet kell viselnie - annak igenis 
nom csak oktatás és tanitás, hanem minden köriilmé
nyek között dcrüt keltü, életkedvet növelő, kellemes és 
könnyen élvezhető szórakoz;is is szükségcs. 

"Nem tudok én már semmi jóban hinni és sem
minek sem örülni", mondja a mult héten az egyik 
szerencsétlen jelentkező. "Hajszolnak mint cg-y kutyáL 
s csak azért élek, hogy az nri a.-;szonyokal öltöztessem 
és reggeltől estig szeszélycit szolgci.ljam, mikor ugy sze
retnék már egyszer pihenni -·- és néha.-nélta. mulatni." 

Foerster Vilmos, a ki vid ó milnchcni pedagógus -
ki majd minden évben folkeres bennünket, hogy min
don alkalommal csotlá.la.to-; közönnycl térjünk napirendre 
mélységes tanításai fölött - megható naivsággal aján
lotta őseire büszke, aristokrata társadalmnnknak, hogy 
próbálja meg szokásba venni, hogy a hétnek logalább 
egy napján a gyermekükkol vagyis a fiatalsággal szol
gáltassa ki a cselédeket, ellenkezőlog a hit többi nap
jával. l'llilyon önérzetet, milyon elégellett érzést szülue 
ez - mondja Foerster - a szegéuy, örökös szolgála
tot teljesítő c .. ;olédségnél s micsoda szociális nevelést 
nyujtana ez a jövő generdctó számára l Természetcsen 
gunyos, sajnálkozó mosoly rá. a felelet, akárcsak 
Seneca korszakában, midón a nagyszivü filozófus ugyan
ezt a tanácsot adta a rabszolgatartóknak. "~Iicsoda 

konfidencia lenne ennek a vége s azután, hogy kine
vetnének a szumszédok." 

Ha cselédleányaim tánrmulatságba mentek, mert 
bizony fiatalok lé,·én, uéha.-uéha oda is eljutottak, (de 
nem ám rosszhirii táncórákba, hanem nekik vuló, tisz-
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tességes mcstcrcmberbálb.l) legtöbbször leányaim segi
tettek az öltözésnél és ök fésülték meg öket, hngy 
minél rendescbbek és C'iinosabbak legyenek. Ha szin
házb<\ küldjük öket, - szintén nekik n\ló mulatságos 
vagy tanulságos, könnyen érthctü, nem frivol darabba. 
- ugy ismét leányaim készítik nz asztalukra a mara
dék hideg vacsorát a. sziikséges edényekkel együtt, 
hogy megjöve, fárJdtun, ne kelljen nekik az élé.'>kam
r{~ból vagy konyhafiókokból összekeresni ennimlójukat 
s nagy ritkán legalább viszonozznk nekik a mlndcn
nnpi teritést és kiszolgtílást. Előre megjelölt napokon 
í'ogadhatják ök is banttnőikct, mikor sz in t én leányaim 
gondoskodnak számukra ozsonnáról. 

J~~ ennek dacára - teljes őszintességgel merem 
állitani - soha, Ile soha uem tapasztaltunk egyiknél 
sem visszaélést vagy konfidenciát, hanem a legmesz
szcbbmcnö udvaria:-.ságot és kétszeres szolgálatkészsé
get! Hogy a "szomszédok" ki11evetnek bennünket, az 
valószinüleg ig·1z. Dc mikor 11ap-nap után szánalommal 
hallom konyhájukból az éktelen Jármát, n urnö" és "cse
léd" kölcsönösen gorombá~kodva egymással - szivesen 
engedélyezem nekik nzt a kis jókedvet l 

Bármennyirc idegenszeriinek, sőt ncvctc;égesnek 
Hinjék fel konzervatív háziasszonyaink előtt érvelésem, 
csakis a baráti, mondhatoám testvéries bú.nác;mód javítja 
és emeli cselédleányaink lelkét ana a fokra, hogy ir
tózattal forduljon el a prostitucio lllindenütt jelent· 
kezö kitárt karjaitól. 'fcrmészetcscn ebben a testvéries. 
bánásmódban beleértendő a szinte észrevétlenül tör
ténő következetes oktatás, jobban mondva itéletfejlesz
tés, mcly szükségtelenné teszi a nagyképü é-; ellenszen
ves erkölcsi prédikációt. Még szúrakozásaikat is ugy 
kell számukra megteremteni, hogy a lh1tározott irányi
tás dacára észre se vegyék, hogy tulajdonképen a mi 
akarutunk után mennek! Ne mi küldjük őket ide vagy 
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oda, ne mí válasszuk ki a n~kik való darabot - mcly 
körülmény mégis csak egy örökös gyámkodásnak néz 
ki és kedvetlenséget okozhat -hanem valamiképen ugy 
szuggeráljuk, ugy befolyásoljuk üket gondolatainkkal, 
hogy szinte maguktól válasszák a mi általunk kijelöl
teket t 

Már most arra a kérdésre, hogy ilyen szuggesz
tió elérésére, ennyi észrevétlen oktatásra örökös beszéd 
ís szükséges, tehát megszegjük azt a régi, általános 
elökclö nézetet, hogy bárnúly humánusan bánjunk is 
c~elédeinkkel, csakis a közön-;éges lelkületü háziasszony 
"ül össze" velük a szükséges clolgokon kivül beszélni 
- a következöket felelem. 

Családi dolgokat, ismerősökről való intim hirekct, 
pletykaságokat, panaszkodásokat igenis csakis nagyon 
közönséges lelkü asszony köt a cselédje orrára, de 
az azután a szomszédnéját és minden ismerőséf ezen 
priváljellegü mesékkel un/alja, amely épen olyan közön
séges dolog, mint az előbbi szokás. A.z ilyen emben·ijl 
szokták azt mondani, hogy miután nem tud valamiről 

beszélni, tehát mindig valakinek a dolgait meséli. 
Valanúröl, még IJCdig olyan valamiről beszélni,. 

ami nevel, oktat és felemel - első sorban az ugy
nevezett alkalmazottal szükséges. Hogy ezen támogatás 
ma, e szet·encsétlen korszflkbn.n, midöo a há.Lorn ter
mészetszermeg ugyis erköJc-;i dekadenciát szül, kélsze
res kötelesség -· az is na~yon tet·mészetes. Xemcsn.k 
szentimentá.lizmusból beszé ek, Ile ismétlem, hogy té
nyekre hivatkozhatom, mikor határozottan merem álli
taní, hogy óriási arányban emelkedett az urí osztály 
önző nemtörödömsége folytán a cselédekből lett pt·os
tituáltak száma. Igaz, hogy a bánásmód a cseltdekkel 
szemben mindig egyforuu volt. De ugy tekinthető a 
dolog, hogy a jó bérek mellett,- mely legalább anya
gilag kielégítette az alkalmar.ottakat, - valahogy csak 
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eltűrték a mindennapi megaláztutü.'it é:i szakcidatln.n 
munkát. De most e hirtelen töl'tént bérleeresztésnél 
céltul~nnak látj ák a folytonos nehéz küzdclmet é:; né
hány jó barátné, vagy prédára leső kufárszcllem taná.
C::,ára rohamosan jelentkeznek az erkölcsrendészeti osz
tályon, nem tudva tcrmés7.eteson, hogy immár csakis 
a mi kezcinken keresztül, meglehetősen megnehezitve 
a dolgot kapják ki az esetleges mfndenáron kivánt 
lapot, ha semmi körülményck között sem fogadják el 
.a tisztességesen fizetott munkát vagy az "otthon"-ba. 
:való ideiglenes mcnetclt. 

Most még azt a kérdést említem meg, hogy igaza 
l ehet-e a konzervatív társadalomnak, mikot· nevetséges 
kicsinyességnek és szánalmasan jelentéktelen munká
nak deldarálja azt a törekvést, mely megfeszített erő
vel kiván egy-két n1egtévedt vagy megtévedni készülő 
leányt - tehát a közvélemény szerint már ugyis 
"rossz" és "romlottságra predesztinált" anyagot -
megmenteni (talán csak nagyon rövid időre) t\ szt\mot
tevö emberiség számára. 

Konzervatív nézetű társadalomnak felelve, a leg
ösitb könyvet idézem, amelynek örök modern eszméit 
bámulatos talentummal tudja. "vaUtísOi" társadalmunk 
agyonhallgatuL "Ha valamely embernek száz juha 
van és egy elvész azok közül, nemll.c nem elmegy-e 
a hegyekre és nem megkeresi-e az elhagyott juhot 
elhagyván a kilencvenkilencet ~" 

Rettenetesen naiv, de yégheteUeniU megható pél
dázat a mai olcsó életü világban, midön milliók és mil
liók "elveszte" felett is könnyen napirendre tér a mai 
·ember! Micsoda értékelése ez a naiv ruond;\s az élet
nek! ~!ikor napról-napra borzadva olvasom a "modern 
technikai vivmányok 11 következtében tOrtént rémséges 
-emberveszteséget, vagy visszafojtott lélegzettel szem-
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lélem, mily visjuvonhat:lthuul nyeli el a "moJern ci
vilizáció" szülte rendszabályozott leánykereskedelem 
tömegcsen vesztükbe rohanó, szeroncsétlen leányainkat 
- szinte babonás áhitattJ.l cseng fiUemben a. régmult 
idők együgyüen hr~ngzó, de mélységes szociális gon
dolatot tartalmazó szózata: "Ha valamely embernek 
száz juha van és egy elvész azok közül, nemde nem 
elmegy-e a hegyekre ... ?" 

Ime, a mindeddig meg nem értett örök modern 
szociális programm. 'l'ársada\mnn k tagadhatatlanul még 
rnindig inkább a meglevö 11 kilencvenkilenc", vagyis a. 
rendes, jó állapotok, a szerenesés körülmények körül 
forgolódik - közben maga is szórakozva és élvezve
- lllintsem hogy észrevenné azon "egyes" különválta
kat, kiknek min<lig töub és töl.Jb volta szüli a tömeges 
bukáso kat, nyomornságo kat és kiknek .., fel keresésére", 
"megtalálására" és normális állapotokhoz való "vissza
hozására:' olyannyira kötelezve vagyunk! 

"Hegyekre" meuni, vagyis emelkedő munkát vé
gezni - igy nevezi az evangélium csodálatosan kép
letes szava ezen mentö muukát! És mégis attól fél 
előkelő társadn.lmunk, hogy lehajolva. D7. elveszettek
hez, esetleg leesik a többé.-kcvé..;bé magacsinál ta pie
desztálról ! 

Mindenesetre jobb szer0tnénk mi i..; gyökeresebb 
és célhoz vezetöbb mnnkát vt'gczni s teljes c1·,jvel a 
kettös morál és ennek ;.;züksétiszcrü llroduktnuH : a 
prostitució eller1 dolgozni; de ha. még ez nem a~:latott 
meg minckünk, jobb ma ezt az aprólékos tlolgot vé,;czui, 
ruint ez ügyllen ab~zolnte :-;emmit -scm tcnui! I~s Ira. 
ezidúszerint nem is sokan segitenek még e munkában, 
azt csakugyan elvárhatnők előkel J asszonytár.,,1inkt<il, 
hogy ha már örök iclfJkrc hcle i<:> nyngo,ltak azon jcl
lcgzcte . .; próféchi.lJa, hogy : ~PI'•1stitnci6 mirHlig volt ~s 
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mindig lesz, akárcsak a háboru"' legalább cselédjeik 
iránt tanusitott szükkeblüségükkel, különösen pedig a 
krítikán aluli rossz díjazással ne virágoztassák fel a 
leánykereskedelem szégyenletes és a női nemet mélyen 
lesuj tó intézményét! 



Ma.&yar nők a békéért. 
tMejjelent 38 vidéki lapban.) 

Szinte megilletődéssel vesszük kezünkbe a tollat, 
midön arról tesziluk jelentést, hogy a mi magyar asz
szonyaink törekvése nem m01iil ki az ápolá.s és jóté
konykodás másodrHngu s csak a meglevő scheket kö
töző munkájáhan, hanem öntudatra és fele16sségérzetre 
ébredve, magán <\ baj g-yökerén kiván kötelességtudóan 
dolgozni. 

Tud vn.lcvoleg a hág<li noJkongrcsszusból kifolyólag 
nálunk is megalakult az Allandó Béke Magyar Bizott
sága, mclyhez bizalommal várjuk min<lcn lelküsmeretos 
magyar asszony csatlakozását. 

Bármennyire méltányoljuk azt az önfeláldozó 
szamaritánus rnunkát, melyot a förangu világtól kezdve 
egész a legalsó rétegekig végez ma - - különféle alak
ban - minden igaz honleány, érezzük, hogy elérke
zett az idö (igazán "most vagy soha") a gyökeres és 
alapvető asszonyi munkára ! A mi ápolásuuk, sebköté
sünk és jótékonykodá.sunk magában véve még egyetlen 
egy felebarátot scm mcnt meg a halál torkából és még 
kevésbbé akadályozza meg a jövendo vérfürdöjét. 
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:\fár pedig korunk egyik le!!.nagyobb humanistá-ja 
és szónoka irásban és beszédben fanatikusan hit·detí, 
hogy a legjobblúszemli és legbuzgóbb munka em 
igazán embermentö cselekedet, ha egyuttal nem a 
fejlettebb jövót szolgálja! 

Ime ennek a rettenetes világháborunak kellett 
jönnie, hogy megkinzott és összezuzott lelkü asszo
nyaink tömegesen megérezzék ezen jövendőért folyta
tott komoly és célhoz vezetö munka hiányát az egész. 
világon. Belátták, hogy immár n. nagy, fele emberisé
get képviselö nöi tábor nem nézheti paszsziv maga
t-3.rtással a világ vérben gázoló "haladás"-át, nem tölt
heti idejét pusztán házi dolgokkal vagy az emberiség 
nagy és égbe kiáltó sebeinek aprólékos kezelésével és 
foltozásával, hanem bármilyen vád, kigunyolás vagy 
félreértés dacára is roinden erejét és talentumát igazán 
a közjóért kell, hogy áldozza. 

Hogy ezuttal csak a bennünket legérzékenyebben 
érintö, meggondolatln.n vádra feleljek : mi magyar asz
szonyok nem ., hazafiatlanságból" kivánunk lelkünk 
egész erejével, szivünk legmelegebb érzésével az em
beriség egyetemes békéjéért dolgozni, hanem mert 
ösztönszertien érezzük, hogy magyar hazánk is csak 
ukkor lehet igazán nagy és igazi kultur ország, akkor 
várhatjuk reá Istennek megérdemelt áldását és igaz
ságos ítéletét, ha áthatva a testvériség krisztusi gon
uolatától, az egyetemes békéért való kullur-hdborura 
forditja összes harci erejét. 

Mikor mi ezt .az eg ész emba iség boldogit<i.sára 
célzó iueális e-;zmét hiruetj ük - melyet ugy sze t J t· 
nek a felületesen gondoD<:odó emuerek nemzetellenes 
eszmének nevezni - akkor mi szent r1cggyuződé~sel 

érezzük, hogy cb ü sorban szerct ett hazállk emelé::.én, 
söt fclmflgn.":iztosulásán dolgozunk. 

Vajjou ki Jncrué félten i nemzetét le;;cl.su példa. 
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adónk: jézus Kriszlus nlinden embert boldogitani ki
vánó, testvériséget hirdető tanaitól ? Ki mcrné bizal
matlanul hallgatni az evangélium szav:üt s félteni cttul 
a nem1.eti érzést? S vajjon a mi béketörekvésünk nem 
evangéliumi programm-e, mely csak njj<hzületést ered
ményezhet Illiuden irányban '? :::\yugodt lelkiismerettel 
sőt jóleső áhitattal bontjuk ki tehát hófehér zászlónkat, 
mely szimbolizálja az összes szinek eg)iittcs voltát, 
vagyis a mi esetünkben mintlcn nemzet értlekét. 

Xemrég olvastam egyik ismert napilapunkban~ 
hogy a magyar nemzet egy a nobilitás fogalmával. 
Nos hát lehet e nagyobb nobilitci~ a világon, mint a 
testvérgyilkolás ellen irányuló köteles küzdelem ? 

:Magyar társadalmunkban való renelithetetlen hittel 
várjuk az Állandó Béke ::\!agyar Bizottságához való 
tömeges és lelkes csatlakozást; e bizottság arra lesz 
hivatva, hogy a hatalmak közötti hivata.los béketárgya. 
lások alkalmával 20 hivatalos képviselőt és 10 helyet
test küldjön a helyszínére, az egész világ asszonyainak 
ott tartandó kongresszusra, melynek feladata. a béketár
gyalásokat az állandó béke érdekében befolyásolni. 

Percze:né : felolvasások és Közlemények. 



A háboru és az anyák. 
(Az Állandó Béke Magyar Bizottsága alakuló nagygyülésén 

tartott előadás.) 

Mélyen tisztelt N agygyül és l 

Engedjék meg, hogy kornnk sulyasan szenvedö, 
martyr anyái nevében - kik valóságos kálváriát jár
nak egy mérhetctlcni\1 hosszu év óta - keltsem fel 
figyemüket azon ig11zsá.g iránt, hogy első sorban az 
anyák vannak nagy összetartásukkal és rendithetlen 
hitükkel arra hivatva, hogy az állandó béke megterem
téséért fáradhatatlanul dolgozzanak. 

Az anyák, a kiknek ősidőktől fogva épen csak ez 
az nnyaság lett az ell1beriség áltnl mint egyedilli hi
vatás és cél predestinál va, a nélkül azonban, hogy azt 
a jogot, mely anyai volta és gyermeke élete és jövője 
érdekében a logikus és célhoz vezetö dolgozást is biz
tosíthatná számára - valaha megkapta volna! 

Hogy a temérdek idegen és egyoldalu munkából 
származó veszély közül csak futólag ernlitsem azt a 
más morálból eredő egyetemes felfogást, mely a szó 
teljes értelmében elrabolja lelkileg a fiugyermeket 
tiszta életfelfogásu, fehér otthonából -- a legmegrá
zóbb és legkegyetlenebb ehzakitást a háboru eszközli, 
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mikor anyai védő k:n·okból u.r. ágyu elé hurcolja azt 
az egyetlen adományt, egyetlen féltett kincset, egye-

düli célt és boldogst\got, szóval egy csn,pá.ssal mindent 
- a gyermeket, akivel az auy;ü sziv egész az örökké
valóságig össze van forrvtl. ! 

