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Békesség néktek.'

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek, én megnyugosztlak
titeket. Vegyétek fó'l az én igámat és tanuljátok
meg tölem, hogy én szelíd és alázatos szívü vagyok
és találtok nyugodalmat a ti lelkeiteknek. Mert az
én igám~ gyó'nyó'rűséges és az én terhem könnyü.
(Máté evang. 11, 28-30. v.)

A napokban egyik híres lelkészünk egyházi szó-
noklatát hallgattam. A nyugalomról prédikált. A beszéd-
ben egymást érték a szebbnél szebb gondolatok, de
amikor legvégén, az álllen után, azt kérdeztem ma-
gamtól: tudod-e most már, hogyan szerezbeted meg
ezt a nyugalmat? - a kérdés felelet nélkül maradt.
Pedig a beszéd, a szó közönséges értelmében, gyakor-
lati beszéd volt, mégis hiányzott belőle a tapasztalás

1 Drummondnak, a világhírű angol theológusnak remek kis
tanulmánya, amelyet közzéteszünk egyrészt, hogy építsen, másrészt,
hogy bizonyságot tegyen az igazi angol lélekről, mely az evan-
gelium emlőjén nevelkedett. Azt az angol lelket ugyanis, mely
szomorú eltévelyedésképen lángbaborította a világot, nem ismer-
hetjük el igazi .angol léleknek, mely Macaulay, Carlyle, Ruskin,
Drummond s más szellemek műveiben nyilatkozott meg. Drummond
kis müve is bizonyságtétel azok ellen, akik nemzetüket az igaz
Isten oltárátói hamis istenek, az Érdek, Hiúság és Hatalom ímá-
dásához téritették. Arra kérjük olvasóinkat, hogy olvassák e
remeket elfogulatlanul, az igazi értéket illető tisztelettel, anélkül,
hogy a vil~g eseményeire gondolnának. A tiszta viz üdítő ital
akkor is, ha az ellenfél telkén buzog föl a forrás.

A szerkesztő.
Ösvény. IV. évf. 1



2 DRUMMOND H.

kézzelfoghafósága, hiányzott a csalhatatlan útmutatás
arra nézve, hogy tulajdonképen mi segíthet abba az
óhajton óhajtott lelkiállapotba, amit nyugalomnak neve
zünk. De ki kell jelentenem, hogy ez a fogyatkozás
nem pusztán. a prédikátor fogyatkozása. Általában
valami különös félhomály borong a mi vallásos felfo-
g.isunk fölött, emiatt aztán nehezen találjuk meg a
határozott alakot. Akkor érezzük ezt különösen, ami-
kor fogalmainkat odaállitjuk a tapasztalás ítélőszéke
elé; akkor tünik ki, hogy mily ingadozók, mennyire
ködbevesznek valláso a képzeteink és mily végtelen
messze estek a valóságtól.

A vallás nagyjelentőségű szavai s a mindennapi
élet között sötét mélység tátong, amelynek látása meg:
zavar, elszédít s bátortalanokká tesz bennünket. A ke-
resztyéneég a. nyelv legfenségesebb szólásait használja ;
irodalma a legnemesebb, legboldogítóbb képzetekkel
tölti meg az emberi lelket. Csak figyeljünk énekeinkre,
imádságainkra: a nyugalom, öröm, béke, hit, szeretet,
világosság mélyértelmű szavainak káprázatos gazdag-
sága tárul elénk. Az elfogulatlan joggal gondolhatja, hogy
mindez valóságos keresztyén tapasztalásban gyökerezik.
De lépjünk csak közelebb a való élethez: egyszerre ki-
ábrándulunk. Meglepődve látjuk, hogy vallásos életünk
csak üres szavak lánccá fűzése ; amit mi keresztyén
tapasztalásnak' mondunk, nem egyéb, mint az egyház
kimeríthetetlen szólamtára s alig-alig van köze ahhoz,
amit valóban érezünk és gondolunk.

1 Az eredeti szövegben Christian experience olvasható,
annyit tesz, mint keresztyéni tapasztalás. Kissé idegenszerű kifeje-
zés nálunk, a lelki életre vonatkoztatva; de nem. tudjuk alkal-
masabb szóval helyettesíteni. Itt a tapasztalás értelme az, hogy a
vallás eszméit nemcsak tudományosan ismerjük, hanem a gyakor-
latban meg is ·valósítjuk. Például a nyugalomról, békéről, szere-
tetröl nemcsak elméletileg értekezünk, hanem tapasztalás után
beszélünk; vagyis, mikor »a szív teljességéből szól a száj" - s
az igazságokat saját életünk hirdeti. Fordító.
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Az is kétségtelen előttem, hogy az igaz keresz-
tyén éld felé sokan még az első lépést sem tették
meg, lelkük azért nem tud megnyilni annak tapasz-
talatai előtt. Az ilyen emberek szívidegeit is rez-
gésbe hozza nagy néha valami mennyei zene, de ezen
ünnepi pillanatok születése váratlan, elmúlása pedig
megmagyarázhatatlan. Az illetők e boldogító lelki izgal-
makról sem maguknak, sem másnak számot adni nem
tudnak. Szeretnék ez érzelmi állapotot állandóvá tenni,
mínden időkre biztosítani, de nem tudják, hogy fog-
janak hozzá.

A vallás biztos alap nélkül szegény, ellobbanó
érzelem, hiányzik belőle a vigasztaló, gyógyító erő.
Az egészséges élet föltételeit még elmagyarázhatja, de
egészséget adni már nem tud. Pedig határozottan állít-
hatjuk, hogy az embereknek nagyobh fele komolyan
óhajtja az egészséges lelki életet. Nagy az epedés a
világban a tökéletesedés után. Bölcsek, tudatlanok,
ifjak, öregek, férfiak, nők, akikről föl sem tételeznök,
keresik a jobbulás útját, de hasztalan keresik. Nem
több melegség kell ide, hanem nagyobb világosság,
nem nagyobb erő, hanem az erőknek bölcsebb irányi-
tása a végcél felé.

Az itt következő felolvasás szerény útmutatónak
készült azok számára, akik keresik lelkük nyugalmát
és nem találják; csekély adalék annak a nagy kér-
désnek megoldásához, hogy miként lehet élő tapasz-
talást szerezni felőle a lelki életben. Reméljük, hogy
ez útmutató az eddigi ingadozó ala pot biztosabbá, szi-
lárdabbá teszi, úgy hogy aki állandó nyugodalmat
keres, ez alapon meg is találja.

*
* *

1*



4 DRUMMOND H.

Békesség néktek.

A keresztyén tapasztalat-gyüjtés határozott mód-
szert kíván. Ne higyjük, hogy az iránytalanságnak,
rendetlenségnek nincs ellenszere, vagy hogy az az
ellenszer titok. Azt se gondoljuk, hogy azt a titkot
csak valami szerenesés véletlen, kieszelt furfang, vagy
legjobb esetben megfelelő vérmérséklet fejtheti meg.
A vallás gyümölcsöt érlel minden ember számára és a
hozzá vezető út ugyanazon kapun visz által, amelyen
az ernberek a világban közönségesen járni szoktak.

En ehhez a kapuhoz mutatok egy igen egyszerű
utat. Minthogy ez az ösvény -talán sokak előtt isme-
retlen, mivel a vallásos légkörbe nyúlik, megállok
egy pillanatra annál az. áItalánosan ismert igazság-
nál, hogy:

Minden eredmény okot feltételez.

Semmi sem történik a világon véletlenségből. Isten
a rend Istene; tehát minden dolog, ami az ő kezéből
származott, határozott alapelveknek hódol. Nemcsak a
látható, de a láthatatlan, erkölcsi világot is törvény
kormányozza. A jeI1em törvény szerint fejlődik; a bol-
dogságot törvény irányítja; a keresztyén tapasztala-
tokat törvény vezeti. Az emberek azonban azt .nem
látják s azt hiszik, hogy a nyugalom, öröm, béke,
hit felülről száll alá a lélekre, mint pl. a hó, vagy
eső. Igazuk van, úgy száll alá, csakhogy arról meg-
feledkeznek, hogy az erkölcsi világ tüneményeiben
épp úgy nyomozni kell a természeti törvényt, mint il

látható világ jelenségeiben.
Az eső és hó a levegőből hull alá, de tudjuk,

hogy nem megelőző hatások nélkül. Azok a pelyhek
·és csepp ek korábbi okok következményei. Ugyanezt a
szabályt alkalmazhatjuk a nyugalom, a béke, az öröm
érzelmeire; mert ezeknek is meg vannak szükségszerü

&-... 4 ~,
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előzményeik A nyugalom, a béke az ember belső
világának szélcsöndje; de amint künn a természetben
szél csönd ok nélkül nem állhat elő, épp úgy ennek a
lelkiállapotnak is van előidéző jelensége.