Rogy e merész kijelentésl'e vaJahogy a haza
fiatlan:-;ág vádjával ue illcssenek bennünket, sietek ki
jelenteni, hogy teljes tudatával vagyunk annak, hogy 
elsö n haza védelme é.s jóvolta s csak azután jön az 
egyesek boldogsága.! Sőt jól tudjuk, hogy még az 
egyéni vonzalom, a család alapitás privát ügye is 
.a természet szociális terv!:! folytán - első sorban a 
nemzet szolgálatába kell, hogy helyezkedj ék, hogy a 
végcél és gondolat nündig a haza és sohascm az egyéni 
boldogság vagy boldogtdlnuság. Ezt legjobban épen 
mi anyák tudhatjuk, kiket az Isten azzal tüntetett ki, 
hogy életünk kockáztatásával, jóformán életünk odado
básával kell goudoskodnuuk nemzetünk boldogulásáról 
-- népesedéséről! 

~li jól tu<ljuk, hogy a hadtért - ha kelJ, hamu
száj - igenis meghalni is kötelesek vagyunk ! De azt 
is tucijuk - kelet felül mt!g egyr e halljuk a szózatot 
- hogy az emberi él'zés a. Jegiorróbb hazaszeretetben 
sem mel'ülhet ki egészen mert I.')tentöl adatott örök 
missiónk, hogy a köteles ncmtcti munkán keresztül 
mindig az egész emberiség boldogulásáért dolgozzunk ! 

Nem kell sokat törnünk a fejünket és nagy kér
dé:>t csinálni belole, hogy vaj j on a XX. században jo
gos-e a háboru, vagy sem? Már az a 2000 év elött ki
mondott klasszikusan egyszerit és lakonikus, semmi
félc cliplomáciával el nem csavarható rnondás: ,.szercsLl 
felebarátodat, mint tenmagadat" lehetetlenné teszi 
egyszer s minucnkon·,~ - minL jogos intézméuyt, 
mint emberies ig,lzságszolgaltatást - az öhlüklést. 

Ha semmi értéke é:; megbizhatósága sem lenne 

·~· 
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a. korszakról korszakra bővülő, nngyobb perspektivájll 
gondolatnak és az cm heriséggel folyton fejlod ö lelki
ismeretnek - már nugáb:J.n véve ezen ősi jelszóra 
bátran rábi7.hatnók magunkat. 

'l'eljes tud.ttába n vagyunk hazafias kötelessége
inknek. Csakhogy mi fanatikus hittel valljuk, hogy 
első sorban hüs:es életre és nem halálra \agyunk hi
vatva nevelni gyermekeinket. Tagadjuk, hogy a leg
hősicsebb önfeláldozás csak halált p1·odukálhat, mert 
érezzük, hogy száz-;zort:1 nagyszeriibb és kötolesség
szm·übb a hazáért vAló helyes és önmegtugadó élni tu
dds, melynek gyümölcsei e:.et.lcg ál<lóan befolyásolhat
ják a. testvér nemz;eü•kct is, tehát hazaszereletünk miatt 
nem kell emberszereteitinket csertibe adni! 

)félyen tis:ctelt Xagygyitlés ! Isten és emberszere
tet után lcgfelsége.-;ebl.> ért.é~ a hazaszeretct. :\Iiért kell 
ezt a yelünk születctt, kipn..,ztith ttlan szeut érzést a 
magn. gyönyöl'ii tisztaságából, r.1gyogó fehérségéből ki
vetköztctni s a h;tsonló szeut érzések legbo ldogitóbb 
tulajdonságától: a nyugodt lelkiismeret ndástól épen 
ezt az egyet me,;fos;_tani! 

Hogyan \<lll az, hogy tah'w soha. még n1jtunk 
kivill nem jutott -;enkiuck e-;tébe, hogy ha fiát visz
szatartja az emburoíl ti.M ,cot küvJtelő S.lór,~kozásoktól, 

felebarátjút meg tlú7..í ü;tú;t.)l ( m ert pl. egy szegény 
öntndatlJn, gyeng0 Ct kol es il utcaleány is testvér és 
feleban'it) a.z egé~7.>égét és jü\'Cndo c.;.\!áuját megmé
telyct.•:i dorbé;::ol:htól, fri\'ol, n etuzctét inficiáló hang
tól, hogy hazüj.í.ért knmolyán tlolgozó munkást nevel
jen uelúlc - lw~y e!;kor is hö::.t nevel hazáju. számára 
még pedig nag-yobb és m.\rJ.lan•lóbb has<not hozó, lo
gil.usaúb host, nlintha esetleg valaki egy léha és 
könHyclmii dd utún "hü-;i'" halúlt hal a nemzetért. 

"\7. előbbi hű~ milHlig saját akurdtt'd.Jól és öntll
Jat: b H lép c y i té z életre és a fl.!lelrhség tudás ha. tal-
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mas érzete avatja öt iol igazi hr'iss4. _\z utóbbi hősi

esség - nagy tisztelet u nagyszámu kivételnek - nn.
gyon gyakran csak a kényszerü;;ég által sziiletik meg 
és a gondolkouó ember el vtt inl\áub áldozat, mint 
hősiesség számba ruc~y. 

Bámulatos, hogy 1 tennyire fél u közvélemény a 
feminizmus eltcrj edésétol ! De világért sem gondolja 
meg- azt, hogy mennyivl.!l tökélete:-,ehbcn és magasabb 
igazság szerint kellett yolnn. a kötclczü és hivatalos 
állapotoknak b~reBdczkcdnic, hogy épen a mcleg~o érző, 

gyermeke jövöje ircint aggódó, igazi anya ne kivánjon 
kilépni a közszoreplés t erére. Hi ·zeu a mai viszonyok 
köz ö t t minél u öiesebben érz ö, tehát emberszeretet és 
magasabb igazság utún vágyódó egy anya, annál szük
ségszerübbcn kell neki a. reformokat előidézhető, em
beri jogokra aspirálni! 

Nekünk a nagy két'dtÍsekbcu meltözött és félre
tolt anyáknak renelesen turhis és a világ sorsába. való 
jogos beavatkozás helyett vállveroget ve a vallást ajánl
ják, miut egyedüli nekünk való s állitólag vizet nem 
zavaró adományt. 

Kos hát mi,teljesen erre utalva. kiismertük és szinte 
jelfedeztük ezen semleges hatásunak tartott adomány 
reformáló erejét s jogok hiányában ennek szent nevé
ben követeljük immár u tömeggyilkolás végleges 
megszüntetését. Ezt a szarencsétlen világháborut már 
kénytelenek vagyunk kika.pcsolni törekvéseinkből, de 
teljes lelkünkből és szivünkböl érezzük, hogy ennek 
kell az utolsó vérfiirdönek lenni é.'\ hogy ezen szent 

~ célért kell első sorban vállvetve dolgoznunk, ha. nem 
a.karjuk az emberiségben és saját magunkban való hi
tünket végleg ehTeszteui ! 

Mí vallási alapon álló anyák nem akarjuk továbbra 
is azt a nevet'5éges és logikátlan szerepet iáts~ni, 
hogy mig egyik kezün,kkel a feszülethez vezetj(lk 
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gyermekeinket, hogy az örök szeretet, béke és megbo
csátás eme szi.muolumn. előtt ébJ'csszük öntudatra és 
emberszeretetre a fiatal lelkeket, adtlig a másik ke
zünkkel már kora gyermekségükben plls kát és kardot 
nyujtsunk számukra játékszorül, mint későbbi "vitéz
ségük"-nek jelképeit. 

Sohasem értettem, hogy miképen lehet a hősies

ség fogalmát n világtörténelem legnagyobb vitézének : az 
egész emberiságé rt nem csak halni, de elsősorban önmeg
tagstdóan élni tudó názáreti hősnek tanaival homlok
egyenest felállitani! 

Ti fiatal anyák, kiknek ősi recept szerint még 
mind.ig csak a vallást ajánlj ák figyelmetekbe, végre 
- a borzalomtól kinyilt szcmmcl s észszel - enge
delmeskedjetek ezen óhajnak és szentül fogadjátok, 
hogy ehentul csakis felebarát szeretctre és kiméletre, 
nem peclig testvér gyilkolásra togjá.tok fiaitokat nevelni ! ! 
Ti már olyan hősöket akarjatok fiaitokban látni, kik ön
magukat győzik le a felebarát érdekéért - és nem 
megfordítva ! ! 

Nem reflektálván a nagy világ arra, hogy mi asz
szonyok épen a nekünk adományozott evangéliumból me
ritjük igazságainkat, egész az unalomig hangoztatják tö
rekvéseink ellen, hogy az emberiségbe plántált nagy ösz
tönök ellen nem lehet semmit tenni 1 A harc és öldöklés 
utáni vágy bent foglaltatik az egész természetben s ennél 
fogva első sorban az emberiség lelkében s miután ezen 
"természetes" indulatok ellen nem lehet ln1zdeni -
mert mindeu ösztön kielégitésre vár - úgy logikátlan 
az öszszes ellenmunkálat . 

.Mélycn tisztelt Nagygyülés! Előttünk épen ezek 
az érvek dokumentálják ami ma.gasabb ösztöneink és 
legfelsöbb régiókból származó vágyainknak a. teljes 
jogosultságát és egy nagyobb knltura hozta kie
légítését. Ezek ami nemes ösztöncink és legyözhetet-
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len v~\gyaink bátran felveszik a. harcot az alanta') 
származá•.m ösztönökkel szemben, mert az már csak 
lehetetlen - épen u. természet szent és megbir.hLltó 
törvényénél fogva - hogy ha a mindeunupi ala
csony . még ::tz állatvilágból ránk maradt, velünk szü
lotett ösztönök rgy bizonyos fcjlóMsi fokozn.tig jogo
sultak és respoktálanrlók, hogy akkor ami jobb jövőbe 
gravitáló kultur-vágyaink, melyek igeni'> <;7..intén YClünk 
született és görcsösen velünk növekedő vágyak, s mc
lyekct nem csak mi, gyermekcinket mindenárou meg
váltani aknró anyák, <le a világtörténelem ígazi meg
váltói is lelkükl)en honloztak, hogy c felsöbb helyről 
jövő ~C'jtelmek csak puszta utopiák legyenek, melyek 
felett a köznapi alu.nt:k; v;í.gyak legyenek előnyben ! 

A felebarát szeretet ösztönének az alantas harci 
vágyon vaJó gyönyörű győzelmét legtipikusabban egy 
llu.rctéri jelenet dokumentálja., melyet Jásza.i :Ua.ritól, 
uemzetii nk nngyszivü és hazaszeretettöl lángoló mü
vésznőjétől ballottam elmondani. 

Rnsvét ünnepén azt veszi és'lre űgv csomó pihenő 
magyar kntona., hogy a.z ugynevezett ellenséges tábor
ból folyton hivúan integetnek feMjii k. Y égre a legbátrabb 
magyar legény kö;r.eledik s látj a, hogy egy orosz ka
tona kitárja karját s úgy várja öt. FelMtorodva el
kezd feléje szaladni ~ egyencsen karjaiba esik, ki öt 
összevissza. csókolja és simogatja s alig néhány perc 
mulva egy sereg magyar és orosz legény - egy se
reg magyar és orosz anya féltett gyermeke - ölelke
zik sirva, mig csak észre nem veszik magasabb kö
rökben s könyürtelenül szét nem kardlapozzák öket ! 

Mélyen tisztelt Nagygyűlés! Itt is természeti, 
még pedig magasabb természeti törvény müködö tt : a. 
krisztusi vágyak feltáma.dá.sá.na.k Ilusvéti örök törvénye l 

Ha jogosult és predestinációszerü az összeütkö
zés, az erök mérközése a term~szetben, \\gy ez a jo-
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gos versengé.:. semmi e-,etre sem abból a logikátlan 
harcbúl áll, melynek kimenetele :.okszor az alávalót 
sc·gití gyözelemre s me l~· ben rende.~en n ernzetek szino 
java pn:sztul el egy sereg nemzet mentű és emelö ta
lentummal egyetemben, hogy n. nromorékok és ügye
fogyottak képyheljék nem egy:szer a megmaradt nem
zetet: hanem az a neme-s harc, ahol a szellemi feböbb
ség jogánál fogva ar. erószbbé a gyózelcm ! 

Csodál:l.tos jelenség, l10gy ha. durva véres és alan
to.s harcrrl van szú, rögtön a természeti törvényeket 
citálják ; de ha a szellemi mérkűzés jogosultságát han
goztatják - amelynek pedig szintén megvu.n a maga 
szük-;~gszerü törvénye - mély,..é;;e.:.cn hallgatnak az 
idézetekkel! :Milycn ll'a.hlz.Jan ::.zegéuycs nézet ez a 
küznaJ1Í pessimizmus a. h:n:tlmas nagy 'fermészettel 
szemben ! 

Az Állandó Béke ~!agyar Bizottsága egy ilyen 
természet adta magasabb érzésnek, anyai ösztönnek, 
mérhetetlen vágynak a megte:~tesülése. Th hiszünk a 
magyar anyákban való renuithetetlcn hittel, hogy min
den erej ükkel, szivükkcl és lelkükkel e szent ügy szol
gálatára forditják legoemesebb hazafias ér~elmciket. 

Hissziik, hogy belátták végre, miszerint szegény, sokat 
szenvedctt hazánk e rémes időkben nem csak önfelál
dozó ápolást és jótékouycéln elöadás Tendczést vár 
tőlünk, hanem elsö sorban a jövönck szolgál6 teremtő 
mnnkát, melylycl bármilyen kis ruérettel, de kötelesség
szerűen hozzájá111lunk a megváltás nagy programm
jához! 

Magyarország egyik Iegszociálisabban érzö ~s 

dolgozó pii.spöke nem régen egy szomoru mesével il
lusztrálta a vilcig tragikus folyá'lát. Az Ur Ister1 maga 
elé reneleli a világtörténelem nagy ulakjait, mclyek kö
zül .Mözes, Nagy Károly és Jézus is megjelenik. "Mit 
adtál a világnak?" kél'di ~Iózcst az Iste:t. "Én tör-
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vényt adtam a világnak" foleli }lózcs. "~~s mit c..siuá.lt 
a világ a törvényból ~" ,.A világ l>ünt csinált belü le." 
- ~.Mit adtál te a világnak, fölcg Európának~" kérdl 
az Isten Xagy Károlyt. "Én oltát't adtam a világ :szá
mára.~ "I~., mit ~inált a világ az oltárhól ?" "Az ol
tárból a világ máglyát c-. i ná t t!" - "~:s rnit adtál tc 
a világnak r'" kérdi végül ill. U t a )feg-váltót. "Én bé
két hoztam az cm!..erh~;.; számára feleli lassao Jé;~,ns. 

"És mit csinált a világ a !Jékéböl ?'" jézus nem jelel, 
hanem két dtlyukuszlott kezével betakarja arcát és ke
servesen sir. 

)félyen tbztelt Xagygyi.ilés! Kérdá), hogy ha a:l 
anyak szivéhöl azt a rt'funnálá.,ra hivatott. az egé!)z 
világ gyermekcit felölelö mérl1etctlcn nagy szeratetet 
ósidőkt!Jl kezelve cselekvéssé engedték volna kialakulni, 
hogy akkor a német irodalom nem lett voloa-c szegé
nyebb ezzel a poétikus, de rémsége-; szomoru igazságot 
tartalmazó mcsével, mi pedig megértük volna-e a X..'\:. 
század kulturájának azt a rettenete~ c:södjét, melynól 
csak mélységcs gyászunk sötétebb. 



A béke eszme terjedése egyhá
zunkban. 

(Unitárius Közlöny.) 

.-\1. Isten úgy rcude1.te életünket. hogy még a 
legrémesebb korszakban i5 - kiviil, ·belül telve fájda
lommal - érik a;;: embert nagy és szent örömök ! 

~~n is em3l beszélhetek mirlön az Állandó Béke 
Magyar Bizottságának kiv<Urí nőtagja: :Uellerné Mis
kolczy Eugenia beszámol arról a valóban örvendetes. 
tényállásról, hogy a mi unitárius faluinkban milyen 
lelkes és megértö fogadtatásban részesült a vilAgbéke 
eszméje és micsoda támogatásban volt része mag~~nak 
előadó tagtársunknak is épen a lelkéi;;;: családok ré
széröl. 

Tudtuk mi azt itt Budapesten is nagyon jól, hogy 
a krisztnsi alapon álló korszerii -;zabadelvü eszméknek 
nincs kötelességtndóbb, lelkesebb híve, mint a homo
l'ódszentpáli lelkészpár : Ormösy j ózsef és bámulatos 
agilis, minden nagy eszme iránt fog~kony felesége, ki 
a. nömozgn.lomról tartott előadá.sá.val itteni egyleteink 
figyeimét is magára vonta. 

Dc, hogy mindkettö ilyen kitüuö rendezőnek bi-
zonyuljon és hogy a béke eszme iránti lelkesedésben 
mennyi társ szegődött hozzd.ok o. lelkészi körökböl, a.zt 
i~azáu csak most tudtuk meg! 
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Hogy a ucme-;en szabadelvit e:)Zmék befogadására. 
minclig elöljáró Erdély, ma is elsü->orban fogadja tárt 
karokkal a leg-;ürgösebb, legactuálisJ.bb mozgalmakat, 
azt azaz egyetlen og:y körülmény is fényesen igazoljar 
hogy rögtön 400-nál több tag iratkozott be békcbizott
ságunkbn! - Jól eső érzéssel r-ettük mi budapesti 
unitárius mnukások tnrlomá..;nJ, hogy a Székelyudvarhelyi 
vármegyeház nagytermében az előadás után "Grmösy 
.Jó?.sef lelkész is lelkes szavakba.n dicsőitette a világ
béke krisltu.·ii eszméjét és megemlítette, hogy köve
tendő példaként látja magn. elott Giesswein 8ánd01 
pápai prelátust, A :\fagyar Béke Egyesület nagyérdemü 
elnökét, ki c rémc. é-; fogalmakat öss?.czavan) kor
szakban is rendithetlen tisr.tá.nlábbs ti és kötelessPg
tudással fennhangon hirdeti <1. világbéke feu-;~ges esz
méjét! 