Lássuk közelebbről és bizonyítsuk, hogy ez a
világ nem esetleges, hanem rendszeres világ. Ha a
a gazdasszony jó süteményt készít, az a jó útmuta-
tás és gondos alkalmazkodás következménye. Az alkotó-
részek helyes vegyítése, éppen a kellő ideig való sütés
létrehozza a jó eredményt; de azért nem ő, hanem a
természet a sütemény készítöje. A gazdasszony csak

. a különböző anyagokat állítja viszonyba, az okok
munkáját indítja meg; a többit a bennük lévő erők
végzik el. Ő tehát nem teremtő, hanem csak közve-
títő. Ugyanez a szabálya a keresztyén tapasztalatok-
nak is. Eredmény itt sem származliatik megelőző okok
nélkül. Szabályszerű munkát kell végeznünk, kitűzött
irányt kell követnünk, akkor a siker el nem marad.
Eredményt várni előzmények nélkül annyi, mintha
valaki süteményt próbálna készíteni hozzávaló anyagok
nélkül. Együgyűnek látszik ez a hasonlat, pedig na-
gyon találóan jellemzi azokat, akik a lelki élet terén
hasonló Iehetetlenségre számítanak.

Jelen elmélkedésünk célja éppen az, hogy ettől a
tévedéstől megrnenekedjünk és az ok és okozat alap-
elveit alkalmazzuk il szellemi világra. Nem vizsgáljuk
most a keresztyén tapasztalás valamennyi jelenséget,
részletét, hanem kiválasztunk egyet: a nyugalmat.
Azt hiszem, ha erre az egyre alkalmaztuk a törvényt,
bitran rászabhatjuk a többi jelenségre is.

Írn egy példa. Tudjuk, hogy az afrikai utazék
gyakran esnek lázas betegségbe; ez őket nyugtala-
nokká, ízgatottakká teszi. A nyugtalanságnak oka van.
Ha valaki ettől a nyugtalanságtól szabadulni akar,
előbb egy sereg okot kell megszüntetnie, Ha ez meg
nem történik, hiába szedi a beteg a különböző orvos-

• ságokat : eredmény nincsen. A világ rendjében az a
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dolgok rendje, hogy bizonyos okok után bizonyos kö-
vetkezmények jönnek létre; s előbb az okokat kell
eltávolítani, ha azt akarjuk, hogy az eredmény elma-
radjon. Afrika némelyik része a lázesiraknak valóságos
termőföldje; aki odamegy, megkapja a betegséget,
mely nyugtalanná teszi testét, lelkét. Ha a szellemi
nyugtalanságtól meg akarunk szabadulni, meg kell
szüntetnünk a test lázas állapotát: ennek föltétele
pedig a betegségterjesztő vidék elhagyása. Ez a sza-
bály alkalmazható a nyugtalanság minden nemére.

Mindez áll azonban a nyugalomra is. Ha a nyug-
talanságnak van oka, éppen úgy van a nyugalomnak.
Testi nyugalom, erkölcsi, szellemi nyugalom, mind
okot feltételez; csakhogy az okokat föl kell ismerni,
mert minden eredménynek más-más oka van. Ha tehát
valami óhajtott eredményt akarunk látni, a megfelelő
okot kell működésbe hoznunk. Hiába gondolunk ki
különbözö terveket, vagy hiába gyakoroljuk magunkat
az általános kegyes életben, a nyugalom biztosírva
nincs. A keresztyén élet nem esetleges, hanem ok-
szerű, okozatos élet. Lényege, természete élő tiltakozás
az ellen a lehetetlenség ellen, hogy benne :eredmény
álljon elő megfelelő okok alkalmazása nélkül. A mi
nagy tanítónk azt az igazságot ezzel az egyszerű kér-
déssel teszi kézzelfoghatóvá: Vajjon a tövisröl szed-
nek-e szölöt, vagy a bojtorjánról (igét? (Mát. 7: 16.).

Hát a mi Mesterünk nem mondta volna meg
világosan, miképen lehet a nyugalmat megtalálni ?
Megmondta bizony határozottan, olyan szavakkal, me-
lyeket gyermekségünk óta ismerünk. Jöjjetek énhoz-
zám - így 1, ezdi - és én megnyugosztlak titeket.
Első pillanatra úgy látjuk, hogya nyugalom kegy-
ajándék, melyet úgy szerezhetünk meg, ha Őhozzá
megyünk, .ha Otőle kérjük. Azonban gondolkozzunk
csak mélyebben. Vajjon betűszerinti értelemben lehet-e
nyugalmat adni? Nem lehet, amint nem lehet adni a
nevetést. Beszélhetünk a nevetés okáról, amit elő-
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idézhetünk; beszélhetünk a fájdalolll okáról, de sem a
nevetést; sem a fájdalmat magát át nem adhat juk
másnak. Ha valakiben gyönyört akarunk kelteni: a
körülményeket kell úgy rendezni, hogy azok gyönyört
ébreszszenek. Egyebet nem tehetünk. Igaz ugyan, hogy
egy olyan nagy Személyiségnek, amilyen Krisztus,
közvetlen közelsége átalakíthatja az emberi lelket, önt-
het bele hitet, bizalmat, nyugodalmat. Ha az emberek
közt is vannak kimagasló alakok, akiknek hatását
egész korok érzik, mennyivel nagyobb hatása van a
tökéletes Istenembernek, a világ Megváltójának. De én
nem erről a hatásról beszélek, csak arról, amit ma-
gam előtt írva látok. Ha Krisztus azt mondotta, hogy
ö nyugalmat ad az embereknek, ezzel ő csak azt
állította, hogy a nyugalom megtalálásának útját és
módját megmutatja. Hiszen isteni hatalmával kétség-
kívül megtehette volna, hogy a nyugalom háborítatlan
birtokába juttassa híveit, de nem : tette, nem akarta
tenni, éppen őérettük; nem emelte ki őket a természet
törvényei alól, amint Ő sem vonakodott soha terhei-
től, mert tudta, hogy az az isteni rend, a megdicsőü-
lés útja.

Hogy Ő a nyugalomnak csak útját akarta meg-
mutatni, kitünik következő szavaiból : Tanuljátok meg .
tölem. . . a nyugalmat. A nyugalmat tehát nem lehet
adni, hanem meg kell tanulni; nem lehet találni, mint
a kincset, hanem gyűjteni, mint az ismeretet. Hasonlít
a nemes gyümölcshöz, mely csak bizonyos éghajlati
és talajviszonyok mellett fejlődik és érik meg.
. A nyugalom lassú fejlődési folyamatát jelzi Krisz-

tus eszavaival: Tanuljátok meg tölem . . . és nyugo-
dalmat találtok. Figyeljük meg a kifejezés rendkívüli
eredetiségét; milyen új kapcsolatba kerül e két szó:
tanulás és nyugalom. Míly kevesen gondoltak közü-
lünk arra, hogy a nyugalmat tanulni lehet, épp úgy,
mint a nyelvet, vagy gyakorolni, mint a hegedüjátékot.
Ez a körülmény mutatja, hogy még mindig mílyen nj
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a Krisztus tanítása a nagy világ előtt; hogy egy
évezred es, kopottnak látszó igazság, mennyíre nincs
minden oldalán érintkezésbe hozva az élettel. Ki gon-
dolt volna arra, hogy a nyugalmat munkával hozza
társaságba!

De lássuk, miként kell érte dolgoznunk? Mit kell
megtanulnunk. hogy nyugodalmat találjunk a mi lel-
künknek. Krisztus határozottan felel reá: a szelídséget
és alázatosságot. Tanuljátok meg éniolem - folytatja
- hogy én szelíd es alázatos szívü vagyok. Ezt
a két életelvet nem ötletszerűen, hanem céljának meg-
felelelően választotta, mert életében tapasztalta, hogy
csak ez a két út vezet nyugalomhoz. Tanuljátok meg
a szelídséget és alázatot s megtaláltátok a nyugalmat;
mert ez a két elv képezi a nyugalom okát. Es ha
egy kissé gondolkozunk, be kell ismernünk, hogy nem
is lehet másként; azok az okok természetszerűleg hozzák
létre a nyugalmat, mert kapcsolatuk elszakíthatatlan,

Miben áll ez a kapcsolat? Új kérdéssel felelek
reá. Mi a nyugtalanság főoka 'il Ha ismerjük magun-
kat, azt kell felelnünk, hogya kevélység, önzés,
nagyravágyás. És csakugyan, ha visszatekintesz elmult
életed folyására, lehetetlen nem látnod, hogy boldog-
talanságod személyi összehasonlítás, teljesületlen vágy
s csalódások folyománya volt. Nagy próbáltatások rend-
szerint hosszabb időközökben látogatják meg az em-
bert; velük a férfilélek szembeszáll. De vannak kisebb
kellemetlenségek, melyeket embertársainkkal való érint-
kezés hoz magával: a közös munka mezején támadó
versengés, a családi körben előforduló súrlódás, nagyra-
vágyásunk elbukása, akaratunk letörése, eszméink
kudarca, a sértett hiúság, csalódott remény, kielégí-
tetlen önzés - mind-mind egyetemes okai a lélek
nyugtalanságának ; ezek ama régi közönséges gátak,
melyek a belső békének útjában állanak.

Jézus azért mutat e két életelvre, mert egyedül
ezek tarthatják távol a lélektől a nyugtalanságot.
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Szelídség és alázatosság nemlétezését jelenti minden
ártó elemnek, ami a lélek nyugalmát zavarhatja ; gyó-
gyító erejük tehát abban nyilvánul, hogya nyugtalan-
ságot teljesen kizárja; nem bíbelődik aprólékos, fel-
színes jelenségekkel, nem bajlódik részletekkel, hanem
egyenesen az előidéző okot támadja és semmisíti meg.
A szelídség és alázatosság megtanulása után az ön-
szerető, elbizakodott élet minden bosszúsága, bántalma
magától megsziinik. Amint az egészséges test lázmen-
tes, úgy az olyan lelket sem támadhat ja meg a nyug-
talanság láza, melybe a keresztyénség e két egész-
séges életelve be van oltva. Aki állandóan azt a tiszta
levegőt lélekzi be, mely Krísztus nyomán támad, aki
megtanult az ő útján járni: az olyan ember megta-
lálta a nyugodalmat. Ne kívánjatok galambszárnyakat,
hogy érte nagy messzeségre elrepülhessetek. A szárny-
nak semmi haszna; mert Istenországa tibennetek van.
Ne törjetek érette a létnek ködbevesző csúcsára. A
küzdelemnek semmi haszna; mert ott van az a völgy-
ben alant. Mint a víz csak akkor állapodik meg s
válik síma tükrűvé, ha a legmélyebb helyre jutott:
úgy alélek is akkor talál nyugalmat, ha megaláz-
kodott. Légy hát alázatos, aki magát nem tartja nagy-
nak, nem sértődik meg, ha nem settenkedik körülötte
a hízelgés. Légy hát szelíd; aki semmit nem vár,
nem bosszankodik, ha semmi nem jő. Az alázatos és
szelíd ember, éppen mert mindentől és mindenkitől
független: fölötte áll embertársainak, fölötte áll a'
világnak, mint Jézus mondja: örökség eeerini bírja
a földet; nem veszi, nem hódítj a, hanem örökség
szerint birja és uralkodik rajta.

Hányan futnak, fáradnak, törtetnek kétségbeesett
erőfeszítéssel a boldogság után, azt hivén, hogy csak
mások letíprása árán nyerhetik meg! Mekkora csaló-
dás éri őket minden fordulónál! Ezek a szegény em-
berek nem tanultak meg élni; találomra, pusztán az
állati ösztönök hatása alatt nőnek és élnek; fogalmuk
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sincs arról, hogy az igazi élet a legfinomabb művészet,
melyet csak türelemmel, szelídséggel, alázattal lehet
megtanulni.

A keresztyénség az élet művészetére tanít bennün-
ket, melynek lényege Krisztus ama szavaiba foglalható:
Tanuljátok meg' éniolem. Ezt a tanulást nem lehet
az ismert nevelési szabályok korlátai közé sorolni;
nem lehet könyvekből, felolvasásokból. hitcikkekből el-
sajátítani; ezt magától az Élettöl kell ellesni. Krisztus
soha nem beszél evangéliumi kegyelemről: ö éli azt;
ö maga az. Nekünk meg kell tanulnunk ővele együtt
élni, mint tanítványnak Mesterükkel. Ez a legtökélete-
sebb életművészet.

Most már érthető, hogy Jézus, midőn az ő terhé-
nek fölvételére buzdít bennünket, tulajdonképen egy
új elvet, az ő életelvét akarja beilleszteni a mi éle-
tünkbe. Mintha mondaná: "Figyeljetek az én utaimra
s minden cselekedet végzése közben kövessétek az én
módszeremet. Tekintsétek az életet az én szempontom-
ból. Legyetek szelídek, legyetek alázatosak és találtok
nyugodalmat" ,

Nem állít juk, hogy a krisztusí élet kényelmes,
gondtalan iskola. Van ott igen sok tárgy, amit meg
kell tanulni és még több, amiböl ki kell tanulni. Sok
ember csak akkor gondol az iskolára, mikor az élet
útonálJói kifosztották, nyomorékká tették, mikor már
erkölcsileg züllésnek indul. Pedig ha a számtant nehéz
megtanulni kétszerkettő nélkül, még nehezebb a keresz-
tyén életet magáévé, tenni annak, aki az elemi isme-
retekkel sincs tisztában. Ha valaki gyermekkorában
nem kezdte: annak igen nehéz, sokszor egyáltalán
lehetetlen megtanul ni a szelídséget és alázatosságot.
Az élet azonban segít a bajon. Az ilyenek számára
is állít iskolát. Igaz, hogy nagy árt kell érte fizetni,
de megéri, mert a tanulás eredménynyel jár.

Ez az isteni kéz alkotta tanintézet a megaláz-
tatás iskolája, Ez neveli az igazi alázatos lelkeket;
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lllert a kettő között az ok és okozat szigorú törvénye
áll. Az eredmény határozott, kiszámítható, szükség-
szerü, Ha valaki elveszti szerencséjét, az megalázta-
tás; ennek következménye az alázat; az alázatos em-
ber pedig nyugodalmat talál. Amint látjuk, egész
körút vezet a nyugalomhoz ; mint a természet, a világ-
egyetem, körpályán végzi a maga munkáját: úgy az
erkölcsi világ fejlödése is a körforgús törvénye szerint
igazodik; találóan szemlélteti az előttünk levő példa.
Bizony, mindnyájunknak átkell mennünk az ok és okozat
malmán. ha a menn, ei csűr jól előkészített tartozékai
akarunk lenni. Ott, a csapások zúzó kövei közt tanul-
juk meg, hogy a halál a legrövidebb út, legbiztosabb
kapu az élethez.

De ez még csak fele az igazságnak. Krisztus
élete látszólag telve volt háborúsággal. Vihar, szilaj
szélvész korbácsol felszínén hullámokat. Belső élete
azonban üvegtenger; mindig nyugodt és átlátszó. Nincs
egyetlen pillanata, amelyben egyensúlya zavartan ide-
oda ingadoznék. Amikor már a vérebek ugatnak rá
Jeruzsálem utcáin: akkor is nyugodtan szól tanítvá-
nyaihoz: Az én békémet hagyom néktek. Szerencsétlen-
ség őt nem érheti, mert semmit sem tart szerencsének.
Táplálék, ruházat, pénz, a fél világ szorgalmatosságá-
nak végcéIja, az ő cselekedeteit nem irányítja; mintha
nem is léteznének, úgy elmaradnak mellette. Tekin-
télyét megcsorbítani. becsuletét megsérteni nem lehe-
tett, mert emberi tekintélyre, emberi becsülésre nem
támaszkodott.

Ha Krisztns életét komolyan vizsgáljuk, akkor
értjük meg a nyugalom fogalmát. Nem indulat ez,
nem is indulathiány. Nem áhítatos érzelem, mely oly-
kor a templomban száll meg bennünket; nem hangulat,

. melyet egy-egy beszéd hallása kelt; hanem a lélek
teljes egyensúlya, mely mindig egyforma. A belső em-
ber ereje és a külső világ nyomása közt fennálló teljes
összhang; fölkészültség minden eshetőségre. Ez a :

--- ---~
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nyugalom a kételyt nem ismerő meggyőződés ereje és
állandósága; a rendíthetetlen hit valóságának biztos
tudata; Isten akaratának érzete, munkájának látása
minden eseményben s föltétlen belenyugvás a történt
tényekbe.

Két festő külön-külön megfestette a nyugalom
eszményét. Az egyik messzi hegyck közt meghúzódó,
magányos, csendes tavat ábrázolt. A másik zúgó víz-
esés fölé hajló törékeny nyírfát, melynek egyik ágán
fészek s benne kis madár. Az első csak a tespedés,
a második az igazi nyugalom, melyet mindíg két elem
alkot: pihenés és erő; csend és zaj; teremtés és
rombolás, bátorság és félelem. Ez a krisztusi nyugalom.

Ő megtalálta s meg is oldotta a tökéletes élet
titkát s rni mindnyájan megtaláljuk, ha vele együtt
járunk. O azért jött - mondja -, hogy életet, az
eddiginél sokkal teljesebb életet adjon az embereknek.
Amit Őtőle, Őáltala, Ővele nyerünk, az az igazi Élet.