Székelyudvu.rhelycn kivill cli.hhhíst tartott még_ 
buda.pestí ta~;;társunk Városfalva községbcn, .Tánosfalva 
közönségénck rész\étclével, Homoróds:entpá!on Rccr;c
nyéd és IIomoródszentpétcr lakosainak részvételével. 
Továbbá KarácSOIIV{alván, Oktándon és Székelyderzsen 
óriá:ii érdekJ,j lés mcllctt. )fiut halljnk iiZ elüadások 
rendezésében részt vettek Bakócziné, Kilyéni Erzs~bet 

a polg. Jeáuyiskoh\ iga?.gatónóje, üzv. Demeter DénL's11é 
továbbá Péter Sdndor, Zsigmond józse_h Ébert Andnis 
lelkészek és Bartalis M:irt.m tanitó. 

Ha még megemlítem, hogy buclapesti csperesünk: 
józan Miklós a karácsonyi ünnepek alatt is hatalmas 
~zónoklatban méltatta a világbékére irá.nyulJ törekvés 
fenséges miszióját és igazi keresztény szabadsággal, már 
a békeeszme által megszentelt s a közös krisztusi voná
soktól szinte megittasult lélekkel hajtotta meg a zászlót 
a római egyház fejének imponáló béketörekvése előtt 
is - és megemlékezem egyházunk áldott lelleü és szivii 
apostolairól : Ferenc józsef püspökről ·- a. tipiku<; bé-
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kefejedelemről - lnh··j H~lriclzewch HorvJlll KálmJnról 
Ormössy Miklósról, yagy a mi Baros Oyörgyilnkröl, ki 
nem egyszer állt szolgálatiiuao a uékeirodalomouk is, 
hogy csak nehányat emlibck a sok küzül, nzt hiszem 
méltán nevezitetem az unitárius egyház mo~tani vezctü 
szelle.nét b a béke ·zellen.~énck, mcly küvetkl:zcte.sen 
hü maradt ongy apostola: C/wnning EllCIT n lmos 
vtlágra szóló l1ékctürekvé.~eillez ! ! 

Sokaknak arra n. gondolatára, hogy ez mind szép 
<lolog, dc ninc.\ most ilt az tdeje erről beszélni, ezzel 
agitálni s értünk hnecoló és szenvcdő katoná.itlk lelke
sedését lohasztani, idézek végczctiil egy nem régen el
hangzott gyönyö1 ü szónoklntuó1 nehány :,ort, mely Oiess
wein Uékc-egye.sületi elnök ünnepeltetése alkalmával 

<.;zólt mindnyájunk szivéhez s végül feleletet uyujt ezen 
aggodalomra. 

"Ra nm némán küzd is az emuerbég, némán tel
jPsiti is haztlfiui kötelességét hazája és az önvédelem 
'i:terupootjából, ha tüzhelyéhcz tér a lövészárkokból, 
meg fog-e elégedni, egy régí értelemben vett békével ; 
valószinü-c az, hogy enuyi nyomoruság láttára nem 
fogja-e követelni, hogy a. nehezen megszületelt béke ne 
c.':;ak egy rövidebb vagy hosszabb fegyverszünet legyen, 
hanem valóságos világbéke, a melyhez joga van a kul
tm·ának, a modern embernek, a ki végül is nem te
kinthető ragadozó állatnak, hanem felsóbb lénynek; a 
ki nem csak tcstböl van, hanem akibeu lélek, etikai és 
mará/is érzés is lakik l Nem hihetem, hogy ez a mai 
hábornt végig tapasztalt nemzedék bele tudjon nyu
godni abba a gondolatba, hogy egy rövid béke után a 
következő generáció egy uj, még nagyobb pusztításnak 
legyen kitéve! Európaszer/e mozgalomnnk kell bekö
vctkeznie, hogy a béke állandó - világbéke legyen. 

Tiltakozom -usv~onaJ zu ll9flO ellen mintha idö
.szerallen, vagy pláne hazafiatlan volna ma. a békéről 
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ilyen értelembeo beszélni, mert hisheu itt nem miJ1t 
politikusok beszélünk az u.d-hoc békéről, hanem tudo
mányos alapon a világbékéröl. Term~s?.:dús, hogy n::m 
azért, hogy lankassz uk, csüggesszük katonáink erejét a 
kiizdelemben, hanem ellenkezőleg, hogy megerősítsük 

öket; mert ha nagyszerü idEált tudunk elébük állitani 
a világbéke képébeu, hogy tudják miért küzdenek, cset
leg miért pusztulnak, ha azt kiáltj uk oda beitor kato
náinknnk, hogy küzdelmetek nem lesz hiába, véretek 
nem omlik feleslegesen, mert el.Jböl a nagy hábomból 
a valóságos és nagy, igaz megértés fog mcgszületni -
azt hiszem, hogy semmivel sem lehet jobbf'!n serkenteni 
azokat, a kik hÖ!o;önként küzdenek ! A borzalmf!k meg
i smétlődését nem leltet máskPnt elkerülni, mint huma
nitilius eszmék propagálásával, a világbéke ideáljának 
célul tüzésével ! " 

Azt hiszem ezek a lelkes és logikus szavak min
denkit meggyőzbetnek arról, hogy neáz vagyunk lzaza
fiatlanok, Illikor e harcias szellemii k01·szakban is lel
künk mindeu éi'Zésével, szívüuk minden vágyával a. 
békernotgalam szolgiLlatába. állunk és magunkat felsőbb 
eredetű, kulturlényeknek tekintjük, kik elóbb utóbb 
k épesek leszünk a maga.s:lbb törvényeknek is meghódoll1i. 

Kri:Sztus Urunk akkor árulta. el uz emberiség 
iránt érzett Jegnagyobb hitét és ruegbecsülé<>ét, mikor 
j eltételezvén lelkének vigtelen fej!Jdö képességél kiadta 
a legmegtisztelőbb pnr.-mcsot :t világon : "Legyetek tö
kéletesek, mint a ti mennyoi atyátok tökélete.:>." 

És erre a bizalomteljes, s;r.cretü szózatr,t nem 
restelli az emberiség még :2000 év utcin is azt felelni : 
"'l'évedsz! }Ii csak külsöleg és technilmilag tuuunk 
haladni; mcrt alacsony indulat, önzés, kapzsiság, tehát 
háboru és más erkölcstelenség "mlndig volt és miuuig 
lesz" ! :Jlinek nevettessük ki tehát magunk 1t az isteni 
tökéletes~ég utaJú törekvéssel és utopísztikus mozgal-
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maklloz való csat]akoz~ís;')al? !'" C':)odálatos ! H;\ valaki 
csak egy hajszálnyira máskép fogja fel Krisztns Urunk 
monumentális alakját és titokzatos nagyságu, külöm
bözö gondolatokat provokáló egyéniségl!t -- soha meg 
nem bocsátja ezt az átlag vélemény! És ha lelkünket, 
sziviinket, minden érzésünket, egész életiinket Krisztus
nak és halhatatlan elveinek szenteljük is, megtagadja 
tőlünk a "keresztény" jeJzőt ! De U!:,ryanekkor nem 
áta.lja Jézus leghatalmasabb törekvéseinek, bizalmának 
reménységének, isteni optimizmusának állandóan és kö
vetkezetesen ellent monclani, mültegy degradál va ezáltal 
~gazságot lúrdetö reális alakját egy mesébe illő, valót
lan álmokat látó utópistáv:i! 

Hála Istennek keresztény egyházaink kivétel nél
kül vették fel a harcot e pessimista pogányság ellen 
és a békemozgalom szolgálatában álló prédikációk is 
mindcn egyházbu.n nt~pircnden vannak A katholiciz
musban tudvulevőleg a békeszer<!tÖ pápa eszméjét Oiess
wein prelátus és Prohászka püspök képviselik első

sorban. A református Cf,•yházban tudtommal dr. Szabó 
Aladár és Haypál Benő a fözászlóvivö, kiváló elöadá.
sokat hallván magam is tőlük. Az evangélikus egyház 
budapesti esperes lelkésze : Raffay Sándor minden év 
békei.innepén- május 18-án - ami unitárius espere
sünkkel együtt nagyszabásu, lclke . .;en agitáló egyházi 
beszédet mond a békemozgalom szolgálatára. 

Ezzel dokumentálják egyluízaink legjobban, hogy 
akár valóságos Istennek, a Szentháromság egyik sze
mélyének, akár az egyetlen egy lsten megszantelt kül
döttének, a szeutiélek legtökéletesebb tulajdonosának 
tekintik a megváltót - a valóságos, élő, erkölcsi meg
.lljhodást köveletö Krisztus lakozik bennök ! 



Bibliama_gyarázat. 
Én pedig azt mondom néktek, hogy 

a gonosznak ne álljatok ellent gonosz
szal ; hanem a ki téged jobbjeliJi arcu 
aténd, forditsad a másik orcádat is. 
(Máté 5. 39.) 

Fiatalu.bb korunkban, ha azzal álltak elö ismorö
seink, hogy miképen magyarázzuk mi "evangéliummal 
tüntetó" asszonyok Krisztus Grunk még ezen "naiv" 
mondását is, rui tagadás benne, magunk is zavarba jöt
tünk kissé s hol igy, hol Ltgy próbáltunk e nehéz kér· 
désre megfelelni ! - :Met't hiszen azt értettük, hogy 
megbocsátással és megadóan türjiik az arcul csapásokat, 
azt is természetesnek találtuk, hogy kenyérrel dobjuk 
vissza a felénk sujtókat, de hogy minden egyes m·culcsa
pás után még a másik felünket is odatartsuk az ellensé
günknek és magunk provok;Ujuk a. folytatást - ez 
meglehetős sokáig étihetetlen, söt titokban egy kissé 
önérzetsé1iö volt mPg mi számunkra is, kik tényleg 
.Jézus evangéliumával indultunk a rnunkára. 

Hanem multak az évek és jöttek a nehéz törek
vések és mégnehezebb mogpróbáltatá:-;ok után a. meg
figyelések és elmélkedése/f. is. És egyszer csak azt vet
tük é:,zre, hogy hiszen egész életünkben cgyel.>et sem 
tettünk, miut Krisztus Urunk tanácsára tartottuk a 
másik arcánkat is!! - Tartottuk a szükcbb családi 
k örben és tartottuk a nagyobb kiterjedésli társadalmi 
életben! 

Elősorolok uehány mindcnua1>i példát. Fogékony 
pl. a hiUésre az egyik nagyon kedves hozzá.tartozónk s 
mi rettegünk a gyakori megbetegedésétóL Jön egy zord, 
hideg idő s kérj ük, hogy vegye fel a melegeub kauát
j át. Nem jó kedve van s a rniudig kedves és előzékeny 
lakótárs most az egyszel ridegen utasit bennünket visz· 
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sza, jelezve hogy nincs szüksége gyámkl)d;hra. Ét·ez
zük a bár gyenge, dc a mi szerota lelkünknek .szokat
lan, f:íjó arculütést és elhallgatunk. Dc megrázza az ab
lakot egy nj abb szélroll am s mi - múr szint e látva 
halványan és szcnvellöen a kedves arcot - kétségbe
esve nézünk a vékony kabátra, mig TPgre félretét'e 
minden áluüszkeségct é-> ugynevezett ijnérzetet. ujbdl 
kérésre fogjuk a dolgot, vagyi-; - t,u·tjnk üté~re a 
másik arcunkat is! Ez a második arculcsapás is több
JJyirc megtörténik, dc esetleg u melegchb kabát is fel 
lesz mérgescn ht1zva. s mi elégt-detten és hálát adva 
I'ltennek vonulunk >issza szobánkba, anélkül, hogy 
~reznők az ütések <.;ajgását. 

Dolgozunk a közügyekben. Egy:szcr csak arra 
ébredünk, hogy nem azok a min<lennapi, sabltín'izerü 
parádés és divatos női mnnklik vezetnek célhoz, melyek 
oly kapósak a szereplő hüJgyck elótt, hanem azok a. 
nehezebb, hálátlanabb és talán kényesebb beavatkozá· 
!,Ok vagy ezen beavatkozásokra ir:tHYllló őszinte ~s 

egyenes törekvések. melyek a gyökerénél fogják meg a 
dolgot! 

zivvel, lélekkel és nagy lelkc-,c,lésscl megyünk 
tehát e merészebl> mnnka. é.;; törekn~s felé, hogy ter
mészetesen n. legelső alkalommaJ már egy óriúsi a.rcul
csapást ka.pjunk a bcl~t) életre nem ~pen kényes de a 
külső dckorációra ugyan csak soknt a U társadalomtúl ! 
:\fit csináljunk? ! .Játszuk u mcgsértcttet, ünérzcte~et 

:s húzódjunk vis'izn. a lcgáldúso-;alJb mnnkától? Yíhigért 
sem ! ~yelünk egyet é-> fele~yencse1lvc az ütth mán, 
Istennek nevében, az evan!;élinmmal a kr'zünkben -
tartjuk ismét a másik arcunkat ! 

És ha. jól meggondoljuk a dolgot :; vizsgáljuk 
magát a világtörténelmet, hát meghat ottsúggal kell 
konstatálnnuk, hogy nlinde11 nagy mozgalom, minden 
nagy találmúny éj szocidli<> haladás ennek a kigunyolt 
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és lekiesinyelt második sőt többszörös nrcnlütésnek kö
szönheti létét! mi történt v0lna ha mindcn felfedez,:) 
és ujitó az első arculc:;a.p:is ntt\.:1 "önér~:ete;)en" >bsz.l
vonult volna? 

Hollennének ma a vallá! ok és köztük ami ezerszer 
és minden oldalról arcul csapott szabadelvii hitünk vagy 
bölcsészeti irányzataink? Hol tartanának ma a tudo
mányok, és elsüsorban az orvosi tudomány, ba a :.em
melweiszekés Pasteurök az eb,) íuzultnsnál abba hagy
ták volna kutatásukat ~ ... ember-mentü tcrviiket! ! 

:UicsoJa gyerekes kicsinyesl)ég é:) törpe hiusá.g 
tehát- ilyen világitásban látva a dolgokat - az önér
zetesnek tartott nyegle megsértődés c mellett a mély
séges ért(}lmü, classikns moudás mellctt : én pedig azt 
mondom néktek, hogy a gonosznak ne ál1jatok ellent 
gonosszal, hanem a ki tégell jobbfelől arcul üténd, for
dítsad a másik orcádat is ! 

1'ényleg micsoda gonoszság kellene ahhoz, hogy 
az emberek és az egész világ akadékoskodásával vagy 
közönyével szemben a megváltó mozgalmak is kárör
vendően büntetnének és tüntetnének visszavonulásukkal t 
Kapott e már mozgalom több arculcsapást a világon 
mint n legkrisztusibb törekvés : a béke-mozgalom ? 1 Es 
Isten SPgitségével addig mindi;f /1üségesen /cész.:n dll az 
arcu/csapásra, mig mindtngunyolds dacára, krisztusi igaz
ságánál fogva, ki nem vzvja a gyözelmet l 

Dc hogy vissza térjünk az egyénre, még egy 
előnye van az arcnlcsapá!-irJ. türelemmel számító s az
zal kiuékülö mnnká.snak : az önzdienségre való nevelé~ 
óriási előnye! Aki megszokta, hogy jóhiszemii figyel
meztetéseiért, törekvő mnnkájáért ezen a világon több
nyire arculütés jut - az nem fog sehol viszontszol
gá.la.tra, viszontérzelemre vagy épen hálár:1 számítani~ 
sőt örül, ha az arculütés vulnhol c-,ouála.tosképen el
marad. Megtanulja önzeUcnül szeretni az embereket 

Perczet né : KOzlemények l!s Felo•nsások. 16 
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és ott ~om követel emmi >iszonzást, u. hova lelke 
t>gész mclegével, tiszteletével t:-. hó(lola.táTal fordul. 

Ha már ezt a magyarázatomba nem egészen illö 
fordulatot megtettem, nem tudom megállni, hogy egy 
gyermekkori nagyon kedves és féltve őrzött emlékem
ről ne IJeszéljek! Kis leány koromban cHdott emlékű 
atyámmal a Margit szigeton nyaral va, csodálatos bá
mulattal töltött el az a. mindcnnap ismétlődő eset, 
hogy szegény jó atyám elhaladr-a az utolsó napjait 
tlö és a. nevezetes tölgyek alatt iilő Arany .János elött 
- ki Ju.'tr se látott, se c ... zmélt - mindig következe
tesen levette a kalapot előtte, bár természetesen az 
élu halott nagy költő múr 'iohascm viszonozta a kö
~zönté~>t. 

~Iikor egyszer félénken mogemlitcttcm, hogy 
hhzen kárba vész a köszönés, mert az öreg lll' m~:iT 

nem reflectál erre, nagyon szo!lloru és szemrehányó 
szemeket vetett az én mélységes lelkületit atyám én 
1eám. "Xem azért kö:.zöuti az ember a nagy lelkeket, 
hogy valami viszonzás jöjjön tőlük a számunkra" 
felelte az ö felejthetetlen érzelmcs hangjáll "hanem, 
hogy megadjuk nekik a köteles tiszteletet s ezáltal 
saját lelkünket is emeljük ! Ezt ueked már meg kellett 
volna érezned!" 

Sohascm felejtem cl ezt n szelid, dc komoly 
~zemrehányá.st és azt a megszégyenülést a mit gyer
mek voltom dacúra ércztem ! De azóta bele van vésve 
a ü:lkembc az a törekvé~ - még ha windörökre csak 
törekvés marnu is - hogy teljes önzellenséggel tud
junk kalapot emelni a nagy lelkek előtt ! Tudjunk 
tisztelni és szeretni a nélkül, hogy valaha viszontér~ 

zelmekrc, .agy akár c::.ak tudomásulvételre is rcfJec
tálnánk. 

)licsotla óriúsi előny volna ez az élet megköny
nyitésérc és hatalmas el6gyakorlat a halál esetek meg-
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adó elviselésére l Ha. mi megctlzüdünk abban a törek
vé.<;ben. hog-y a kiemelkcuü nagy lelkeket teljesen 
önzetlenül, esetleg örökös távolságban tudjuk tisztelni 
~~ ,c;zcretni, még pedig ugy, hogy az ránk nézve egy 
bizonyos derüs fclcmelkcclést jelentsen, akkor megvan 
oldva a gyiLszolás nehéz problémája. is (tenué..;zetcscn 
a hnlhnt:ltl<utság magaszto,; hitével kapc~olatban) és 
egyáltnlában meg van alapítva a saját érzelemben való 
elegendő érték, mely a lc!!lchctetlenebh é:. chzigetel
tt'bh kiilsö körülmények dacára Íi cltgsé~es a lélek 
csende.., hol1logsá.gára . 

..-\1~kor nem c,.;ak a mi ch.ir.ttott ked-re:, elköltö
ztittcinkkcl tnduuk egy önzel/.:tl bensű Yiszon~·bau élni, 
haucm kitárjuk önzetlen szeretdünket a vih\gtörténe
Jcrr. rég elköltözött ll<tgy szellemei felé is f.'> a szó 
tcljö ét·telmébcn élvezzük a Slját mcg ... zentclt t~r.wl~ 

meinket! 

Öröm Jt.!~\:iin k egy :-:lukrate~, Plátó .agy Sencea 
halálon túllcitó IJölc:.elctc é-; Grkülc.')i tanitcbtli iránt 
éi'7.0tt mély-;t~gc-; tiszteletituk ! BoJtl,ggá tesz, hogy 
egy !Jesc:utes, :-:lpinl)za VJgy L ... ibnitz Istent km·cso 
tilozótiájitt méltányolni tl11ljuk és egy I\empis 'l'amás 
vaf{y a mi <'banningüuk Krhzttht küvc.ü kC're-;ztény 
-;égét napröl-n::qll·J. meguámuljuk ! É::. ezen az uton 
sztpc·n Jas,,n eljutunk u. végcélhoz: nz lsten iránt 
én-:ett önzctkn ;o,ZCretetlte.i:; sut ahoz: a legfelsühb 
magaslathoz is, mcly folytán az C> kczéiJCI \'ett leg
sulyosabb mcgprúbáltatá.,.,t h n szere/et és tisztelet 
érzésével tudjuk fogadni. 

""G nun ne gl)ndolJ, hogy c ... .lk :tk kor ~1.eretlck a. 
mikur vigasztalsz. Én akkor is hü v.t~yok mikur fcíj-

rlalmat bocsátasz rá.m, mer't önzetlenül i-. mdlctte<l tn
.lok marauni !'' 

Ezt az Istennel való, kilJtkülé;o,rC vezető IJeszél-
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getést ajánlotta számomra korszakunk egyik legnagyobb 
kereszténye - életem legrémesebb idején. 

Mi más ez, nlint n. minden körülmények között je
lentkező önzetlen kalaplevevés, vaJamint "másik orcánk
nak" nem csak a .gonosz" előtt való kötelességtudó 
"fordítása," hanem a legfóbb Jó iránti feltétlen hó
dolat, a ki még a folytonos arculcsapások dacára is 
végeredményben jó és üdvös dolgot céloz számunkra! 

De x magyarázatomban bekövetkezett fordulat· 
nál fogva szinte magától lapozódnak át az evangélium 
lapjai s ösztönszerüteg halljuk a kiegészítő s a ke
reszténységet vilagosan és félremagyardzhatatlanul jel
képezö szózatot: "Ha valaki akar engemet követni, 
tagadja meg magát és minden napon vegye fel a ke· 
Tesztjét és köves~en engemet!'" 



A szenvedés müvészete. 
(Az Ujság.) 

A mai szenvedö, gyászoló és Isten tudja miféle 
és hányféle csapást rejtegető rémséges korszakban 
talán nem egészen fölösleges, ha a legnehezebb mü
vészetröl : a fájdalmat fegyclmezni és :\.taln.kitani tudó, 
magasztos tulajdonságról is szó esik. Elörebocsátom, 
hogy mi asszonyok ezt a csodálatos miivészetet az 
evangéliumon, vagy a történelem egyes kiváló lapjain 
kivül máshol, - akár saját gyászunkat, akár mások 
szenvedését tekintjük - sajnos, még eddig csak nagy 
ritkán tapaszta.lho.tjuk. De hogy ez a müvészet előbu
.utóbb nélkülözhetetlenné válik e szenvedő világra nézve, 
azt talán mi, fájdalomra predesztinált asszonyok leg
jobban érezzük. 

Bár a legtöbb esetben nagyou ízléstelennek és 
elhibázottnak tartom, ha az író - komoly és kitzér
dekü dolgot tárgyalva - saját és csak öt érdeklő 
.családi élményeivel, naiv tapasztalataival untatja az 
olvasót, mégis nem tudom eznttal megállni, hogy éle
tem legkeservesebb korszakából egy - bár szintén 
naiv, -- de csodálatos határozottsággal megnyilvánuló 
utmutatást el ne meséljek. 

Egy szarencsétlen reggel megérkezve leányommal 
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a berlini Wcstrszanatól'inm mellett lévö penzióba, 
kétségbec~ve és összetörve dőltem le a kerevetre. 
hogy óriási szenvcdésem dacára, görcsös bizalommal, 
szinte kierőszakolt reménységgel imádkozzam a szana
tóriumlJan helyezett nagybetegünk életben maradásáért. 
Ösztönszerüteg fölfelé emelve Istent kercső tekintete
met, megdöbbenve, szinte megkövesülve akadt meg 
szemem a szoba mcnnyezctén. - A csodálatos régi, 
oszlopos tetőzetet körösköriU egy sereg női alakot 
Abrázoló szobor tartottl'l, még pedig olyan beosztáss,u, 
hogy mig az egyik alak rettenetes eltorzult arczcz:1l, 
kidagadt erekkel, összezilált hajjal s mindkét ro ka
tlozó karjával tartotta a reábizott masszív oszlopot,. 
addig a másik átszellemült, nyugodt, majdnem tulvilági 
bizalommal az urczán, könnycel mozdula,ttal s csak az 
egyik karjával fogta föl a terhet. l\Iint a viUámcsapá.s 
sujtott 1 ám egy pillanat alatt ar. a sorsomat megpecsé
telve látó, rémes, de ma ndr némi magasztossü.ggal 
vegyült érzés, hogy nem az a kérdés, meghallgatja-e 
az lsten kétségbecsett könyörgésünket, vagy sclil, ha.
nem hogy miképpen viseljük el a kikerülhetetlen 
katasztrófákat! 

ö ma, két keserves év után, még mindig e prob
léma fölött tépelűtlve s hónapról-hónapra több és na
gyobb katasztrófát tapasztalva, - melyck immar kez
dik az egész világ asszonyait fájdalomba és gyászba 
boritani - merem állitani, hogy az egész örökös. 
csapásokkal sujtott világra nézve, bár mi békepárti 
asszonyok merészen tagadjuk a háborus veszedelmeknek 
örökköntartó elkeri.Uhctetlen voltát, az a legfonto
sabb kultnrkérdés, hogy a köteles reformáló és világ 
sorsát javító mwzkák me/lett, miképpen viseli el az em
beriség a valóban, vagy csak ezideileg e/kerillhetetlen 
csapásokat? l Torz alakban-e, magából kivetkőzvo, át
kozódva és zúgolódva, vn.gy az Isten akaratán való 
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c~ztétikus megnyugv:\.-,.:;al, mely békés knlturn. a folyto
nos becsületes és kitartó reform munkák mellett !lZinte 
elösegitöje annak a korszaknak, a. lllClybcn az cmht:r
csiwí.lta katasztrófáktól legu!ái.Ju nem kell majd t.w 
tanunk. 

Nagyon és ism~teiten llongsulyozom azonban, h >.J Y 
a gondtalan, l:özönyös megnyugvás, könnydmü napirwd
relétés, haszonfalan szóiDI.ozds szü/11· jókcd1•, vag) a 
minden rosszha mló passziv bclenyugvds sohasem llt:•'.. .. l.

lletö amzak a magosabb nziivészetnek, mely csak nz utolsó 
e<;ethcn, é.'> akkor is nagy és kestn,es küzdelem ár.m, 
czéltudatosan és tervszel ü en késziif! 

)fi fáj<lalomtól ... ujtott asszonyok :scm "szór.P(II
Z<h", "ídülw:t.ta felc<lé.s". V<tgy közönyüs "nemtörÜti :., k 

folyttul reméljük nyugalmunkat visszanyerni ( .iu ;\ 
hogy ismct·öseink jóhblcmiileg biztatnak !), hanem szi .1te 

féltt~kenyen mrgrii~zih·0 lelkiinkben s~.cntté a.ratoLr. 
fájdalmunkat, emlékezé"iinket, útmaga:>ztositanL Atre
formálni szerelnők ezzel az egész nd1ínkut! .\li, ha c 
fiildi élethez logikusan akarunk ;Ilk tlm'lzkoclni, a halál 
gondolátát sem elhcssegctni akarjuk magunktól, hanem 
:-;zintc mc,.;-b:mUkozva ezen nlúban elkerülhetetlen 
ténynyel és mag 1sabb véleményt táp l áh' a rólu, vissza 
aka.rjnk még legsnlyo$al>b veszteségünk tudatálJan ic; 
lelkünk elvesztett hnrmóniáját nyerui t 

:\rcun;yivel szebb és álchisosabb ,-oln·t az elválú.s 
nagy momentun1<1. ha ugy a h\yozó, mínt a Yirrasztó 
nem volna kénytelen a megsemmisülés és örök elválás 
borz;\lmas hite utiatt még a legutolsó szcnt pillanatban 
Í'i egymás előtt koruélliát ját'iZ<IllÍ! niiCsOdu felejtht'
tot]enül rémes dolog az az ntobó éjsza.ka., mikor lopvr1. 
nézünk egymásra s talán minclketten egyszerre mon
dogatjuk magunkl>a.n : "Uram, c;;ak észre ne vegye', 
hogy ez a vég ! " 

S a helyett hogy szikla ·zilárd meggyözödé%cl 
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::.zoritanók meg egymás ke zH a ~ viszontlátásig", - a 
helyett hogy a megszokott kedves bucsuszavakkal : 
"vigyázz magadra. ... tarb ki közös eszméink mel
lett ... ~ válnánk el egymástól, e legfontosabb, leg
,:)zcntebb és lea-fclejthetetlencbl.J pillauntban csak egy 
zavart és kinos kép111ututá., jelrntkezik mindkettönél, 
hacsak a jótékony önkivületi ál :upot humánusabban 
nem végez. 

Egy mélységeseu é~ Juü,·é:.zkscn szenvcdö b.ml.t
nöm és irótársam, órhbi fájdalma d<1czára, csodálatos 
átszellemült nyugodt,:)ággal be!)zélte el nekem, hogy 
mielött a. harcztél'L'Il dcsett fia elvált yolna - mcne
t cle elött - tüle, a lrgnagyobb határozottsággal biz
t o. ította út, hogy tcljesC!t öntudn.tosau, előkészítve lelkét 
a halhatatlanságra, mimlen körülményck között viszont
látásra számítva - áll a halál elé! Ime a "hősi" 

halál igazi tipusa ! :~\fL' rt nemcsak az hl egen ellen 
ment c derék fiu bal'colni, hanem hazánk divatos 
u.ateriálizmusá.Yal h megküzdü ~te dicsőségeseu a harczot 
t. béke~ségel hordva a harcz mezőn is magá.val, békes
.... t:get hagyott ~yci-;zoló -;zülui sz.Amára is hátr,,! 

Ime, milyen fonto:-., milycn rendkivül komoly 
dolog emelkedés, ö:.szhang és humanitás szempontjából 
a vnllá~ lekiesinyelt kérdése ! Még ha a vallási eszme 
nem is 1olna má~ naiv ábrándnál s valótlan:.ágnál, oly 
nélkülözhetetlen nemesitö és lelket csillttpitó irány
zat, melyct szocziális szempontbúl sem pótolhat sem
u i féle realisztikus v igazság". Dc hogy némi tokintot
ben rögtön ellentmondjak mn.gamnak: emelö, békéltető 
nemesítő, és harmóniát sztUő tulajdonság szükségsze
rüleg, e~:,ry magasabb történyből h..ifolyólag, C!)akis az 
ig:;.;.zságban található fel! 

Hiá.ua van teremtésre é:. javításra. prcJcsztinált 
zseniálitása a& uj ucmzcd~knek. ha a sor~ csapá.,aital 
szrmben - molyek ltivö és bizó lélek nélkül szárnyát 
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szegik n. legnml.liczió zusabb törekvésnek is - - semmi 
fegyverrel nem bir. 1\lcrt egy megváltozhatatlan sors 
miatt elégedetlen. zugolódü, lelkéheu Jázadást hordozó, 
Isten ak!.rata elött tiszte;:.ségtudóan meg nem hajoló 
emberiség nemcsak az ultra moclorn irányok utópisz
tikus terveit nem fo~jn megközclitoni soha, de még 
azt a lehető boldog-;ágot scm fogja clérhetni, a mit 
a. magát fegyelmczni tncló, hitében megnyugvó ember 
néha-néha - egy-egy emelkedettebb hangulatában -
mégb c.')ak ércz! 

)Iert hiába. mondják, hogy hiszen hit és remény 
nélkül h lChl't megnyugvó lélek és ez az igazi "ön
zetlen" jellem és ucz~losun nagy egyéniség .. . Milyeu 
hangzatos, de mcnnyire meggondolatlan szavak. A 
léleknek nemcsak etl?.cttnck, önzetlennek és keménynek 
kell lenni, hanem legcsl ::ödsü sorbaB szeretö léleknek. 
Már pedig szeretném éu azt a mélycn és melegen 
érzo lelket ismt;n·ni a rnely képes megnyugodni és 
felmagasztosuini még akkor is, lu legkedvesebb és 
legtöbbször tragikusan clpu:.ztult hulottaiban csak a 
felbom!ó testet kénytelen látni; feleberátai szenvedésérc, 
sokszor örült kiftjaira, igazságtalan sorsára ve<lig soha 
és sehonuét scm várhat kinpótlást! I\lcrt azokon a 
nyomomságokou kivül, a. melyek ellen n. materiálisz
tikas szoczüilizmus kiizd, még rengeteg földi javakkal 
nem reparálható kínszenvedés vau! Igazán jó ember 
- pedig ez a czél - szivteleu és rideg filozófia mel
lett azt a lelki harruóniát el nem nyerheti, a mi egy 
bizalmon alapuló, czélturla tos ro unkához okvetlen 
szükséges. 

Ha teh~t egyik kezünkkel a szükséges reform 
és haladás t.:cr~;két vagyunk kötelesok - éppen a 
szükségtolen kata..;~.;trófák elkerülé .. ;D miatt - elöre 
tolni, egy másik ha')onló erej ü törekvé.:;ünkkol okvetlen a 
hitb<ll ered ó, öumegtagudó szcnvedésre, az elkerülhetetlen 
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nagy fájdalmak nesztPlcn clviselés~re kell fiatalságnn· 
kat nevelni mely csotlála.tosképen usryanezt a célt 
szolg~í. l ja.l Rz volna. sr.criut~'m a. lcgpt·aktikusabb és 
mégis h'~cszna~ nyíLh nevelt"-;tan1 mcly a lrhrtií Lol· 
dogsú.~ot lassank{:nt itt. c fiil<lön h mcgtPrrmtcn(:. 

Ennek a <lisr.harmúniku~nak latszó és mégi;; 
csodálatos összlwngzato-; pcgdagúgiának lcgn;tgyolJL 
mt .;;terc és mü~é,zr mAga j ézus Krisztus Yolt. Xcveze
tes imáj<iban: "ha lt•hctség . ..,, mnlJék el e pohár t'll 

tíjJcm, miudazonáltal ne ugy legyen, n mint én ak;n·omt 
hanem a miut 'J'c akaro<!" helinC Y<lll az ű cgé-;z 
élt>~tiloJ'.úfiája. é-; a jíirÜnl'k c~~-;z logikth programmja. 
Ila lehetséges, muljék cl - nem c . .., 1k t<ílt', dc az c'tltala. 
ttnnyira. shcretctt egész cmbcri,égtől - a kese1ii pohár, 
l'Z rolt mindC!I vág-ya é-; türckrés<·, mel~·ct llt'lllC'iak 

un:ival é-; szcutimcntéilir.nm.,-;a!, hanem minl igaz re· 
formátor szvval és tettel is egész a ferogyásig szolgJll! 
~ mikor azt tap:l'>Ztalta, lway :lJ'. ~tltala. óhajtott za
rartnlan, rúz~ús bol<logságnt a. IP!.tnagyoblJ crómcgfc
sr.iléo;sel scm lehet c Hllt1üu cl\jvan\zsolni, mcgtcrcm· 
tette a -rilág leghumánusabb é~ lrgz-;enWhabl.J tnnit<í· 
sát: a hc:r;yi beszédel -; merc;szen he levonva. progmmm
jába az elkerülhetetlen S7.Cnvetlé-;t, anélkül hogy l.Jol
clogitú sr.ándékc'tval egy pr rcrc i-; fc lltagyott volna, 
kintanuotta m;'tr kétezer évvd ezelőtt a. legcmPikedct
tcLb fcj lu1lé::; lühctöségét, mcly szcrint kel/ö lelki 
harmónidval, lstennek vigas?taló erl'jével kapcsolatban 
"bolclogok" lehetnek a "~il·vk ~ ~s az ii~-;zcs nyomorult
ságban sinlődíi k - még l1<t ki i-; ki'll az lsten által 
nyuj tott "}loh<\rat" fenékig üritcni! 