Milyen igát kell fölvenni érette?

Még egy kétség vár eloszlatásra. Krisztus ugyanis
ama buzdítása mellett, hogy tanuljunk tőle, azt az
aggasztó kijelentést teszi: "Vegyétek föl az én igámat".
Az egyik oldalon nyugalmat igér, a másikon terhet
emleget. Vajjon a Krisztus követése csakugyan újabb
terhet jelentene --- mint ellenségei állitják - az élet-
nek anélkül is elég nyomasztó terhei mellett ? Vajjon
csakugyan a kötelességek megszaporodása, a szabá-
lyok megszigoritása, a szabad és élvezetnyujtó mezők
elzárása várna arra, aki a keresztyén életben akarjá

.magát gyakorolni? Nem elég terhes és fájdalmas ez
az élet újabb iga nélkül is?

Meglepő, hogy egy ilyen világos kijelentésból
hogyan születhetett ekkora félreértés. Gondolkoztál-é
valaha azon, mi az iga lényegében? Vajjon teher
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lenne az állaton, melyet akarva nem akarva hordoznia
kell? Éppen ellenkezőleg. Az iga a terhet megkönnyíti.
Próbáld meg az ekét enélkül kötni oda az állathoz,
vajjon bírja-e húzni? Az iga nem a kínzásnak, hanem
a kegyelemnek eszköze; nem gonosz találmány avég-
ből, hogya munkát megnehezítse, hanem a legcél-
szerűbb szerszám, mely a nehéz munkát is könnyűvé
teszi. Nem az a célja, hogy fájdalmat okozzon, hanem
hogy tőle megkíméljen. Es mégis a Krisztus igájáról
úgy beszélnek az emberek, mint rabszolgaságról s
azokra, akik magukra vették, sajnálkozással, szána-
lommal tekintenek. Sok egyházi beszédünk foglalkozik
a Krisztus igájával, különböző felfogás szerint. Néme-
lyik szinte boldog a nyomorúság festésében ; a másik
csak a nyomorgatásban látja az Istenség megnyilatko-
zásait; a harmadik biztat, hogy az szenvedés nem
hasonlítható a jutalom dicsőségéhez, de a szenvedést
nélkülözhetetlennek tartja. Az ilyen elmélkedések álta-
lában inkább lehangoln ak, elkedvetlenítenek, mintsem
bátoritanak, buzdítanak a keresztyén élet gyakorlására.
Pedig sokszor elég egy elhibázott mondat, hogy örökre
elvezesse - különösen az ifjakat - Isten országától.
Ahelyett, hogy Krisztust vonzóvá termék, alkotnak
belőle egy rideg ellenőrt, aki komor tekintetével meg-
keserítí az édest, szomorúságra fordítja az örömöt.
Onmegtagadást hirdetnek ott is, ahol arra szííkség
nincs; a boldogságet bűnnek nyilvánítják, a nyomort
erénynek. Ilyen fölfogás mellett a keresztyén ember
valamely gyászos végzet szomorú áldozata, akinek
élete 'Örökös lemondás, szakadatlan bűnbánat, aki remé-
nyeinek teljesülését a jövő világtól várja s lassú, fáj-
dalmas földi vértanusággal szerzi meg.

A félreértés az iga fogalmának helytelen meg-
állapításából származik. Azt az, értelmet kapcsolják
hozzá, amit "iga alatt", vagy "viseli az igát az ő
ifjúságában" kifejezésekhez szokás fűzni. Pedig a.
Krisztus igája, nem a római katona "igája" (jugum),
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hanem a keleti földmívelő egyszerű hámja; az a
közönséges járom, melyet rendszerint sajátkezűleg
készített. Különbség volt a jó és rossz járom között.
Az elsőt simára faragták, odasímult az állat nyakához,
úgy hogy tiirelemmel hordozhatta; a másik érdes,
durva, idomtalan, mely a barom nyakát feltörte, a
munkát fájdalommal nehezítette. A jó igával könnyű
a rossz igával nehéz volt a teher.

Mi az a teher? \' e képzeljük, hogy az Írásban
valami különleges, talán büntetésszerű teherról van
szó, ami csupán a keresztyén ember vállát nyomja.
Olyan teher ez, amit mindenkinek hordoznia kell a
bölcsőtől koporsójáig: e teher az élet, maga az emberi
élet, tele fáradalommal, fájdalommal, tévedésseI, csalódás-
sal, küzdelemmel, gyötrelemmel. Hogyan tudjuk ezt leg-
könnyebben elviselni? Ősidőktől fogva hangzik felénk
ez a kérdés. Krisztus felelete teljesen kielégít: "Hor-
dozzátok úgy, mint én hordoztam. Nézzétek az életet
arról a magaslatról, ahonnan én vizsgálom. Nehéz-
ségeit magyarázzátok az én alapelveim szerint. Vegyé-
tek föl az éli igámat és terheit könnyűnek fogjátok
találni".

Nem rnondjuk, hogy a vallás teljesen felszabadít
a teher alól; hiszen akkor magát az életet kellene el-
dobni. A keresztyén ség csak azt ígéri, hogy ezt a ter-
het elhordozhatóvá teszi. A Krisztus igája csak a föl-
dön elérhető legjobb, legboldogabb élet elérésének
eszköze. Az emberek legtöbbször természetellenes mó-
don szerelik föl magukat a világ háborúságai ellen,
hibás szerszámokat használnak a rájuk váró munká-
ban. A járom avult, durva, egyenetlen, csomós, a vállat
nagy hamar feltöri. Ilyenkor mit tehet egyebet a sze-
gény halandó, minthogy tűri fájdalmát és orvosol gat ja
a folyton keletkező sebeket.

A test egy részének állandó izgatása lassanként
beteges izgalomba hajtja az egész szervezetet s egy-
.szerre megjelenik a túlérzékenység nyavalyája. Neve
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ártatlan, megis nagyon komoly haj, mert ez a nyug-
talanság kiapadhatatlan forrása. Az érzékenység, ha
egyszer idültté válik, a lelki világnak végzetes beteg-
sége. Egyetlen orvossága van, az, ha az igát sírnára
gyaluljuk, a vállhoz szabjuk, esetleg másként helyez-
zük el. Ezt a gyógyító munkát a keresztyénség végzi;
arányosan elosztja ~z élet terhét, összhangba hozza az
erőt a munkával; a fáradt részeket kellő időben pihen-
teti, a pihent tagokat új munkába állítja. Munka-
beosztása mellett sehol sincs tespedés, nincs túleről-
tetés; a teher szállítása a legtermészetesebb úton halad
előre.

A teher súlya a föld vonzóerejétől függ. A vonzó-
erőt kell csökkenteni, hogy a súly kisebb legyen. Van-
nak bolygók, hol a földi .súly csak felényit, vagy
annyit se nyom, mert ott gyengébb a vonzóerő. Nos a
keresztyénségnek éppen az a célja, hogy bennünket
olyan tökéletesebb világ polgáraivá neveljen, akikre
nézve megszünik a föld vonzóereje. Ha ezt az állapotot
elértük, akkor az a teher, mely tegnap még mázsányí
volt rajtunk, ma már csak félmázsa, vagy annyi sem
lesz. Így anélkül, hogy a körülmények változnáuak, a
dolgok régi viszonya felbomlanék. csupán magasabb
szempont, megszélesült látáskör, más méret, megvál-
tozott arány az egész világ képét megváltoztatja.

A keresztyénség tehát a legigazabb életbölcselet; .
de mikor a keresztyénségról beszélünk, a krisztusi
keresztyénséget értjük alatta. Ezenkívül minden más
vallási forma torzkép, vagy túlzás, tévhit vagy rövid-
látó elmélet, amelynek ígérete reménytelen, eredménye
értéktelen. íme rámutattam az új életre s a biztos
útra, amely célhoz juttat. .
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Hogyan nő a gyümölcs?

A nyngalomnak többféle neme van, melyekről
külön-külön kellene szólanom, de ez alkalommal nincs
más célom, mint bebizonyítani, hogya keresztyén tapasz-
talás gyűjtő munkája egyáltalán nem títokszerű bűvé-
szet, hanem az ok és okozat világos törvényének ered-
ménye. Es én a nyugalmat csak ez alapelv alkalma-
zásában például mutattam fel. Ha az idő engedné,
örömest bemutatnám sorjában az összes keresztyén

. tapasztalatokat e természeti törvény világításában. Dc
talán eredményesebben szolgálom a célt, ha a további
gyakorlatot s alkalmazást olvasóimra bízom. Mond-
hatom, nem ismerek gyümölcsözőbb bibliai tudományt,
nem semmi más olyat, ami közelebb vinne az
Isten útjához. vagy ami magát a keresztyén életet
mélyebbé, erősebbé és biztosabbá tehetné, mint az.
Állításom igazolására azonban még némi magyarázattal

tartozom, mielőtt elmélkedésemet befejezném.
Honnan származik az öröm? Erre a kérdésre kell

megfelelnem. lsmertem egy vasárnapi iskolai tanítót,
akinek az volt a felfogása, hogy az öröm valahol az
égben tömegesen van felhalmozva, csak imádkozni kell
érte s kínek-kinek jut belőle annyi, amennyire lelki-
állapotának szüksége van, Valószínű, hogy ezt a nyers,
anyagi felfogást mások is vallják. Valóságban pedig
az öröm is az ok és okozat dolga, épp úgy, mint a
fájdalom. Puszta imádkozással senki sem szerezhet
magának örömöt, A keresztyén élet legszebb gyümöl-
cse ez, amely éppen úgy rászorul a fejlődésre, érésre,
mint a fa gyümölcse. Van Indiában egy igen ügyes
bűvészi mutatvány. Egy szem magot vetnek a földbe,
befedik s különféle igéző szavak után öt perc alatt
teljesen kifejlett mangó-bokor kel ki a földből. Nem
találkeztam olyan emberrel, aki meg tudta volna
magyarázni ezt a csodát; de olyannal sem, aki egyéb-
nek tartotta volna bűvészkedésnél. Az emberek nem
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ismerik ugyan a gyümölcsérés módozatait, de azt min-
denki tudja, hogy öt perc alatt a mag nem változhatik
gyümölcscsé. Némely életnek még szára sincs, melyen
a gyümölcs függhetne, ha talán öt perc alatt beérne
is. A másik meg oly hitvány magot vetett, hogy abból
soha nem fejlődhetik gyümölcs; a harmadik ha vetett
is, a napsugár kiégette gyökerestül.

l\fi az öröm igazi forrása? Krisztus egyik gyö-
nyörű hasonlatában, a szőlőtőről szóló példázatában
foglalkozik e kérdéssel. Nem idézem az egész képet,
csak utalok reá. Gondoltak-e olvasóim arra, mi célja
volt Krisztusnak e példázattal? Nemcsak általános
igazságokat fejez ki; nemcsak az ő híveivel való azo-
nos egyesülését akarja szemléltetni, hanem annál vala-
mivel többet is. Mikor a hasonlatot elmondja, odafordul
tanítványaihoz s így szól : Ezeket beszéltem nektek,
hogy maradjon tibennetek az én örömem és a ti örö-
metek beteljék. (Ján. 15: 11). E szavak megmagya-
rázzák a példázat céljait; azt akarja megmutatni,
Illiképen lehet igaz örömre szert tenni.

Ha figyelmesen végigolvassuk a példázatot, meg-
találjuk benne az eredmény okát, a forrást, honnan a
valódi öröm és boldogság fakad. Nem bocsátkozom
részletekbe, de kérem olvasóimat, mélyedjenek el a
szavak értelmébe. Emlékezzenek mindenekelőtt arra,
hogy keleten a szőlőtő volt az öröm jelképe, mert
annak gyümölcse vidámította meg az emberi szívet.'
De az a vidámság, amit a szőlő kisajtolt nedve okoz,
sokszor tisztátalan, azonfelül minden egyes esetben
múlékony, Ezzel szemben mutat Jézus önmagára s azt
mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő, aki nektek
örökkévaló, tiszta örömet adhat. Bármily körülmények
közé jussunk, nála vidámságot találunk, mert ő az
öröm igazi forrása. Ne úgy képzeljük azonban, hogy
az örömet Krisztus természetétől szakítjuk el; mi csak
azt, a módot tanuljuk meg Tőle, amivel őszerezte
magának. Van ugyan olyan tehetségünk, melylyel mások

Ösvény, IV. évf. 2
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örömében, bújában osztozhatunk, de itt nem részvétről
van szó. Krisztus olyan értelemben forrása az öröm-
nek, ahogyan forrása a nyugalomnak. Vagyis hívei
átélik az ő életét s ezzel osztoznak vele a következ-
ményekben is. Ilyen következménye a Krisztus életé-
nek az öröm. Ha ő arról beszél, hogy öröme velünk
marad, azt érti alatta, hogy azok az okok, melyek
nála ezt előidézték, állandó ak maradnak azoknál is,
akik az ő életét ismétlik. .

Ezt az igazságot közelebbről akként magyarázza:
Aki énbennem martui . ., az terem sok gyümölcsöt.
Gyümölcs előbb, öröm azután; az első oka a másik-
nak. Gyümölcsözés a szükséges előzmény, öröm a
seükségszerű következmény. Az öröm részint a gyü-
mölcstermés képességéből, részint annak társaságából
származik, aki erre segített. Más szavakkal: az öröm
a Krisztus állandó jelenlétében folytatott életből s a
Vele végzett gyümölcsöző munkából születik. A bol-
dogság kérdése körül tehát nincs titokzatosság. Ve·
gyítsd össze a kellő alkatrészeket és szükségszerlileg
előáll. "Aki énbennem marad, az terem sok gyümöl-
csöt", a boldogság édes gyümölcsét. A boldogság nél-
külözhetetlen kelléke a jócselekedet, a másokért való
munka és önfeláldozás; ez biztos mutatója a Krisztus-
ban' való lakozásnak. Ok és okozat mindenütt. Keres-
hetünk más utat, de bizonyos, hogy csalódottan térünk
vissza. Csak az igazi ok hozhatja létre az igazi
okozatot.

Amint látjuk a keresztyén tapasztalatokért nekünk
magunknak is munkálkodnuuk kell; de semmivel sem
tehetünk érte többet, mint a szőlőmunkás az ő ter-
méseért. A gyümölcs a földből s a levegőből szedi
táplálékát, az fejleszti, növeli, érleli. A természet mun-
káját- semmiféle emberi mesterkedés nem pótolhatja,
vagy helyettesítheti; a növekedést azonban elősegít-
hetjük azáltal, ha a körülményeket alkalmas módon
rendezzük, a kellékek útját egyengetjük. Ugyanez a
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törvény áll a szellem-erkölcsi világra. Az ok és okozat
úgy a látható, mint a láthatatlan világ szervezetében
elhelyezett örök intézkedés, mely alól kivétel nincs.
Az ember' mindössze annyit tehet.. hogy magát a sor-
rend láncába beilleszti, ezáltal elősegíti a növekedést,
s ő maga is fejlődik. De a nevelő erő az Isten Lelke.

Végül még azt jegyezzük meg, hogy minden
módszernek tapasztalás a próbája. Ne képzeljük, hogy
ezek a kívánatos dolgok immáron birtokunkban van-
nak, mivel ismerjük a megszerzés médiát. Próbáljuk
meg, jóllakhatunk-e a szakácskönyvből ? Az elméletet
ki kell próbálni gyakorlatilag. Ha megteszik, biztosít-
hatom önöket, hogy a fáradságot nem fogják csaló-
dottan abbanhagyni. Ahelyett, hogy sóhajtozunk gyü-
mölcs után, adjuk meg a növekedés föltételeit, a gyü-
mölcs magától megérik s ölünkbe hull. Idáig csak-a
következményekre fordítottuk egész figyelmünket, ezeket
vontuk tapasztalatunk körébe, az okokkal pedig nem
törődtünk. Ezentúl foglalkozzunk komolyabban az okok-
kal, keressük őket a lelki élet minden jelenségében s
az okozat nagyobb fáradság nélkül nyomon követi.
"Lenni -- mondja Lotze -- annyi, mint viszonyban
állani." Az igaz keresztyén életet megtalálni, valódi
keresztyén tapasztalásokat gyűjteni más módon nem
lehet. Addig, amíg ez a módszer a természet útján
halad, okvetlen célhoz vezet. Biztosítékát képezik ennek
a világegyetem törvényei,- mert ezek "az élö istennek
mindeni átölelö karjai".

Drummond H. után fordította:

Lukácsy Imre.

2*



Hazafiság és keresz tyénség.'

A tűztengerbe temetkező világ izzó kohójában nagy
igazságok formálódnak. A világháború nemcsak az
egyéni élet értékmegállapításaiban érezteti felforgató,
igazabb mesgyét hasító hatalmát, hanem egyszersmind
az. emberi közösségek, azok lelkületének és benső tar-
.talmának átalakításában is. Nemcsak új alakulásokról.
államok, nemzetek megrendüléséről, hanem általában az
állami élet fundamentumáról, a nemzeti lét lelkéről van
szó, arról a fundamentum ról és lélekről, mely eggyé
válik az állam létével s a nemzet történelmi misszió-
jának biztosításával. A nagy világharcban az az állami
szervezet és az a nemzet viszi el a babért, melynek
az örökkévalóságból táplálkozo lelke van. Ezért kap-
csolja egybe a mostani idő minden eddiginél erőtelje-
sebben az állammal és nemzettel szemben fennálló
kötelességeinket a keresztyén vallással.