Szeritnem nincs az a. bo ltlogib't-;rJ. ~zán t, IJrak
t ikusnak tartott modCJ·n iníuyzat n vil<igou, mely ezt 
az örökké aktu:\lis tanitá-;t valaha pótolhatná. Eu nek 
csodálato'>atl merész progmmmj<l több, mi nt a mai huma· 
nizmns törekvése. Rz n. mindenáron boldogságrn. val~ 
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nevelés és nlinden szct·encsétlen~égrc 01 vosságot nyuj tó 
akarat. 

~~s hogy miképpen kelt embel'Jh)z mél Ló an, mü ré
szi csen, de mégscm pózoló nagyképil-iéggel szenvc<lni, 
átkozódás helyett n. IC'gna~yobh kínok között b <í.l•lást 
osztani, vagy - egyik nagy egyhü.zi sz1\nokunk fejte
getése szerínt - a napna.k sötétséget produkált) clrii
nésckor is annak biztos és mozdulatlan jelenlétében rcn
clitlctlcnül hinni. - azt i:smét Jézns 1\:ri-;ztus muta.tta 
ho a lcgfensége-;ebb mótlon. 

Egy nemrég hallott protl'stáns szúnoklat kima
gasló pontja az volt, mikur a szónok ,Jézus alakját 
ismcrtetYO -- mint a tökéletcsst:•g mint,,képét, mely 
már pimmi.sszcriilcg szinte az égig omolkedett - mc~

jcgyzi, lw;y valami mégi..; hiánp:ott ezen a kimn.ga..,],) 
alakon. :.\Iikor azonban mint a Yillc\.mc,apás sujt Ic az 
árulá.;, az elfogatás, a.l itélet és <t kercsztha.l<H - c 
rémsé!),'es ve~jclenettel, vagyis ezen mdrtirsdgnak miként 
való elviselésével v(~ g l r ~esen hcfejC7.Üilik, kicgésútü1li k 
Istennek legtiíkéletescbu rcmckllliivc. 

Ime a fájdalom, a. szcm·('.lps mint nagyszerű ~~·

ték. }j-, ha még ezen müvé~zil'..;en tökélete-:, isteni al<l.
kot is a kereszt, a nemcsen és má~okért elviselt kín
szenvedés emelte fel :1 csncslJontru, micsotla. 'hiási 
emeli) hatása lellet n. meg..;zl}ntelt füjdalomnak velünk 
gyarló tanitvány;ti val szem ben, (me rt, fclekezetkülön b
ség nélkül mintlon jót'<l törekv,·;, nemescdni a.karó em
ber akaratlanul is az Ö tanítványa.), kiknek ruindrn
napi sablóno~ és rögös utai hegyre és hegyi beszéd 
magaslatához rendes körülményei< között, sajnos, nem 
igen vezetnek. 

Igaz hogy magános, sze n ''e<lésünkct befogadó szo
báink- mclyek lcgkcservescub virrasztásainknuk, nehPz .... 
harczunknak egyedüli tanui -- még nem azoknak n 
csendcsen peregií, fegyelmezett könyeknek az otthona~ 
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~ melyek már értékszámba mcnnek és azt az átszelle
mült, megfinomult "öröm'"-ct szülik, a melyhez sze
l'encse, jólét, egészség vagy föhli elégedettség már nem 
szükségeltetik. Még mcssze áll tőlünk az a fájdaloru
'>zülte, melankólikus "boldogság", mely a lelkünkből 

feltörö harmónikus akkorJok folytán még a végsö ösz
szeroskadás elött is - mint a vonagló hattyudal -
megszólal. 

.Még mi vivórlunk, háuykolódunk, sőt néha örjön
günk is! De szemiink már l.Jámulattal és rajongással 
zegeződik a keresztfa szeuvedő müvészére. Még zilált 

hajjal és eltorzult arczczal tartjuk a nyakunkba szakadt 
terhet, - mintha. tényleg az egé.sz világ menuyezete 
ránk zuhant volna - de már a távolból árnyékát veti 
fájllahnunkra az a másik szelidebb kulturalak, mely ha 
Nióbe módjára megelevenellik a magyar asszonyban, 
- mint a jövenuö magyar ifjuság nevelőjében - ugy 
..,zegény sokat szenvedett és ki tudj11 még mennyit 
<;zenvedö hazánk legalább nem az istentagadó, vigaszt 
nem nyujtó materiálizmus karjaiba zuhan, hanem a 
jézusi szociálizmusnak bánatban is boldogító tanah•al 
harczolja ki a maga igazát. 

Csakhogy o fájdalmakon átcsill(unló, Atszellern ü l t 
bol<logsághoz, mely a legmerészebb reformokkal dol
gozó nemzeteknek is pótolhatatlan nagy kincsét képezi, 
egy csodálatos előfeltétel szükséges. Még pedig a meg
forditott eset! Az eljüvendö é:s kikeriilhetetlen katasz
trófáknak mát· az ezeket megelózü, valóban zavartalan 
boldog napokra vetett sejtelmes árnyéka, mely a 
leggondtalanabb és örömteljesebb szórakozásokra is 
valamiképpen ráveti a maga fékező, nemesitő, melan
kólikus vonását. Prohászka Ottokár, korunk egyik 
legmüvésziesebb filozófusa a hahU gondolatának ma
gunkban hordását Urgyalva gyönyörtien mondja: "rtlily 
~~odálatos lény is az ember; ő az egyedüli az Isten 
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nagy világában, a ki a halál tudatával jár s elbirja. 
azt, bizonyám azért, mert erősebb nála! ... Mindenütt 
az enyészet Mnyát látja; ha énekel, ugy énekel, mint 
a ki tudja, hogy csenel nyeli el utolsó akkordját. A 
madár ezt nem tudja, azé1t nem is lehet annyi érzés 
az énekében . . . " 

Ime a boldogságon átszürődő - azt megszentelő 
- búsabb, de mélyebb vonás, mely aztán kellö hittel, 
a tragédiák tényleges bekövetkeztével esztétikus meg
nyugvássá, evangéliumi "boldogságu -gá alakul. 



A temető filozófiája 
( lróaszta'om fiókjából.) 

r. 
Sokan bolyongnu k mo~t a tcmct.)k úrnyéko::., 

vitágos. csendes utain és talán sohascm volt még az 
emberiségnek ekkora ulkalma tanulmányozni é . ." ellesni 
ezen l'Cjtelmes helyek titokzatos uölc~clettt, mint ép
pen most, a Itatúlnak leg.!J,,.vcbb aratásakor! 1\.ülöuöscu 
mi gyászoló a::.szouyok 1agy-unk sziute varázslato:. 
erüvcl a temetőhöz kütve. 

Bármennyire 1neglegyünk crösödvc hitheu és re
ménységueu, a mitHll'nnaJJi élet temérdek gondja, lHJ

szusága, betegsége és ürökös rohol munkája minduu
tabu kizökkent bl'nnünkct abból az cxtii.zi::.Lól, mclyet 
bitlink és rajongó fantáziánk teremt meg számunkra 
s szintc lélckölőcn törődünk bele a legtragikusabb 
gyászcsetbe, fájdalomtól megszentelt érzelmeinket gé
pic!Scn rendelve alt'l a környezet ruindcnnapi érdekeinek 
é.s szokásainak! 

Rendelkezünk, dolgozunk, eszünk, iszunk, ueszé
liiuk! sőt néha. még meg is mosolyogjuk egy egy nap 
komiknmát; dc miutegy öntudatlau és buta álomban, 
mclyböl minduntala.n fel fel rezzenünk ugyan a. keser-
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ve:, ébrenlétre -- a mérhetetlenül é:. mozdulatlanul 
ránk súlyo::.odó kinszcnvedésre - hogy azután minél 
kábultabban zuhanjunk ismét vh~za a gé vie::. életbe. 

Legyőzhetetlen vág·ynnk támad ilyenkor a temetö 
után ! Csak ki ebből a mcgvctcndö, önérzetünket sértő, 
álomszerit közünyból, mely utóbb még érzés nélküli 
bábokká változtat át bennünket! Ez ltát az a köteles 
és kecsegtetö "feledl!s", a "jótékony iuü" hozta butu
lá~, u1cly képe.ssé teszi :\ legmegrázóbb tragédiát is 
momentán nem Létezövé tenni ~'> a legszentebb fájdal
mat a megszokás undoritó tulajdouságá.vá degradáini ~! 

Kcm! Az átlag emberek ezen ~bölcseség"' -énck 

meg nem adjuk magnukat! Ez ellen kUzdünk az utobó 
lehelletig! Ez nem élet. c-. ak szégyenletes, nagy érzé
sek nélküli vcgetálá~! Kekünk egy pozitiv érzelem 
kell! lia nem lehet ez az öröm é~ boldog 'lág érzete, 
hát legyen éghe kiáltó fájdalom és gyötrödb, de min
dencsetre hatalmas, lelket gyúró és formáló érzelem ! 

S hiciba kiabál utánunk a iizakcicsné, hogy már 
<Ú·ága Jlénzért sem lehet senunit a cs·1rnokban besze
rezni, hiába szümyükölluck c))aládtagjaink, ltogy az 
lstenért már megint a tcmctöbe mcgyünk, mikor olyau 
~sz~pen" kezdiink "megnyugodni· a ti.~rténtckbe, nri me
g~ iink és meg~ ünk egy ellenállhatatlan vág~ tól ö~ztö
utJzvc - mig c-,nk a jól ismert, fájdalmasan kedves, 
lombos utakon nctn tuláljnk magnnkat! 

)lély;:.égcs c-,cull, miutcgy tiszteletteljes megértés 
iognd itt bennünket! Ez kell nekünk! Y égre egy baráti 
jóindulat a me ly nem "szórakoztatni" é)) a gondola
tokat ~másfelé(; terelni akarja! 

Akár merrc fordulunk. halál és lta.lál táml a sze
münk elé! 1\Jintegy rah!'.áglnm sinlodö madár a knlit
kából, ugy tör ki a mi rnindennapi élettől meguyowo
rított, illemszabályok által megtévesztett elaltatott 
szegény lelkünk egy röppené-.scl a saját szabad világába! 
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~em kell komédiázni, nem kell az hmet'Üsök P.lőtt 
illedelemböl, actuáli~, kellemes dolgokrt51 uec,zélni ! 

Pnt..1.kzik a könny sze'lleinkbc3l s ezen keresztül 
köszöntjük egymást gyá.sziátyolo-; tá.rsnöinkkel! 

Csupa ismertis, sokszor M.tott alak ! Az egyik 

előkelő kriptához jár nap nap után és letérdel a. mü
vészicsen faragott kereszt elütt; a másik csak egy 
kis jelentéktelen sírra. hordja. a. virágokat és lehajtott 
fejjel áll meg a puritán oszlop elött. Mindegy! Itt 
mind egyformák vagyunk. Összeköt bennünket a mind
nyá.jnnkat egyformán marcangoló fájdalom és ennek 
alap-fonása: a szeretct. 

S bár sohascm beszéltünk még egymással, köszö
nésünk is csak egy egy könnyes tekintetből áll - én 
érzem, hogy a lelkcink titokban ölelkeznek s kitárják 
egymás előtt mérhetetlcn szenvcdésüket! 

:MicsocTa szent és ruélységes barátság ez a néma 
együtt-érzés, ahoz a mindennapi, chablonszerü barát
sághoz képe,'< t a me ly "felejtetni" és "szórakoztatni" 
van hivatva bennünket l 

8 meg:telepedvc nehány órára a temetö falai kö
zött, a. mindennnpi élet által szenvedö lelkek mohó
ságával szhiuk magunkba a temet ö lelket rázó, melan
cholikus filozófiáját! A kitörö fáj d nl om dacára. valami 
kéjes megnyugvást érezünk s egyszerre feltárul lelkünk 
előtt a. n~gmult idők antik bölcselete: a stoikusok 
imponáló halálfilozófiája mintegy szertcszét áradva, a 
hnlottak ezen csenues, mulandóságot hirdető birodal
mábnn! 

Az egész temetőben visszhangozni halljuk a cso
dáJatos szózatot: csak gyászoljunk és sirjunk bátran, 
mert mint a "keserü mandula ize", olyan kivánatos a 
nagy fájdalom megnyilatkozása a gyászoló lélek s:ci
mára l Akár van, akár nincs halhatatlanságban való 
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reménységünk, fő a lelket emelő, nagyszabásu érzelem 
és a veszteségben való stoikus belenyugvás. 

Hatalmas érvel~ ! Szinte megremegünk belé ! 
BehunyjuK szemeinket és végig vonulnak képzeletünk
ben a szigoru erkMcs hősök, kik mintegy saját akarat
ból, kéjes élvezettel adják at magukat a reménytelen, 
csendes szenvedésnek. 

Tehát ez a shakespeari hangulat, ez a nagypén-
teki, felemelöen viselt vigasztalhatatlanság, ez az enyé
szetet hirdetó hald/os csend sötét poézise - ez kell a 
gyászoló léleknek, ha nem akar a. közönséges lelkek 
módjá.rn. a mindennapiság posványába merülni! ! 

S mialatt neki adjuk magunkat ezen "keserü izü" 
filpzófiának, görcsösen ragaszkodva ahoz a gondolathoz~ 
hogy megtaláltuk, ellestük benyomásokra fogékony meg
tört lelkünkkel a temető filozófiáját - megakad sze
münk egy csodálatos tüneményen l A régi, pusztán 
kőből épült sirboltnak minden termékeny földet nél
külöző repedéséből egy kis zöld ág emelkedik a ma
gasba, friss, üde, apró leveleket nyujtva az ég felé 1 
Mialatt tágra nyilt szemekkel bámulunk e jelenték
telen de mostani hangulatunkba bele nem illő furcsa tü
netre, észre vesszük, hogy a látszólag síri csendességn 
helyen egy nagy kiterjedésü hangya család sürög fo
rog. Eltünnek a repedések kózött, azután ismét fel
színre jönnek, hogy közülök mindegyik a reá rótt köte
lességet teljesítse. 

Olyan különösen érezzük magunkat! Ime élet a. 
holtak birodalmában és milyen bizalomteljesCll robo
tolnak ezek a kis állatok még ebben a szomorn, teme
tői keretben is! - }finden mozdulatnkat feszült figye
lemmel követjük s megremegünk minden egyes, a. 
kripta mélyéböl jövő felbukkanásnkra! Vajjon nem 
hoznak-e valami izenetet számunkra ...... ? 

S mialatt lélekzetünket elfojtva figyelünk, na-
gyon discréte, e szomorn helyhez alkalmazkodó madár 

Perezeln~: Felolvasások és Kllzlem~nyek. 11 
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csicsergés hallatszik a magasból, hogy a másik percben 
már kriptánk legtetejére ereszkedjék két gyönyörü kis 
csi1.madár, érthetetlen nyelvükön beszélve hozzánk va.
lumit. 

Kezdünk kirnelegedoí! Itt csakugyan- alulról,je
lülröl - valami izenet készül számunkra! Csodálatos ! 
A csend, a halálos csend, kezd é/ö hangokat produ-
kálni ..... . 

Körülnézünk magunk körül és a napsugarak fé
nyes ragyogásánál vakítóan tünnek szemünkbe a sit
köveken pompázó s eddig figyelembe sem vett, arany 
betüs, csupa egyet móndó, merész igéreteket hangoztató 
felkiáltások ! 

"Viszontlátásig" "Soha szét nem válunk" "Az 
örök élet reményében" "feltámadunk" és az Isten tudja 
hány féle hasonló sóhaj zug most már a fülünkbe, mi
alatt egy enyhe szellő jószívüsége folytán, fü, fa, virág 
felénk kezd integetni, mintegy figyelmeztetve bennün
ket éló, minden tavasszal feltámadó voltukra! Kábul
tan támolygunk erre arra, mint a részegek i nem tud
juk, hogy 1ui van velünk. Hiába idézzük emlékeze
tünkbe a stoikus bölcseket i hiába akarunk ismét bele
mélyedni a hAlálos csendbe és fájdalomba ... valami 
mást észlelünk magunk körül ... V;;llami mást várunk 
izgatottan! 

És felcsigázott képzeletünk hatalma alatt mindig 
jobban és jobban halljuk magunk körül az élet köve
telődző moraját s szinte érezni véljük az elavult böl
cselet vajúdását, amint uj gondolatoknak, uj igaz ág
nak készül életet adni ..... ! A moraj, az élet titok · 
zatos zenéje szivünk izgatott dobogásával egyre gyor
sul, egyre erősbü! ... már alig birjuk befogadni a temér
dek helyről jövő ritmikus rezgés t ... mig végre egyetlen 
hatalmas szimfoniár'á tömörül, hogy ugyanabban a pilla-
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natban valóságos forradalmi indulók harsogjanak fel a 
kripták mélyéből és örületes fantáziájn agyunk elóttrnint
-egy varázsütésre - káprázatos fényess6gben - tárulja
nak fel a sirhantok és lelkünk mélyén meg,·enditl ve hall
juk nj ból az elfelejtett szózatot - ezt az örökké és 
mindenegyes sirhantnál előbb utóbb megcsendülö hír
adást: ,mit keresitek a holtak közöttaz é/öt- nincseu 
itt, ro ert feltámadott!!" 

Oly rohumo:,nn jött és oly nagy e végbenyomás, 
hogy képtelenek vagyunk o. további támolygásra é · 
lerogyunk egy közeli padra ! - Sokáig ülünk és pró
bálunk lehiggadni. Márlegeljük a történteket és lassan
ként -- a mint csillapulunk - mindig távolabb és tá
-volabb halljuk a morajt, mig csak bo nem áll a teljes 
csende3ség. :\Iegrémülünk; szemeinket nem merjük 
kinyitni. Vége volna az egésznek? ! Csak egy vértódu
lás szülte agyrém lett volna ez a gyönyörüséges tüne
mény? l A temetőnek nem ez volno. a legvégsö, leszü
rődött filozófiája?! 

Végre nagy félénken kinyitjuk a szemeinket, ret
tegve, hogy ismét csak a halál országát pillantjuk 
meg! 