A hazafiság a közösséghez való viszonyában jel-
lemzi az embert s alapjában egységes. A valóságban
azonban ez az egységes alapérzés kettős megnyilat-
kozást mutat, aszerint, amint a közösséget annak jogi
oldaláról, az állammal szemben fennálló viszony szempont-
jából, avagy annak erkölcsi oldaláról, a hazához való
viszony szempontjaból tekintjük.

Az államról azt mondhatjuk, hogy az a szerve-
zett társadalom legmagasabb fokú közössége, melynek

1 Felolvasás a pozsonyi böjti protestáns estén, 1916 már-
cius 18·á!l.
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tagjai az emberi természet társulási ösztönével, a tör-
vény kényszerítő erejével s a jog és kötelesség köl-
csönös biztosításával vannak egymáshoz kapcsolva.
"Embereknek jogtörvények alatti egyesülése" , mondja
Kant. "Az erkölcsi eszme s a konkrét szabadság való-
sága", mondja Hegel Ebbe az általános, ridegnek
tetsző, törvényekkel határolt közösségbe egyéni színt
és életet visz az egységes néplélek. Az anyanyelv,
nemzeti hagyomány, népélet, kultúra, jellem, vérmér-
séklet és történelmi alakulás sajátos zománccai vonják
be az államot s biztosítják egyéni karakterét. Az idő
formáló keze alól ez az emberi közösség sem vonhatja
ki magát, mégis a cél mindig ugyanaz marad: a jog
és igazság uralmáért küzdeni s ezáltal biztosítani a
nép fej lődését és boldogságát. Az állam a legteljesebb
jogi alany, a leghatalmasabb kellektiv egyéniség, "em-
ber nagyban", mondja Plátó. Vall programmja, élet-
rendje, akarata, értelmi funkciója, van köztudata, lelki-
ismerete és végrehajtó hatalma. Fejlődése alsó fokain
nem a népért, nem az emberért volt, hanem inkább
az uralkodóért s az uralkodó családért. Erről az állam-
alakulatról mondja a demokrata Naumann Frigyes,
hogy az nem egyéb, mint "kapitalista nagykereske-
dés" . "Azért kellettek az alattvalók, hogy legyen be-
vétel. Nem kérdezték, hogy az alattvalók összeillenek-é,
hogy vallás, szokás, tevékenység tekintetében hasonlók-e,
nem kérdezték: németül, lengyelül, olaszul, franciául
beszélnek-é, a messze síkságot lakják-é, avagy a he-
gyek sziklaköieit, hanem aziránt érdeklődtek: mennyit
tudnak keresni, vagyis, hogy munkabérük többlet-
értékeképen mennyit fölözhet le a fejedelem". (Friedrich
Naumann : Das blaue Buch von Vaterland und Freí-
heit. ll. 1.) A demokratikus szellem mellett az etikai
szellem érvényesülését látjuk abban az államfejlődésben
mely az uralkodó személyét a nemzet szolgájává teszi.
A régi jelszót : "magamért dolgozom", felváltja az új
jelszó: "értetek dolgozom!". Az ember előtérbenyomu-
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lásával együtt átformálódik az állam célja. A súlypont
az uralkodói érdekról áthelyeződik az ember, a nemzet,
az emberiség érdekére. Az állam megszünik családi
birtok lenni, többé nem az uralkodóház kincseskam-
rája ; a nehéz munkában verejtékező nép nem jobbágy-
szolgája egy-két hatalmasnak, hanem együtt birtoklója
mindazon anyagi és erkölcsi kincseknek, mit a modern
államalakulat önmagában összefoglal. Herbert Spencer
például már abban látja az állam kötelességét, hogy
minden ember számára a legteljesebb élet kifejlődést
biztosítsa, úgy azonban, hogy az ne gátolja ember-
társai hasonló életfejlődését. (Herbert Spencer: Synt-fil.
699.) Ebben a felfogásban és ebben az irányzatban
domborodik ki a maga teljes nagyságában az állam
kiváló jelentősége. Az egyéni élet nevelője, az élet-
fejlődés biztosítója. Magasabb szempontot állít egyéni
morálunkba, megtanít magas eszményekért élni. Önös ér-
dekeink fölé emel s munkaerőnket beilleszti a közjó
szolgálatába.

A keresztyénség a világtörténelem ben az isteni
kegyelem hordozója és munkása, éppen ezért semmiféle
államformát nem állapított meg s nem is kereste ebben
az irányban a maga hivatását. De mivel az emberiség
vezetésében meglátja a viJágkorruányzó Isten kezét,
éppen azért elismeri az államszervezetet, mint a ter-
mészet és szükség által megteremtett jogi szervezetet,
mely létrejöttében s hivatásában egyformán magában
rejti Isten akaratát. Az ideális lelki ország nem törli
el a földi' ország határait. Az egyetemes emberszeretet
nem áll ellentétben a szűkebb határok közé szoruló
faj szeretettel. A Krisztusban megvalósUlt magas élet-
eszmény nem szünteti meg, hanem inkább megszenteli
az állam törvényeivel szemben való kötelességet. Az
emberi közösségek felett lebegő Isten országa, mint
kopár földekre a felkelő nap, világosságot és fényt
hullat az állam életére. Magasabb avatást ad céljának,
megszentelést törvényeinek; erkölcsi tartalmat visz a



HAZAFIS.\G ÉS KERESZTYÉNSÉG 23

polgárok életébe, erkölcsi mélységet kötelességteljesíté-
sükbe. Azok a követelések, melyeket Krisztus és az
apostolok a felsőbbséggel szemben való magaviseletünk
tárgyában elénk írnak, természetszerűleg magukban
foglalják az államszervezet elismerését. (Márk 12, 17.
Róm, 13, 1. Tit. 3, 1.) A felsőbbség iránti tisztelet
és engedelmesség abból a meggyőződésből táplálkozik,
hogy az állam magasztos feladatok szolgálatában áll
s mint munkás tényező beleilleszkedik Isten világker-
mányzásába. Itt azonban nem állhatunk meg. A keresz-
tyénség azt követeli, hogy az állam ne merüljön ki a
jogi és politikai szervezet szolgálatában. Vigyen örökké-
való eszményeket a legfejlettebb emberi közösségbe s
adja meg a törvényes lehetőségeket, hogy az igazság,
a jó, a szép, az igazi életeszmény érvényesüljön. Ezzel
a követeléssel a keresztyénség örökkévaló, egyetemes
érdekeket védelmez. Mert az igazság, jóság, szépség,
az életeszmény realizálódás, az erkölcsi emelkedettség,
mind-mind annak a láthatatlan lelki közösségnek építő-
kövei, mely emberek hitéből, megtisztult életéből az
istenországa templomává rakódik össze. Az állam az
emberiség egyetemes céljának munkása. De ugyanakkor
segítőeszköze, munka-terrénuma az embernek, mert
egyetemes emheri hivatását ő is csak az állam védelme,
az állam nevelő hatása alatt teljesítheti. Ha a szeeia-
lista Engels jóslása valóra válnék s az állam múzeumi
tárgy lenne, úgy az ember elveszítené erkölcsi lényé-
nek, egyik legerőteljesebb nevelőjét.

Ez a gondolat különös súlyt nyer a mostani vér-
zivataros időben, midőn sok lélekben lappang az az
eJtitkolt gondolat, hogy üres, talán értéktelen állam-
szervezetért folyik milliók vére s az állam kímélni
tartozik polgárait és nem kívánhatja, hogy millíók az
ő üres jogi épületéért feláldozzák életüket. A gondolat
abból a téves felfogásból izmosodik meggyőződéssé,
hogy az állam van az emberért, nem pedig az ember
az állam ért, az államnak szüksége van az emberre.
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nem pedig az embernek az államra. Erről a mindnyá-
junkat közelröl érintő kérdésről a németté lett, ang«l
származású Stewart Chamberlain a következőket mondja:
"nem az ember teremti meg az államot, hanem az
állam az embert. Csak azok a filiszter lelkek nem írják
alá ezt a tételt, kik a munkában levő természetet
sohase figyelték és vizsgálták. Élő lényeknek közös
munkára való társulás a a kötelesség, teher, hivatal
határozott megosztása, ez a természet mindenfelé érvé-
nyesiilő találmánya. Az állalll is a természet találma-
nya, nem pedig az emberi agyvelőé. Es bizonyos az,
hogy az ember állam nélkül egyáltalában nem ember,
hanem csak állat, kit ezzel a tudományos névvel le-
hetne jelölni: bestia miserrima, Hogy az államok
különböző időben - sőt még ugyanazon időben is-
létérdek, faj, vérmérséklet, történelmi mult szerint
különböző alakulatot vettek, az egyáltalában nem csor-
bítja ezen állítás igazságát. Igaz. örök értelemben ;IZ

állam tette az embert emberré. Az individuális érdek
nem teremt nyelvet, műveltséget, kultúrát, jogrendet,
művészetet, tudományt, vallást; mindezek az életet ér-
tékessé tevő kincsek az államhoz vannak kapcsolva;
ha az ember nem volna természetenél fogva társadal-
mat alkotó állat, úgy mindebből semmisé lenne. Amint
az embert az állam tette emberré, épp úgy további
fejlődése, az ami most, vagy ami lehet, aminek lennie
kellene. mindenképen és teljesen az állam létéhez van
kapcsolva: Ami nagyot az egyes ember teremt, az nem-
csak reászorul a szervezett társadalom védelmére, ha-
nem egyszersmind annak ihletése alatt alakult ki s
annak visszhangjában talál értelmet és mértéket. Az
ember üzlet! önkénye elleplexheti ezt az alapvető tényt,
de a gondolkodó előtt nem maradhat az elrejtve,
különben is saját igazságát bizonyítja, midőn rámutat
arra, hogy a rossz állam rossz, a jó állam jó embe-
reket nevel, a balga balgát, az okos okosat. Ebből
pedig az következik, hogy nem úgy kell a kérdést fel-
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vetni: micsoda követelésre van feljogosítva az egyes
ember az általa' alapított állammal szemben? hanem
azt kell kérdezni: mit kell az egyestől fejlödése
és fennmaradása érdekében követelnie annak az
államnak, mely az embert emberré tette? Mit követel
az állam érdeke? A természet jelenségeiben nincsen
az individuumnak önértéke. A legkiválóbb egyed is
csak annyiban nyer a természet szemében értéket,
amennyiben rnunkája kapcsolatot nyer a közösséggel.
A természet r: vajjon mi egyéb nz, ha nem lsten
akarata cselekedetekben kifejezve? - nem kérdezi az
egyes jogát, kívánságát és érdemét, hanem egyedül
az egész fejlődésére tekint. Ebből azt következtetem,
hogy amit ez az egész követel, az megfelel a természet
igazságának és éppen ezért egészen bizonyosan össze-
foglalva megállapítja minden egyes tényezőnek igazi,
Isten akaratával összetalálkozó - ellentétben az ön-
kényesen támasztott követeléssel kívánságát."
(Houston Stewart Chamberlain : Politische Ideale,
46-49.)

Chamberlain felfogása éles világításba helyezi az
állam és az egyes ernber viszonyát. Kemény kézzel
kettészakít ja az önzés ama kátéját, mely az állam
jogrendjével biztosított intézményeket kihasználja, kiél-
vezi, de az ellenérték nyujtásátél visszariad s határozott
vonásokkal beléjegyzi a lélekbe: mindent az államnak
köszönhetsz! Nélküle semmi se volnál, általa ember
lettél! Tőle nyersz minden intézményt, védelmet, bizto-
sítást; mire testi, lelki életednek, egyéni fejlődésednek
szüksége van. Kötelességed tehát áldozatot hozni s
önmagadat a közösség nagy érdekeinek alárendelni.
Emelkedj egyedi egységbőJ, a családegységhez, onnan
az államegységhez és ismerd meg, hogy az állam az
emberiség örökkévaló céljait munkálja, s hogy éppen
ebben az alárendelésben emeled fel önmagadat s éppen
ebben a magasabb értékben találod meg saját való
értékedet. Így lesz az állam az a legfőbb jogi szerve-
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zet, melyet fenntartani, fejleszteni az egyén és emberi-
ség érdekében egyformán kötelesség.

Az állam feladatának és jelentőségének ilyen fel-
fogása mutatja, bogy az semmiféle viszonylatában nem
maradbat érintetlen a keresztyénségtőI. A keresztyén
egyház és az állam érintkezéseit természetes batárok
közé szorítja lényegük különbözősége. Ha ezt a lényeg-
különbözőséget nem tartanák tiszteletben s például a
keresztyénség az államvezetés igényévellépne fel, úgy ez
bizonyára nemcsak az állam, banem egyszersmind a
keresztyén ség károsodását jelentené. Két különálló és
különbözó felsőség van: világi és szellemi s a kettő
különállóságának megőrzését a keresztyén ség érdeke
követeli a legerőteljesebben. De ugyanakkor követeli
azt is, hogyakeresztyénség mint világnézet, a keresz-
tyén lélek a megtisztult keresztyén szellem minden
etikai ideáljával és követelésével érvényesüljön az
állam vezetésében. Ezt pedig követeli nemcsak a keresz-
tyénség, banem egyszersmind az állam érdekéből. Teszi
ezt abban a meggyőződésben, bogy az állam legerő-
teljesebb alapja a tiszta, krisztusi lélek, az állami jog-
rend, a törvény éltető szelleme az. isteni parancsolattal
való megegyezés.

De akármilyen tökéletes építésü legyen az állam,
mindig olyan hatással van ránk, mint az a márvány-
palota, melyben művészfaragta oszlopsor hordozza a
csodásan alkotott mennyezet íveit. Tekintetünk beszállja
az aranytól csillogó falakat, a finom vonalú véséseket,
meglep az épület biztos konstrukciója, az alkotás me-
rész, hatalmas mérete, de szívünk csendes marad s
lelkünk fázik. Jogrend, államszervezet, törvény és
szabály között csak akkor találjuk meg a lényeget,
ha az' emberi közösség államnak nevezett jogi olda-
láról annak erkölcsi oldalára irányít juk figyelmünket s
a haza fogalmát tesszük vizsgálódásunk tárgyává.
Mikor ezt a szót: haza, kimondjuk, nem érezzük a
márványcsarnok hideg kőtömbjeit, merev, éles vona-



1""""'-------------- - -

HAZAFISÁG ÉS KERESZTYÉNSÉG 27

lait, kényszerítő erejű törvényeit, alkuvást nem ismerő
parancsait. Mintha kinn járnánk a természet Isten-kéz
építette hatalmas templomában, ahol egyformán ismer-
jük a pázsitos utat s a sziklás kopárokat, ahol ránk
kiált az évszázadot látott cser s megszólít a mezei
vadszegfű. Hangja támad a rögnek s megértjük azt a
lélek-fuvalmat, mely némán szárnyal köröttünk. Meg-
értjük, pedig nem követel, nem parancsol, csak némán
könyörög, mint az édesanya tekintete, s várja, hogy
mindent vigyünk, mindent adjunk önként, magunktól,
a szív és lélek önmagát felajánló áldozataként.

Mi .a haza? Egy darab föld, melyetkörülhatárol
a bérc ölelő gyűrűje, a folyó kacskaringós ágya, me-
lyet egy még nagyobból kihasított népünk történelmi
küzdelme. Egy darab föld, mely magában foglalja
szűkebb hazánkat, megtűri bátán szülőhajlékunkat,
melynek szél hordta homokjába belejegyeztük gyermek-
kezünk első vonását, melynek csobogó patakvizében
megforgattuk játékmalmunk kerekét. Egy darab föld,
melynek verejték-áztatta rögéből nehéz munkával ke-
nyeret készítünk. Szerteszórt köveit összeszedegetjük,
hogy sáncfalat építsünk nemzeti nagyságunk védel-
mére. Egy darab föld, melyre bágyadt fénnyel arany-
koronát rajzol a búcsúzó napsugár; mikor elfáradtunk,
hantjával eltakar s széthulló tetemünket befödözi az
édes anyai szív melegségéveI. A legtöbb embernek ez
a haza. Egyéni érdek, egyéni emlék, létfeltétel, jövő-
biztosítás. Igaz, ez a haza, de még sokkal több, ha
nemcsak tekintetünkkel, hanem lelkünkkel is nézzük.
Úgy van, mint Ocskay brigadéros mondja: az a
selyemdarab, míg végszámra árul gat ja a görög, keve-
set érő semmi, de ha levágnak belőle egy darabot s
zászlórúdra tűzik, ha egy nemzet hozzáköti nemzeti
méltóságát és becsületét, akkor a' szabadság szent
jelvénye lesz, melyért ezren és ezren ontják vérüket.
A haza földje, ha csak tekintetünkkel nézzük, egy
darab kenyeret adó föld, melynél találunk jobbat,

- -
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szebbet is, melynek hantját megtapossuk s jártunk-
ban rögét továbbrúgjuk, de ha lelkünk, szívünk érzé-
sein át nézzük, akkor meglátjuk benne őseink porló
tetemét, apáink megcsillanó hősi vérét, megismerjük
benne annak a nagy erkölcsi eszmének hordozóját,
mely egyesítette nemzetünk millióit egy évezredes küz-
delemben s vérhullásukat hősök harcává, halálukat az
önfeláldozás erkölcsi áldozatává avatta, - és akkor
Iehajolunk és megcsókoljuk azt a földet, mely immár
nemcsak föld, hanem szent föld mielöttünk. Íme, ez
a haza,