Nem.' Hál:.~ Istennek a nagy lehiggadás és a 
képzeletünkben támadt zenei morajnak la%u elhalása 
dacára. a sirok nyitva. maracltak . . . . az aranyos 
Jelirások ragyognak . . . . . fü, fa, virág mintha szem
látomást nőne, virulna. és határozottan Játjuk lelki 
szemeinkkel, a mint egy óriási egygyé tömörült vágy : 
a temető imponáló követelése - mint a földi ösztönök 
legmonumentálisabb példánya. - kielégittetésért kiáltva 
emelkedik az egek urához ! 

Eszünkbe jut a tcozófusok csodálatos, de gyö
nyörüen fantasztikus gondolata, a mint vetitett képek
kel muta.tják be a magasba szálló, egy tömeggé kon-
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centrálódott orgona zugást a székesegyházak kupolái
ból kiemelkedve ..•. . 

Ez a temetökből felszálló, néma, de nekünk sokat 
mondó kiáltás is orgona és harangzngás a momentán 
pessimizmusba sülyedt szercncsétlen lélek számára! 

Templomi áhitat -- mely lelkünk haldlos csend
jét törvénysze1·üen váltja fel! 

De nem csak ez; hanem a ridegebb stoikus
bölcseleten mindenkor és előbb utóbb mindenhol dia
dalmaskodó krisztusi filozófia, mely már a római stoi
knsok egy részét is ösztönszerüen, - egy magasabb> 
helyről jövő pressió folytán - uralta l 

Ennél a pontnál már ismét megremegünk l Hiszen
immár nem csak a saját gyászunk, saját fájdalmunk 
megvigasztalásáról, lecsillapításáról van szó, hanem ismét. 
- mint mindig - az egyetemes egészről! 

Hiszen ez a temető ma n em csak a mi kétségbe
esésünkben is fölfelé Wrö, halhatatlanság~rt sóvárgó 
lelkiinknek szolgáltatott elégtételt, hanem egyuttal an
nak az örök eszmének, mely ég és föld elmultával is. 
változatlanul igaz marad. 

Lehetséges-e, hogy még itt is, e nehány keserves,. 
de felemelő óra alatt - a világtörténelem egy örökké. 
meg-meg ujnló darabja játszódott le meggyötört lelkünk 
előtt - vagy talán annak legbelsejében l 

És hálás szeretettel nézve füre, fára, virágra, fej
fára, valóságos husvéti harangzugás között támolygunk 
ki a temető kapuján. hogy a mindennapi élet megalá
zóan tompító és felejtető hatásával merészen szembe 
szállva. - az örök emlékezés és remínység felemelő ér
zésének adjuk át magunkat. 
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II. 

A kerepesi temetőben való vándorlásaimban há-
1ából és viszontszolgálatul az itteni csendes megpihe
néséit és a temérdek vigasztaló benyomásért, gyomlál
gatom az utba eső elhagyatott, régelfelejtett sírokat. 

E miudennapi bolyongás és gyomlálgatás köze
pette nem kerüli ki a figyelmemet egy meglehetős ko
,Pottas ruhában öltözött lesoványodott, törődött öreg em
ber, ki minden vasárnap ott bukdácsol körülöttem a 
~irok között. - Figyelemmel kisérve gyanus bujkálá
sait arra a tapasztalatra jövők, hogy a legszebben di
szitett sirokról megdézsmálja a virágokat s a lopott 
l'ózsákat, pelargóDíumokat s egyéb nyiló virágokat nagy 
kopott gallérja alá rejtve nehéz fár<ldt lépésekkel mi.n
dig egy irányba - a régi sirok felé baktat. 

Yégre egyik verőfényes vasárnap észrevétlenül 
utána megyek egy elhagyatott olvadult részbe s látom, 
hogy egy teljesen csupasz, gazzal benőtt sirdombra 
rakosgatja a lopott virágokat. - Ugy teszek mintha 
nem látnám. A torkomat fojtogatja valami ..... ez 
a szegény ember a felesége vagy a gyermeke sirjára 
lopja a virágokat ! 

Nagyot gondolok; s Inidön már eltünt az öreg a 
szemern elöl, visszasietek kriptánkhoz s leemelve onnét 
egy szépen nyiló és temérdek bimbóval ellátott pelar
góniumot --tudva, hogy az ott nyugvóknak csak kedves 
do1got mivelek - oda cipelem az immár virággal éke
sített elhagyatott sírra. 

Egy héttel később már a bemenetelnél találkozom 
.az öreggeL 1\Iessziről követem, hogy lássam a hatdsl a 
.Init az én - most már legszebb virágjában levő -
muskátlim fog nála előidézill ! 

Csakugyan megint talál módot, hogy nehány virá
got ,.észrevétlenül" letépjen, de csodalatosképen a. régi 
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sirokhoz érve nem a multheti sir felé tart, sót rá se 
néz az én olt pompázó cserepemre, hanem egy másik 
részben lcvö c~upnsz kis halomra helyezi reszkető kéz
zel a virágokat, mialatt bizalmatlanul, szinte mérge en 
néz rám, alighanem eszébe jutva, hogy ezelött egy 
héttel is közelében voltam. 

)[ég várok egy hétig! :.\Hdön azonban határozot
tan meggyöződöm arról, hogy ismét egy harmadik el
hagyatott sirra lopja. a virágokat, clhatározom, hogy 
megszólitom ! 

".Mondja barátom" kezdem kissé bízouytalan han
gon "miért szeeli le maga az egyik sirról a virágokat, 
hQgy egy másikra. rá rakja? - Xem mint ellen ·ég 
szólok" teszem hirtelen hozzá, mikor észreveszem a 
megrémült és egyuttal dühös kifejezést az arcán. "~Hi
szen, a 1nínt látja, én is a. gaztól tisztogatom ezeket a 
szegény sirokat, de hátha segithetnék magáll valami 
oly múdou, hogy ne kelljen ezt a szép cselekedetét 
más siroknak a megrongálásá-val végezni!" 

Ez elég szépen volt mondva - gondolom ma
gambl\n s talán bizalmat gerjes~.tek vele! 

Csalódom l Iszonyn dühbe jön! "Talán bizony saj
nálja azokat a cifra sírokat" kiabálja rám mérgesen. 
"a helyett, hogy eszébe jutna, hogy még a halál után 
is fenn áll ez az égbekiáltó igazságtalanság! Nem elég 
hogy még itt élünk ezen a nyomorult földön, rongyok
ban jár és éhezik a magam fu.jta "proletár" ember, ha
nem még a halál után is itt a cifra sirok, agyon ra
kott kriptá.k mellett szégyenkeznek ezek az elhagya
tott, gazzal benött, szegény embereket takaró sirdom
bok, a melyekre nem jut még egy rongyos koszorura 
való sem! ~ekem nincsen senkilu és sem1ním csak egy 
nyomornságas kenyérkeresete:n a mitöl majd felkopik 
az állam" folytatja kissé megszelidült hangon. "Én itt 
ebben az életben nem segithetek senkirL De van sza-
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bad vasdmapom, hát igy próbáigatom legalább a haJotta
kon elkövetett igazságtalanságot reparálgatni !" 

}Ii tagadás benne, bizony megint csak fojtogatja 
valami az én :;íráshoz szokott, szegény torkomat! Te
hát "reperálgatni" aktuia még ez a toprongyos nyo
morult ember is a világ tévedéseit; és igazságot akar 
mindcoáron szolgáltatni a már elporlad t szegény "pro
letár" testvéreinek! 'l'ehát "elvtárs" -sal van dolgom
ez világos. 

"Tudja mit, édes jó munkt'Ltát·sam" szólok immár 
sokka l határozottabban és kevésbé remegö hangon 
"tegye meg az én ked remért - a kit a sors sziutén 
megleltetösen meglátogatott és éppen ezért fogékony 
vagyok mindco ·egítcni akarú gondolat :'.zámára -- nu 
szedje le maga a kész sirokról a virágokat ami elte
kintve attól hogy cgyszrr nagy kellcmctlctlségnrk teszi 
ki magát a filozofáláshoz nem értö ür elött, - nem 
is méltó a maga szociális érzéséhez; hanem fogadja 
el tölem 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 segit nekem 
ezeket az elhagyatott sirokat kigyomlálni, mert egye
dül már ugyis alig birom reumától megdagadt kezem
mel." 

Csodálatos vegyes érzelem tükröződik rám szemé
böl ! A konok l.>izalmat1anság és gúny vogyüléke egy 
kissé megszelidült és gondolkodó kifejezéssel párosulva. 
Látszik, hogy azon töri a fejét, hogy "be akarom-e 
csapni" és ezzel is csak "alamizsnát" osztogatni, vagy 
csakugyan méltó vagyok a meghallgattatá Ta ! 

De ugylátszik elég ösziutc és jóakaratu az ar
com, me1t végre mormogva beleegyezik ajánlatomba 
s miudjá.rt tüntetJen elkezdi a gyomlálást, hogy ő 
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kezdje meg az adakozást a mit én őszinte hálával 
mindjárt meg is köszönök. 

A következő vasárnap már elfogulatlanul hordja. 
az én olcsó, de nagy mennyi'>égü tartós virágaimat a 
sirokra, szorgalllH\San tisztogatva velem együtt a gaz
zal benötteket Szörnyen megnyerte tetszését nz a figyel
meztetésem, hogy ezek az olcsó, tehát szegény embe
rek számára virító, de nagyon tet.-;zetö virágok: a 
marguerite-ok, buzavirágok, pelargoniumok stb. mennyi
vel maradandóbbak és tovább diszitik a szegények ab
lakait, vagy sirhantjait mint a drága és gazdag embernek 
való rózsák V<lgy egyéb finomabb virágok az "urak" 
birodalmát ! Ime a szociális érzék a növényzetben meg
nyilvánul ín ! 

Azután megmutatom neki gyomlálás közben azt 
a temérdek magától n6tt, szebbuél szebb kis vadvirá
got, melyet meg kell kimélnüuk a tisztogatás ala.tt s 
bebizonyítom példák által, hogy ez egyformán kibujik 
a szegény és a gazdag emberek sirhantjain - mint a 
hogy :l napsugár vagy a hópehely egyformán rávető

dik a kunyhók és palobl.k tetejére. 
"Lássa barátom" mondom neki meghatottan "nem 

JHlllaszkodhatunk a Teremtöre l Hiszen a természetben 
mindenütt megvan a szociálizmus nemes eszméje." 

Látom a mint nehány perc mulva zavartan, de 
szeretettel sirnit végig kezével egy sereg kis vadvirá
gon, n.Jnla.tt fogai között a "lefőzött" emberiségről 

mormog valamit . . . . . . . 
Ettől a naptól fogva mint egy hűséges árnyék 

követ engem vasárnaponként s bizalommal elpanaszolja 
felesége, leánya régen történt, nyomorban való elpusz
tutását és egyetlen támaszának, már közép korban való 
fiának most "az urak csinálta háboru-"ban kapott 
hosszadalmas betegségben való lassu elh.alását. Egy 
nehéz, nyomornságban és terhes betE-gségekben töltött, 
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·örökös sorscsapás által sujtott hosszu életnek a meg
ható leírását adja, de a felajánlott segitséget vagy 
protectiót alhmdóan és kategorikusan VÍS"iZ<i utasítja! 

"Nekem most már semmire sincs szükségem, ha 
végig kellett szegény családom nyomornságát néznem! 
És ha a magam keresetéből nem jut becsületes ruha, 
én fel nem voszem a mástól kapottat még ha. a nagy· 
ságos asszony adja is!" 

Próbálom kissé megszelíditeni s tá.rsaualmun k 
mulasztá: aira a mentségeket is clősorolni, de rögtön 
abba l1agyom, me1t engesztelhetetlen kifejezést nyer 
arca s vége egész napi jóakaratának! 

Megható azonban, hogy ha nagy ritkán egy·egy 
"kapitalista" ismerősöm dúsan diszitett sirhantjából té· 
peru ki a nem oda való gazokat, dörmögve tol el a 
forró napsugar elöl az árnyékba, és bá.r mérgoscn és 
örökösen mormogva, de húségesen ránga.tja ki sorra a 
gyomot az cllenséges sirhantból is, láthatólag vi
gyázva n, virágok épségben maradására ! 

Ilyen Ji.özös munkásságban éldegélünk hétről hétro 
és hónapról, hónapra, mig végre elérkezik az idő, hogy 
ebben a temetőben való vándorlásaim véget érjenek. 
Sirboltunk legkedvesebb és legujabb lakóját régi ki
vánsá.ga szerint ki készülünk vinni a mi kis falunkba, 
bol számára egy uj otthon, egy "közös" otthon ké
sziUt . 

. Megkezdődik tehát bucsnvá.ndorlá.som. Bucsuzom 
.az annyit igénybe vett kis kápolnától; a benne függő 
s annyiszor megbámult, mosolygó martyroktóL Bucsu
zom a sírok között lézengő, gyászoló barátnőimtőL A 
kedvenc sirkövektől, jellegzetes, hozzám is beszélő 
siriratoktól, sz·)val bucsuzom fütól, fától - életem egy 
nehéz, de hála istennek még sem diszharmonikll<i da
Tabjától. 

Yégrc kriptánk felé közeledern s már mess-zíről 
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látom öreg "elvtárs-"amat a. mint büségesen vár a 
lépcsó alján és véghctetlcnül kopott öltözete és lerogyó 
martyr alakja sohasem tünt fel annyira kirivóan mint 
most a ragyogó, szinte zivat;ltt jelzöen perzselő nap
fényben s kriptánk temérdek nyíló, pazar virágai kö
zepette! 

Elszorult a szivem ! Soha még a magam osztá
lyából való távolibb ismerősoimtől nem váltam meg 
ilyen nehezen miJ1t ettül az emberroncstól, kibe annyi 
nemes ösztön, anuyi szociális érzék és szeretet vált 
meddövt'., sőt torzult el itt ott a sors, s főképen az 
emberek csinálta sors mostohasága folytán ! 

Orla érkezve átteszem k11l'jail.H1 - · két kis csomó 
kivételével - a tízszeres mcnnyiségü virágot s elfo
g<idott hangon mo11dom el, hogy ez az utolsó együttlé
tünk, me1t jövő vasárnapig már "mi kettenu ami kis 
falunkban leszünk; dc leg~· en egész 11yugo(lt, me rt én 
ott is -ö rá emlékezve- felkeresem a" legproletárab b" 
emberek legelhagyottabb sirjait és kertünkből sokkal 
szebb és több virágot helyezek m:~.jd reájuk, mint itt 
e drága viszonyok között tengődő városban ! 

Szinte értelmetlenül bámulnak reám a külömben 
nagyon iatolligens és nagyon eszes öreg szemek, mintlla nem 
t11dnák egyszerre felfogni a mondottakat, s azután le
horgasztott fejjel, szó nélkül, a rencleS11él még von
tatottabban fordul meg az öreg, hogy a nagy csomó 
virágot szét ossza a sirokon. 

~agyon sokáig nem jön vissza ! 
.Már az egész parcellát is berakhatta volna vi

rággal, roidön egyszer csak megjelenik csoszogó lép
teivel a sürliségből és fejét lehorgasztva közeledik, 
gyn.nusan kivörösödött szemekkel. 

.Mélyen meg vagyok hatva. Ez a nyomorult em
bor talán, életében elöször hallott roagam fajta em
bertől résztvevő, érdeklődő jó szöt! 
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Talán én voltam az egyedüli, n.ki türelemmel ki
hallgattam s az irántunk érzett gyülöletet szeretettel 
víszonoztam. Míly nehezére eshetik neki még ettől a 
kis elónytöl is elesni l 

"Tudja mit", mondom neki elérzékenyedett, de 
meglehetösen bizonytalan és félös llangon "utolsó együtt
dolgozásunk emlékére, vigyük most utoljára ezt a ná
lam maradt két kis csokrot nhoz az arkádok alatt álln 
fekete márvány szoborlloz ... tudja a mclyikröl már 
egyszer mcséltem magának . . . a melynck eredeti 
fehér márvány mása ott áll Berlinben a protestánsok 
"Kaiser Wilhelm" templom<.íbn.n ... egyik keze a ~zi-
vén, a másikat nekiink nyujtja ... hiszen maga tudja 
hogy életem legrettenetesebb korszakában ez tartotta 
bennem a lelket ... s mikor megérkeztünk ide 
egész a remetóig ... ismét ez a szobor foga.dott en-
gemet ... c~akhogy talpig feketébElll ... " 

Alig tudom befejezni szaggatottan elmondott pro
poziciómat! Jlint egy villám üté~re ugy nynjtözkotlik 
ki roskadozó alakja é..; színte vérben forgó szemeket 
meresztve kiáltja: ~Iit gondol a nagyságos asszony ? ! 
Miért menjünk mi ehez a. szoborhoz ~ és miért vigyünk 
mi virágot számára.? Azért mcrt Orök időkre elvesz
tettük a nyugalmunkat és sc éjjelünk, se nappalunk ? 
Azért mcrt én gyerm~kségcmtöl kezdve rongyokba já
rok és saját hibámun kivül egy életen keresztül éhez
tem és nélkülöztem családomnal együtt? Azért mcl't 
szemem előtt pusztnit cl feleségem, leányom, fiam és 
életem nagy l'észét én is a kórházbau töltöttem?! 
\agy azt köszönjük meg, hogy a na.gyságos asszouy 
is egész életében betegségben nyomorgott és ott vir
rasztott RZ apja. anyja és férje halálos ágyáná-l! Hogy 
a mint saját maga mondja, tehetetlenül és pokoli kí.
nokat kiállva keltett, legféltettebb hozzátartozójának is 
fokról-fokra való lassu elpusztnlás!i.t- mint a mindt'tl 
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értéket magával vivö hajó következetes sülyedését
végig nézni! ! Hát segitett ezen a nagy szerencsétlen
ségen ö, a kit a berlini, meg az itteni szobor ábrázol?! 
Tartozunk mi valami köszönettel az ilyen megváltás
-ért?! .. . Itt bókhiszunk a temetőben hajótörötten 
és a helyett, hogy a többi embermódjára élveznénk 
a.z életet, hát a sirhantokat gyomlálgatjuk, meg az igaz
ságtalanságot foltozgat j nk. . . 

Nem hagytam kibeszélni. Vége volt félelmemnek, 
megfogtam eget fenyegető jobbkezét és határozott moz
dulattal lefeszitettem. 

nHogy mer így beszélni?" vágtam izgatottságtól 
remegő hangon szavába. 

"Hiszen most, legnagyobb dühében mondta ki aka
Itttlanul, hogy mit köszönhetünk mi ketten Neki és 
Annak a kitől ü is nyerte ezt az örökséget! Azt, hogy 
bár tényleg mindent elveszitettünk és a szó szoros ér
telmében nincs hova hajtaui fejlinket, mert magának 
a váuko ·, uekctu meg a nyugalom hiányzik a fejem 
alúl j hogy bár igenis földön futók vagyunk és keres
sük a soha meg nem talált, vagy a mi még rosszabb 
az elveszitett otthonunkat j se éjjel ünk, se nappalunk s 
esak akkor nyugszunk meg, ha a temetőben bolyong
hatunk ... de itt ls gyomláljuk a gazt és hordjuk fe
lebarátaink számAra az engesztelő virágokat: még a 
holtakra még a más vtlógra is átvive a felebaráti sze
retetet . . . mit akar még többet? ! ! . . . ez a meg
váltás J 

Megváltás az egyes, nyomoruságuan sínlődő, ha
jótörött ember számára mint eme/ö ésjenntarló erő ... 
és megváltás - ha az egész emberiség magáévá teszi 
azt - a nagy mindenség számára, mint a kellő refor
mot teremtő isteni munka. 

Ne fitymálják barátom éppen maguk a krisztusi 
~szméket, csak azért, mert az emberiség nem úgy tette 
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azokat magáévá, - a hogy célhoz vezető lett volna! 
.M ne higyjék, hogy a XX. század szociális érzékű ke
reszténysége olyan naiv és azt hiszi, hogy a világ 
megváltása egy csapással és egyszersmindonkorra már 
megtörtént - de azért úgy külsőleg, mint a lelkek 
belső világában még 2000 év után is ennyi fertő és 
ennyi szégyenletes tudatlanság és tisztátalanság mara<lt 
hátra! 

Korszakunk egyik legnagyobb keresztényétől hal
lottam nem régen, 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 leg
nagyobb és /egeszményiesebb, isteni magaslaton álló
szociálistána.k köszönhetjük a. kinek márvány lábaiho~. 

viszem én ezt a kis virágot ... 
De még ennél is többet mondok l folytatom erd

sebb hangon, észrevéve, hogy az öreg ember dühe le
lohadt és feszült figyelemmel hallgat rám. "Ha magá
ban az Isten wratán alapuló, szent természetben nem 
volna törvényszeraen bent az elpusztíthatatlanság, a hal
hatatlanság tulajdonsága, úgy ez a Tőle örökölt és örök 
idókre gyökeret vert érzés : a mdsok iránti szeretetnek 
haldlunkat is tulé/ö érzete biztosítja számunkra - ér
zelem és magasabb élet elválaszthatatlanok lévén egy
mástól - az örök létezést l Én tehat kétszeres köszö
netet megyek neki mondani ! ! Magát természetesen nem 
erőltetem tovább, hanem itt van az egyik kis csokor, 
tegye rá ezt is egy "proletár" elvtársának a sii']ára. 
De ha lehet olyanéra, ki ismerte a saját eszméjének 
igazi 4rtékét és forrdsdt is ! ! " 

Halott ha.laványan és iszonyu zavartan áll öreg 
elvtársam előttem s bucsura nyujtott kezemet erővel 

meg akarja csókolni; de ismerve egyenlőséget hirdető
elveit, világért sem engedem, hanem erősen és melegen 
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rázom meg dologtól kérges é.~ a.z étlen égtől lesová
nyodott kezét örök bucsuzásul. 

Már jó ideje állok az én márvány Jézusom lá
bánál, hüségesen baszámolva másfél év minden keserves 
mozzanatáról és kérve a további támogatást li.Z előttem 

álló szomoru utazás kibirásá.ra, lllidőn ... jól hallok-e? ... 
sajátságosan csoszogó, jól ismert léptek · ... meg-meg
szakitott katfogások keltik fel figyelmemet! .. Meg 
meg szünnek ...... ismét feltámadnak ... de kö-
vetkezetesen, bár lassan közelednek. 

Mozdulatlanul állok . . . még lélegzetem is visz
szatartom, hogy valamivel meg ne akasszam a bizony
talan öreg léptek közeledését. A csoszogás vontatottan, 
habozó megszakításokkal nlindig közelabu és közelebb 
hallatszik, mig végre közvetlen közelemben megszünik 
és egy erősen reszkető öreg kéz, bizonytalan mozdu
lattal csusztatja a jól ismert kis marguerite csokrot 
.Krisztus lábaihoz . . • 

"Nem találtam kedvomre való sirhantot" makogja 
egy jól ismert tompa hang a fülembe "azután meg 
nincs idő a keresésre ... itt a fejünk fölött a. vihar 
.... Lát csnk nem viszem haza ezt a virágot ... " 

Az első esöcsellP az arcomba vágódik és én ösz
tönszerüen emelem fel tekintetemet a gyönyörű márvány 
arcra.. Vajjon nem ezekböL a fá.jd.üma.')a.u komoly, jé
zusi szemekből hullott rám véletlenül egy mindent 
megértő, mindent megbocsátó könny csepp ... ? 



A "berlini" Jézus. 
Egy rettenetes kétségbeesett délután rövid időre 

szabadolva a berlini West-Sanatórium rémc~ épületéból, 
megfogtam velem szenvedö leányom kezét, hogy ro
hamos gyorsasággal keressünk egy, legalább nehány 
_percre enyhitést nyujtó templomot, hol imát küldhetek 
.az Istenhez, súlyos betegem meggyógyulásáért 

Katholikusat, malynek mindig nyitva áll a kapuja 
·és ötpercre is leborulhatok valamelyik sötét fülkéjé
ben, mert rövid az időm! 

, .. egy csodálatos, kétségbeeséstől származó erő 
által vezettetve, biztos irányban neki vágtam egy 
ismeretlen utcának, hogy a már teljcsen kimct·iUt,beteges 
idegzetü emberek ösztönszcrü érzctével, egyenesen egy 
ó1iási templom nyitott aj tajáltoz érjek. Fellélegeztem 
mikor beléptiink s a kisit't, égó szemeimnek jól eső 
fél homályban az evangéliumi jeleneteket ábrázoló fest
ményeknek és szobroknak müvészi összeállitását pillan
tottam meg. 

Az elsö fülkében mát· majd térdemre rogytam 
az izgatottságtól, de csodálatos-képen mintha az a 
misztikus vezető erő még mindig nem eresztett volna 
szabadon, söt valami ellenállhatatlan vonzást éreztem 
a templom hsjójából felém áramlani. Szinte extázisban 
siettem mindig jobban és jobban előre, mig végre tágra. 
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nyilt szemmel bámultam egy gyönyörüséges arcu, óri
ási nagyságu és fenséges magatartásu, hófehér moi.rvány 
alakra: a kezét felém nyujtó, engem váró jézus Krisz
tusra l 

A ki már valaha megjárta azt a kálváriát, hogy 
egy teljesen idegen, más nyelvü, más szok.ásu helyen, 
elhagyatottsigban és teljes reménytelenségben küszködik 
egy óriási fájdalommal, csak annak lehet fogalma ar
ról, hogy mit jelent ebben az esetben szemben találni 
magunkat legkedvesebb régi ismerősünkkel: a jézusi 
alakkal!! Kilántorogni egy kérlelhetetlenül rideg arcu 
jlJldi orvos rémséges diagnózisa után a vigasz nélküli, 
idegen világba - s pár lépésre megtalálni azt a másik 
orvost, ki ~rOkéletet hirdetó mosolyával, kitárt karjával 
dlJnli halomra az elóbbí kegyetlen ar[!umentumokat ll 

Meggyökeresedett lábbal, testben, lélekben re
megve, de uj reményuyel, uj hittel álltam a. Megválto 
biztató alakja elött, midöu egyszerre forogni kezdett 
velem az egész templom l Vizióm van - gondoltam ma.
&amba.n - az extázistól vagy a kimerültségtől lázban 
vagyok l E gyönyörüséges orthodox templom orgonáján 
megcsendülni hallom a XVI. század lelkesítő zsoltárát :: 
"erós várunk (lekünk az isten .. l" 

Fürkészőleg néztem még egyszer körül a pazar 
müvészettel ékesített templomban s még jobban meg
szédültem! Jézus hatalmas alakja mögött még két 
szürke márványból faragott embernagyságu szobrot 
fedeztem fel. J 61 )átok-e ? kérdezgettem magamban 
hiszen ezek is régi kedves ismerösök ! Az egyik Lut
her a bibliával, a másik Me1anchton ~rdekes alakja! 

Belekapaszkodtam leányom karjába s szinte félve 
kérdeztem, hogy hallja-e ő is a mi zsoltárunkat é~ 

látja-e velem együtt a reformátorokat ... ? 
Hallotta és látta. Tehát nem láz álom, nem vi

zió, hanem valóság volt az egész. - Ez tehát a cso-
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dák városa és ha az, akkor az én betegemmel is cso
dát fog müvelni - s telve emelkedettséggel, ihletéssei 
és reménységgel siettünk vissza a szanatórium hideg 
talai közé. 

Nálunk nem tortént meg a csoda. Látszólag s a 
világ szerint ítélve a szanatóriumi orvosnak lett igaza. 
De hogy e nnek dacára életben maradtam s a gyor. an 
bekövetkezett katasztrófa után is - a pessimistikus visz
szacsések ellenére - lllinduntalan lábra álltam és gör
csösen tagadtam a halál diagnozisát, azt szellemi veze
tőim áldásos befolyása mellett első sorban annak a 
kel/ó pillanatban jelentkező és óriási imprcsziót keltő, 
felém nyúló Jézus szabornak köszönhetem, melyet Is
ten életem legrémesebb napjában mintegy rögtöni el
lensu/yozásáu/ a lesuj tó doktori:itéletnek, egy mel egsé
get kisugárzó, müvészies templom keretében állitott 
elém! l 

Tudom, hogy e nélkül is, előbb-utóbb, - a ben
nem rejlő vallási hajla.mnál, egyházam és vezetőim befo
lyásánál fogva- mostaniálláspontomhoz jutottam volna. 
De hogy micsoda felemelő és egé&z gyászomra dönt() 
benyomással mentem én ezen impressió folytán már 
magába a katasztrófa elötti iszonyu lelki harcba és küz
delembe - azt csak a velem szenvedö és velem har
coló Úr Isten tudhatja! 

S e hatalmas tapasztalaton kivül még egy nagy 
hálával tartozom az én berlini Jézusomnak, melynek 
fekete márvány mását bolyongásaim közben megtalál
tam a kerepesi temetőben. 

Bepillantottam egy percre - mintegy vará.zs
szemüvegen át - a }övendö átszellemiilt, költöi magas
laton álló protestantizmusába l Abba. az ujabb reformá
cióha a mely mcleg megértéssel tér vissza életünk 
nélkülözhetetlen kincséhez: a müvészethez l Bepillan
tottam ebbe az eszményi modernizmusba, mely tények-

Perculn~ , PelolvasAsok ~s ~eményelc. 1@. 
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kel bizonyítja, hogy az eszme magassága, merész szár
nyalása és folytonos tisztulása nem hogy kizárná a 
,.szép" foga.lmát, sőt szilkségszerüen együtt jár az 
esztetikai érzés mélységével élö melegségével - a gon
dolat fensége lévén Istennek legnagyobb müvészete! 
Dokumentálja, hogy nincs az a "racionális"-nak mon
clott valJási eszme a világon, mely természetszerilleg 
- a metafizikai irány következtében, mely minden 
vallásnak elkeiiilhetetlen tényezője - mellözhetue 
egy eszményicsen megfinomult miszticizmust. 

A materiálizmus és a vallási szabad gondolat 
között éppen az a külömbség van, hogy mig az athaiz
mus - anyagiasságánál és pessimizmusánál fogva -
magában foglalja a ridegséget és ideálizmusuélkülisé
get, addig a vallási modernizmus, mely tulajdonképen 
mindegyik protestáns egyháznak többé-kevésbé alapja, 
éppen nemes i<lealizmusánál és miivészi érzékénél fogva 
}lárositjn. a korszcrü racionális észjárást a metafizikai 
gondolntokkaL 

~eküuk a "tcnuészctes"-nek mondott tudomány 
vagy a "tcrmé:stet" változhatatl:1n rendje - melylycl 
joggal mondunk elhmt nehány dogma szószerinti ma
gyarázatának - magasabb eredelll és mtsztikusan fen
séges jelenség, melynek az Isten eszmév-cl kapcso
latos hirdetése megköreteli a milvészi és költői keretet! 

Akár Istennek imádom Krisztnst, akár Isten leg
tökéletesebb fiának, egy isteni látnoksággal megáldott 
vezetőnek, útmntatónak, testvérnek, barátnak vagy leg
főbb orvosnak tattom őt, szent misztérium ö nekem, kinek 
képmását semmikép sem nélkülözhetern! Sőt többet 
mondok. Ha valóságos Istennek tartom Jézust, talán 
félek öt "faragott" alakban ábrázolni, fülemben esengve 
az ősi szózat, hogy csak lélekben és igazságban szabad 
a Teremtőt imádni. 

De az én Megváltőm alakját - a ki egy életen 
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keresztül örömben és bánatban kezemnél fogva vezet 
Istenemhez - okvetlen a közelemben akarom folyton 
látni, akár csak az a,pam, a,uyám, férjem és összes 
szellemi vezetőim képét ! 

Szóval bepillantottam a jövő me/eg, szines, mű
vészi szinvonalon álló protcstantizmusába, mely késón
korán nyitva tartja. költészett6l athatott teplomait, a 
legtöbbször gyors segélyt igény/ó, szenvedő emberiség 
számára! 

Képzeletben hallottam szószékén megszólalni a 
Ferencz Józsefeket, Szász Károlyokat, Baksay Sándo
rakat, Györi Vilmosokat és Józan M1klósokat, hogy 
költői lelkük melegét e harmonikus milieu-ben öntsék 
a hivők szivébe ! Láttam feltámadni Channinget, a 
.,.legracionálisa,bb"-nak nevezett egyház nagy misztiku
sát, a mint átszellemült hangon, Krisztus lábdnál 
mondja el lllég egyszer a "látha.tatlan cgyház"-r6l 
- a, túlvilig és az élő emberiség nagyjai, a "szentek" 
közösségéről - szóló halhatatlan beszédét ! ! 

Httllottam és láttam egy cmbel'feletti fájdalomtól 
görcsösen vezettetve és az az é1·zetem támadt, hogy 
valamikor talán egy egész világnak a marcangoló bá
nata fogjll ehhez az am•ai mclegségü, tárt karn és 
müvészies szinvonalu llrotcstantizmushoz vezetni az 
emberiséget ! 



ehannif'\g "láthatatlaf'\'' egyháza. 
Ugy érzem, hogy e gyászba borult, halottainkat 

sirató és örökösen "mindszentek"-et ünneplő korsza
kunkban nem végezhetem be mással könyvemet mint 
nagy keresztény apostolunknak az egyetemes és /átlza
tatlan egyhAzról turtott fantasztikus elmélkedésével, 
illetőleg annak rövid ismertetésével. 

Mint minden középen - a két szélsőség között 
haladó irányt, úgy Channi n g reformációját sem tudj a. 
a világ hova tenni! A konzervatív kereszténységbe 
nem merik bele illeszteni modern theológiájánal fogva, 
a liberális haladáshoz pedig szintén nem akarják beso
rozni, Channing mélységcs hite és fantasztikusan misz
tikus vonásai miatt, melyeket csak később, mintegy 
vallásos nézeteinek kiegészitéséiU szerzett meg bároh
latosan meleg, miuden szépség és fenkölt gondolat előtt 
tárva nyitva álló lelke ! 

Sokan a protestáns világból ezt a míszticizmusba 
való lassú, de következetes belemeriUést, elmélyedést 
- mely meg nem valtoztatta csak meggazdagította 
amúgy is magasan szárnyaló theológiá.ját - hanyat
lásnak, visszafelé való hátrálásnak tekintik. Ebben a 
mai gyászba borult, mindenáron vigaszt és misztikns 
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mélységeket kereső, sőt követetű korszakban mcnnyire 
megvilágosodik előttünk az a köt•ülmény, hogy a sors
csapásoktól rohamosan meglepett apostol misztikns 
mélységokbe való ugynevezett "leszállása" világért sem 
hanyatlás, hanem egy természetes, előbb utóbb meg
jövö szllkségszerü fejlemény, mely egy mcrész elöre 
lépéssol és gyönyö1ii fantáziával csap át a "más" világ 
enyhet adó magasabb régióíba!! És ha ezen "á.tlépés" 
szükségszerüen egyuttal haladcis is, következetlenséggel 
nem lehet ezt a mindeuben haladást hirdető prófétát 
vádolni l 

Alexander Bernát Shakespeare magyarázataiban 
hatalmas erővel vázolta, hogy az igazi nagy szabásu 
lélek - mint maga Shakespeare is - alkotó ereje tel
jességében is folyton fejlődést és haladást, tehát egy 
bízonyos logikus határok közötti változást produkál. Ez 
tehát nem következetlenség, hanem inkább mindig job
ban kialakuló egyéniség. 

C:hanniug lelkének legvégső felemelkedését legel
ragadóbban jelképezi a lát/zatatlan egyházról szóló át
szellemült beszéde. Ehhez hasonló merész szárnyalásu, 
költői magaslaton álló, fényes fantázíáju, saját fenséges 
gondolataitól szinte megittasult mnnkát csak egyet ta
lálhatunk: Prohászka "A túlvilág tornácaiban" cimü 
örök szép munkáját. 

Hogy maga az előkelő fordító és legtökéletesebb 
ismertető : Ferencz József püspök szavait idézzcm, köz
l öm a gyönyörü s az egé~z szabadelvü kereszténység 
táglátkörüségét jelképező előszóból a következő soro
kat. "Végre ezen utolsó beszédben prófétai lelkétől 
elragadtatva a visiók honába emelkedik Channing ! E 
beszédében felmagasztosult hittel vallja, hogy a menyny
ben és földön levö keresztények egy családot alkotnak 
közös fejük : a jézus Krisztus alatt, kinek nincs szen
tebb elhivat.ása megdicsőült állapotában sem, minthogy 
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testvéreit; egy egyetemes egyházban, egy tökéletes köz
séggé szervczze, a világ egyetem folyton terjed6 szépsége 
s az isteni jelenlét állandó fénye me/lett ... Szemben 
a természettudományok materializmu~ra hajló irányával 
Cllanning idealizmusa, az ő tiszta theizmusával meg
becsülhetetlen szolgá.latot tehet az egész keresztény vi
lá~nak, mmt ~emmi sincs távolabb Channingtől ID.ind a 
felekezetlesség! st;b. 

Ime ez a rötid nehány sor teljesen kifejezi mily 
nagy súlyt fektet még a mai unitarizmus is Cllanning 
egyénbégérc és utolsó fenséges beszédére, melynek 
humánus célja, hogy sorscsapásaink közepelle mindnyá
jall felemelkedjünk a kcllü maga::.latJ·a és a lélek köte
les és szükséges extázisával higyjük nem csak a halot
tainkkal való vhzontlátás, hanem a folytonos együttélés 
és együttérzés lehctöségét i:s! Y an -e ennél nagyobb 
áldá" és mel<'gcbb viga~z az igazáll gyászoló szivre 
nézve·(! 

Ne mondja :-.enki, hogy "nagyon szerettem az 
elháltat - do viszontlátltsban, halhatatlanságban nem 
tudok hinni. M Az igazi mélységes szeretet és a való
ságos meleg sziv megköve/eU embertársai számára a 
halhatatlanságot! Igazi nagy:;zabásn, másokért élő alt
ruista lélek a szó teljes értelmében nem élhet a hal
hatatlanság hite nélktU és nem tud nélküle n saját ma
gának megfele/6 magasabb miivelt~égre szert tenni. 

"Barátim" mondja a jelzett beszédben Cllanning 
"nem foglalkoznám oly hosszasan a meuynybeu és a 
földön levő keresztények ezen közösségével, ha nem tarta
nám ezenigazságotgyakorlati szempontból is kiválóarr fon
tosnak. Némelyek egy tanítást sem tartanak gyakorla
tinak a közöuséges kötelességek aprólékosságig menö 
fejtegctésén kiviU. Pedig tényleg a vallásban azok a 
leggyakorlatiasabb szerolélődések, a melyek a legneme
sebb érzelmeket ébresztik fel és a cselekedetek leg-
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nemesebb rugóit érintik. És a most fejtegetett tárgy 
kiválúan a.lkalma:. a szellemi világról való meggyőzö
désünknek élctet és elevenséget adni s lelkünket felill 
emelni n pórias gondolkodás móclon, a melybe oly 
hajla.ndó elsiilyeclni. A mennynek von7ó erőt az ottle"l•:.l 
lények nclnak. ::::l habát• az Isten jelenlétének gondo
lata elél(séges lángm lohbantaui mi bennünk a menny 
iránti forró vágyat, mindazáltal ezt nagyban clü:-,egiti 
az a mcggyőzú<lés, hogy a mi .4.tyánk házát úgy tekint
jük, mint hajlékát mindazon kitilnóségeknek, a kiknek 
élete e földet megszentette! l 

. 'zcrcncsétlcusr~giinkrc azonban <lz ily tenné zetii 
szemlélüMs ~okak elütt nem csak minden gyak01lati 
llasznot n,;Jkülöznek, hanem a képzelöclés valótlan köl
tcmény('iuek tetszenek. Ezek elött miuden, a mi jelen 
tapasztulalnuk küréu kiviil esik, csak képzelőM·~ .Hájok 
nézve a szellemi Yihí;.; nem létezik. És a magasabb 
rencHi lények eszméjét csak kétkeuvc fogadják ! Pcrlig 
míly ha~onlithatatlan méltóságn az egyetemcs egyház 
amint mi azt tárgyaljuk! Terjedelmére nézve minden 
má~ tMsulatot fcliilmul, a maga széles körébe gyiijt
vén az I~ten trónja köriil tökélctc~ckké lett szelleme
ket, szcnt embereket és az Atya gyermekeit minden 
neruzotuol ! Tartósságára nézve nem csak az iclök rázkódá
sait kiállotta, tul élvén birodalmakat és államokat, a 
malyekben gyökeret l"Crt s azoknak lehanyatlá a után 
még most is elévülhetlen teljességben virágo:r,ván, ha
nem hivatva van a termé . .;zetí világ jelen rendjét is 
tulélni s dicsöségről-dicsőségre haladni a világ egyetem 
régióiban, annak minden változásai között. 

:Mily örvcndcztetö a bizalom, hogy mi már most 
egy oly királyságnak vagyunk polgárai, a mely örökre 
állandó ; tagjai egy oly közönségnek, mely so/za el nem 
mulható élet elve szerint van szervezve /" 
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Ime a sokak szerint "rideg racionalista" refor
mátor me/eg szeretet szülte óriási fantáziája!! 

Hogy Channing milyen igazságos és semmitől nbm 
félő, egyenes lelkü, igazi szabadságtól áthatott igaz
ságkuta.tó - ki átszellemült miszticizmusánál fogva 
nem csak a reformició szépségeit tartja érdemrsnek 
befogadni - legjobbn.n mutatja következő becsületes 
bátor· bevallás::~. 

"::\Iidön a földön és a m·:nuybeu levő keresztények 
közötú egyesülés reményéről beszélek, legyen szabad 
meg vallanom, hogy ezen tárgyat illető érzelmeim ki
V<Hóan megszilárdultak lelkemben katholikus országok 
látogatása által. A reformáció rohamos és kiméletlen 
heve számos elvet és gyakorlatot megvetett, a melyek 
tiszteletünket és utánzásunkat megérdemlik. A katho 
likus egyház, a ruint tudva -van, az elköltözött szentek 
(vagyis kiváló emberek) emlékét nagy tisztelettel ápolja 
s azoknak barátságát keTesi. S minda.mellett, hogy val
lásuk ezen iránya számo baborrát szült, bölcsen cse
lekedtek, arra törekedvén, hogy megsokszorozzák az élet 
fájának ezen csiráit, az által, hogy fenntartották azon 
szent félfiak és nők példáit a kiknek a kereszténység 
a maga t..wasz korában oly sokat köszönhetett. 

Ezen tartományokba én is jó adagával léptem a 
közönynek. De a Inidön a szobrok és festmények figyel 
memet felébresztették s)elkemet Krisztusnak az egyház 
első korszakbeli hü követőire vonták, midön anyjának Má
riának égies szeretetén elroerengtern, midőn föleg a 
vértanut az ő utolsó órájában szemléltem és láttam 
csodásan összevegyülni arcán a kereszthalál kinjával a hal
hatatlanság öröme, a rendtlhetetlen bizalom, nyugodt áll
hatatosság, hősi bátorság és gyengéden megbocsátó sze
rtfel ragyogó sugárait - jobban éreztem, mint bánni
kor azelőtt, hogy ezeknek az első tanítványoknak 
méltó igényök van a mi hálás szcretetünkre. Örömö-



met találtam abban, hogy ugyanazon egy fő iránti tisz
telet ált,al velők egygyé lehetek s jóllehet most az idő
ben távol vagyok is tőlük, reméltem, hogy egy napon 
megköszönhetern nekik hüségöket azon dicső evangéli
umhoz, mely az én minden reménycimet kifejlesztette !u 

Meglehet, hogy a nagy többség szinte megütkö
zik ezen szoka.tlanul önzei/en igazság érzeten. De le
gyen szabad hang úlyoznom, hogy szeriotem éppen ez 
a vonás a lcgmooumcntálbabi.J Cllanning lelkében ! .Mert, 
hogy a reformáció lelke a szabadelvű áramlatokban és 
gondolatokban feltudja fedezni az igazat és szépct - az 
csak nagyon tenné~zctcs és magától értetődő, lévén ez a 
szellem is a szabadság szülöttc! De, hogy meré z és egyol
dalu utjában úgy megőrizze tárgyilagosságát és mbzden 
irányra kiterjedö igazságérzetét, hogy igy meg tudja és 
megmerje hajtani zászlaját a látszólag ellenlábas irány
zat előtt i:; - ez már nem közönséges és magától ér
tetődő tulajdonság, hanem valóságos krisztusi magas
lat. - Én legalább évről-évre jobban bámulom és job
ban átérzem Channing csodálatosan mcleg keresztény
ségát 

Egyik nagyszabásu beszédében nem győz egy hl
res kálvinista prcdikátort, - kinek tiszteletére tartja 
az egész egyházi beszédet - dicsőíteni. Egy másik 
n1unkájában rámutat Fenelon halhatatlan nagyságára és 
egy kiváló irodalmi terrnékére. 

"Szivünkböl üdvözöljük« mondja Channing a "szó
ban levő könyvet, mivel ez egy tiszta keblü és gaz
dag lelkli férfiu müve. Hozzá tesszük most azt is, hogy 
nem kevésbbé örülünk e müuek azért mert egy kat
holikusé. Sőt ezért talán méginkább méltányoljuk, mert 
rui azt óhajtjuk, nogy a protestantizmus bölcsebbé és 
türelmesebbé tegyen és ene nézve nem ismerünk jobb 
tanitót Fenelon jelleméuéL Egy olyan férfiu mint felle
Jon elégséges arra, hogy szcretetfel öleljük magunkhoz az 
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egész testületet, a melyhez ó tartozott. Az ö erényei 
védpajzsul szolgálhatnak azon számtalan és minden 
megválogatás nélküli kárhoztatások ellen, a melyeket 
a protestaus túlbuzgóság oly gyakran s1.órt a katholikus 
~gyház ellen. A ki meggondolja. hogy a katholikus 
egyház több mint szt\z millió lelket számlál tagjai közé, 
tnlán többet, miut n többi kcrcsztiny cgyh:izak együtt, 
kénytelen mcgdöbbeui, azon kárhoztató itélet miatt, a 
melylyol ar. emberiségnek Hy jelentékeny részét gya· 
l•ot'ta illették. Ideje, hogy több méltányossággal visel
tessenek a többi egyházak ezen régi é-. kiterjedt tc:o.
tülct iránt. A kntl10likus egyhá?. mcgszámlálllatatlan 
egyént tud felmnt:üui, kik a lcgnagyoblJb és legjobb 
emberek közé tartoztak e földön és ez elég bizonyság 
ana, hogy az illvesség mindcn eszközeivel bir. Ki az. 
a ki hallva azt a megvctést, a melylycl némelyek a 
kn.tholikus egyházról szólnak így ne kiáltson fol : ho
gyan, hát Nagy Károly, Alfréd, Raj/wel, Mfchel Angelo, 
1 asso, Bossuet, Pascal, Des Carles nem katholikusok 
-voltak-e~!" 

Ime a krisztusi prédikátor a ki saját egyháza 
elött tart véU.o beszéllet n méltatlanul megsértett test
vér-egyház érdekében ! :i\Iekkora <>zabn.dság és mekkora. 
bátorság! Ha ez nem volt igaz kereszténylélek hát ak
kor egyáltalábau nem volt soha és ucrn is lesz soha 
Krisztus Urunknak valóui kövctóje ! 

Csakhogy ez n nunden irány sz~pségc és igaz
sága felé forduló meleg szeretete, viszont a bárhol fel
fedezett igazságtalanság és tökéletlenség kárhoztatása 
okozza a gondolkodni nem szeretiJ nagy közönség előtt 
Taló népszerütlenégét is! }~s ez oly természetes! Seirava 
sem tartozik kizárólagosu.n - bár a szétszórt szép
ségek miatt mindeniitt otthon érzi magát - s igy senki 
sem tartja mag-áénak a helyett, hogy mindenki a szi
-vére ölelné ! ! 
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De az a nehány tisztelője a kik megtudják neki 
"bocsátani" határtalan meleg szivét és minden igazi 
szépséget átölelő megittasult lelkét - azok egy örök
kévalóságra szóló szerctettcl csüggnek csodálatosan krisz
tusi alakján és ezáltal nem csak hiszik de szinte át
érzik azt a vele való folytonos lelki összeköttetést a. 
melyről ő olyan fanatikn"i meggyőződéssel tuuott be
szélni ! 

És hogy végül teljesen visszatérjek ar. ö ked
venc "láthatatlan" el:,rybázára, idézem a mcgtört, M.t 
gyászoló s már halálnak vált <'llanning véguucsu
ját, gyünyörü hattyudalát, melyet mintha v<1lób~n az 
ö ideális ottbonából küldcne le számunkra, hogy nj 
hitet, uj reménységet nynjtson, korunk áldott lelkü, 
nagy L vigasztalóivcll versenyre kelve! 

"Egy test és egy lélek vagytok ! Krisztusnak egy 
nem több egyháza van. A keresztények mindnyájan egy 
közönségct alkotnak. Leg.veuek bár ':izétszaka.dozvtt, el
különözve, megoszol va: egy főhöz való tartozasukban, egy 
hit és -;zellem os~tá.lyosságábau egy oly egycsitö elvet 
bírnak, a mely jóllehet most nem méltányolta.tik eléggé, 
soha meg nem semmisíttethetik és a mely végre is 
minden hivlit feluldh!.ltatlu.nul eggyé fog forrasztani! A 
keresztény val/dsnak nzint a suretet vallásának természete 
hozza magút~al, hogy a kik azt elfogadjtik egy túrsasó
got formáljanak. 

Ha már a. keresztények egyetlen egy testiiletet 
alkotnak, elJból következik, hOJY nemcsak a külömböző 
novezetil s <l. világon szétszórtan levő k<·resztéuyek van
nak egymással közeli viszonyban, hanem az égiekkel is 
szot os összeköttetésben Alinak! ~Jin d nyájan egyformán 
a krisztnséi lévén, a kercsr,tények a föltlön ugy, mint 
a menynyb~n szükségkép bele vannak foglalva amaz 
egy testbe, a melyet ugyana;~; a fiusági szellem hn.t át, 
a mely az Isten gyermekeinek egész nagy csaJál]j;\.t 
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lelkesiti! Következőleg ezek egymáshoz a legbensöbb 
vi:szonyban állanak most is mindenütt. Ezt a tant fe
jezi ki a szentirásnak gonelolatban és nyelvben egya
ránt kiválóarr nagyszerű és emelkedett helye a zsidók
hoz irt levélben, a hol az iró igy szól: ".Járultok a 
Sion hegyéhez és az élő Isten városához, a menynyei 
Jeruzsalomhez és a sok ezer angyalokhoz a közönsé
ges gyliléshez és az első sziilötteknek gyülekezetekhöz, 
kik beírattak menynyben és a miudeneknek birájukhoz 
,az Istenhez és a tökéletesekké lett igazaknak lelkek
hez." 1\Iá.s szavakkal : a Krisztus egyházával való lelki 
egyesületuél fogva a szentekkel való benső és valódi 
közösségbe léptünk, mely annál erősebb é~ kiterjedet
tebb lesz, minél közelebb jutunk mi és ök a mennyei 
dicsőség felé." 

"Midőn mi a hit és remény által maguokat azon 
világba helyezzük át, hol az ernbeli természet minden 
büntől és fájdalomtól mcnt és ott látjuk minden idők 

és országok jó, igaz bölcs és kegyes lelkeit - egy 
.sokaságot, melyet senki meg nem számlálhat - uj 
életre, uj erőre, uj barátságra, a megmérhetetlen terem
tés uj szemlélésére, a magasabb rendű lényekkel és Isten
nel együtt munkáló szeretet uj szalgálatára lelkesülve 
- oh, akkor nyílvánvalóvá les-l előttünk a halhatat
lanság megható magasztossága, akkor hálás szivvel 
érezzük, hogy a léleknek ezen szülőhelye és iskolája 
méltó az ő isteni teremtőjéhez és a maga felséges ren
deltetéséhez. 

Ennek okáért szllcírd és örömteljes bizalommal 
hordozzunk el minden szenvedést, minden vesztesége!, 
teljesítsünk minden kötelességet, fogadjunk el minden 
áldozattételt, töltsük be az egyetemes és résztehajlat/an 
szeretct törvényét s mint saját ügyünket karoljuk fel 
&z igazság, jog, emberiesség, szabadság és szentség ügyét, 
.a mely minden jók ügye lévén, nom lehet, hogy a go-
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noszság núnden hatalmán győzelemre jusson ! Erősödjünk 
meg abban a boldogító meggyőződésben, hogy Ininket 
mindenütt és mindenkor átkarol, áthat, öriz, vezérel és· 
fentart az Atya és Barát hatalma, a kik rólunk soha 
megnem feledkezhetnek és hogy mindazok a lelkek, a 
kik a földön a legtökéletesebb Egy-et keresni, ismern í, sz e
ret ni és szolgálni kezdették, az égi hazában ismét egye
sülnek s ildvözölve lesznek egyilitesen a világegyetem 
szabadságában és az ö jelenlétének állandó világában.14 

E rendíthetetlen Iliten és költői exaltáción fel
épült megható beszéd egy csapással magyarázza meg 
számunkra amalegmerészebb krisztusi állitást: hogy a 
szellemiekben élő lelkek legsulyosabb keresztviselése
is tulajdonképen - "könnyü" és "gyönyörüséges". 

Ha pedig igaz filozófiánknak azon legutóbbi gon-· 
dolata, hogy a lelki életet élő ember nemesebb, nagy 
célokat szolgáló fantáziája tulajdonképen intuicióból,. 
ösztönszerü megérzésböJ ered, akkor Channing egész 
világol szolgá.ló hatalmas fantáziája - pozitiv értéket 
képvisel a szenvcdó, hajótörött emberiség számára ! 
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