Nemcsak a föld, a' nyelv, az államszervezet egy-
sége, hanem a multra visszatekintve HZ ősök iránti
kegyelet, a történelmi tradíció öröklése, l-l jövőbe
tekintve közös eszmények szolgálás a , Istentől adott
történelmi missziók megvalósítása. A haza fogalma
jelszóból, ábránd-ból akl tor izmosodik erkölcsi való-
sággá, ha a nemzet lelkét eltölti az Istentől nyert
történelmi elhívás gondolata. A nyelvi, jogrendi, együtt-
élésí kötelékeken kívül egybekapcsolják a közös erő "el
elvégzendő közös munka tudata. Amely nemzetet csak
gcografiai határjelzés tart össze, avagy a kegyelet
sokszor ködbevesző, bizonytalan érzése, amely nemzet
<l keveseknek osztályrészül jutó közös nemzeti anya-
nyelvben bírja egyetlen összefűző kötelékét, az erőtle-
nül széthull és megsemmisül. A haza igazi fogalmát
történelmi hivatás, erkölcsi eszmény, nemzeti kultúra,
nemzeti törekvés emelik a rög fölé. A nemzeti öntudat
hatalmas egysége, a közös cél, az egy akarat alkotják
a nemzeti közösség lelkét. Ha ez hiányzik, akkor
hiába van meg minden egyéb. Erről az erkölcsi oldal-
ról nézve a kérdést, eljutottunk tehát ahhoz az ered-
ményhez, melyet a jogi oldalra vonatkozóan Chamber-
lain, az állam egyedülvaló jelentőségének hangsúlyo-
zásában állított elénk. A hazára vonatkozóan ugyanezt
megismételjük s ha a haza fogalmát telítve érezzük a
nemzeti közösség lelkével, úgy meg is értjük, hogy
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haza csak egy van, ha az elveszett, több haza nem
tárul fel előttünk.

Úgy van, mint ahogy I. Rákóczi György Írta
György fiának, midőn ez Bárhory Zsófiával gyűröt
váltott: "mi édes atyád lévén, az atyai szeretetből azt
adjuk tanácsul, mind most, mind ezután, tisztán, iga-
zá», tökéletesen szeresd mátkádat és feleségedet, de
csak úgy azért, hogy ahhoz való szereteted hazádnak,
nemzetednek, kiváltképen <IZ Isten tisztességének szere-
tetét feljebb ne haladja. Mert ember talál feleséget,
de Istent, hazát, nemzetet nem többet egynél".

A hazafiságnak a keresztyénséggel való össze-
kapcsolása új szempontokat visz, az állam fogai mába
s erkölcsi mélységekkel gazdagítja a haza fogalmát.
Nem elégszik meg a törvény megtartásával. mely vég-
tére is lehet a kényszerítő hatalom előtt való kény-
szerű meghajolás, hanem az erkölcsi közösségeket
kitevő erkölcsi tevékenységet, szívet, lelket követel. Ez
a hazafiság nem merül ki a jó polgár fogalmában,
hanem ahhoz hozzákapcsolja az erkölcsi értéket kép-
viselő, igazi ember fogalmát. Nem teszi a hazafiságot
semmiféle politikai pártállás kizárólagos tulajdonává,
mert a politikának előfeltétele a hazafiság, ellenben
irányítója a politikai belátás és meggyőződés. A keresz-

° tyénség lelkétől áthatott hazafiság azt követeli: tart-
suk tiszteletben az állam intézményeit, engedelmes-
kedjünk a felsőségnek, tartsuk meg a törvényeket, de
ugyanakkor illeszkedjünk szívvel, lélekkel nemzeti
közösségünkbe s j ellemünkk el, életünkkel, tisztességes
világnézetünkkel legyünk építőkövei annak a nemzeti
közszellemnek, mely nemzeti egyéniségünk kiépítésére
van hivatva s melynek benső erkölcsi értéke kijelöli a
világtörténelem munkásai között helyünket. Ez a szó,
szeresd a hazát, nem rímbe verődő szó, nem lángoló
dithirambusz, nem néptribuni oráció, hanem egy darab
jellem, kötelességtudás, munkahűség, becsületesség,
egy darab Krisztus lelkétől áthatott, megelevenedett
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etika. Eddig II hazafiságot túlontúl politikai tartalom-
mal töltötték meg. A nyilvánosság fórumán keresztül
szerették a hazát s többet beszéltek róla, mint ameny-
nyit cselekedtek érte. Tanuljuk meg, hogy a haza-
ezeretet nem az önző érvényesülés lépcsőzete, hanem
a szív és élet legszentebb erőinek önkéntes odaadása.
Politikai tartalom helyett vigyünk bele erkölcsi tar-
talmat s ne csak önmagunkért, az embereken keresz-
tül, hanem önmagáért szeressük hazánkat. Ez a haza-
szeretet több az érzelemnél és lelkesedésnél. Egy
hatalmas erkölcsi erőtőke az, mely annál maradandóbb
jövendőt biztosít a nemzetnek, minél inkább örökké-
való forrásból meríti életerő it.

A hazaszeretet megállapítja az egyes ember, a
család viszonyát a nemzeti. közösséghez. Megtanít a
hazáért áldozni, a hazáért élni. Történelmi nagy idő-
ben hősöket teremt, kik a kötelező törvény rideg,
kényszerítő betűjén túl, a sziv szeretetével, a lélek
meggyőződésével teljesítik kötelességüket s az apostol
szavával mondják: az én életem is énnekem nem
drága. Ez a hazaszeretet ad erőt, hogy szülő a fiút,
hitves a férj et, gyermek az édesapát odaadja a hazá-
nak. Ez a hazaszerétet követeli azt az összehasonlít-
hatlanul kisebb áldozatot, hogy munkaerőnket, anyagi
tehetségünket állítsuk a haza szolgálatába s tanuljunk
meg erőfeszítéssel,' önzetlenül dolgozni, lemondani a
hazáért. A törvényt ki lehet kerülni, az ellenőrzést ki
lehet játszani. De ha a hazaszeretet a keresztyén lélek
forrásából táplálkozik s az ember nem az állam tör-
vényében és hatóságában, hanem saját lelkiismereté-
hen s 'az élő Istenben látja az ellenőrző hatalmat,
akkor más mértékkel állapítja meg kötelességét, mu-
lasztásaít és felelősségét.

A keresztyén lélekből táplálkozo igazi hazaszéretet
feltárja az állam fennmaradásának biztosítékait. Meg-
mutatja, hogy adófizetés, katonai szolgálat, tételes
törvények megtartása nem elegendő az állam fenntar-
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tásahoz. És ha mindenki mindezeket teljes erejéből
megtenné is, még akkor sem volna elég. Legfeljebb a
régi értelemben vett állam külső szervezetét tarthatná
fenn, a falakat, a kópilléreket, azt az új államot,
melynek lelke van, mely ember, emberiség örökkévaló
nagy céljait hivatott munkálni, nem képes fenntartani.
Oda több kell, mint pénz, katonai szolgálat, állami
törvény elötti tisztesség. Csak az a nemzeti közösség
biztosítja fennmaradását, melynek tagjai megértik,
hogy az állam fenntartó közszelleme polgárainak lelkü-
letéből formálódik. Jellem, becsület, emelkedett élet,
tisztult világnézet rejtik magukban a nemzet nagy-
ságát. Ahol hiányzik a közszellem erkölcsi ereje, ahol
az önmagukért való élet felett nem érzik meg a ma=
gasabb közösségekért dolgozó élet feladatait, CI hol a
törvény felett nem szólal meg az isteni parancsolat s
büntető emberkéz felett nem látják meg a láthatatlan,
de mindig felemelt Isten-kezet, ott a legcsodálatosabb
jogi szervezet sem képes biztosítani azt, mit sírba temet
az önző, erkölcsi értékekben szegény emberek lelkü-
lete. Ahol azonban mindez megvan, ott a fizikai erő-
átalakulás példája szerint a valláserkölcsi erő nemzeti
erővé lesz s biztosítja a nemzet fennmaradását és fej-
lödését. Azért állítsuk vissza régi, tiszta, erkölcsi
fényében az igazi becsületet. Megalkuvás, idegen szel-
lem meghamisították ezt az értékes erkölcsi kíncset,
mit a tisztességes élet, feddhetetlenség szálaiból látha-
tatlan ruhául szö magának a lélek. Nyilvánosság szá-
mára tartogatott álarccá lett, mely mögött szabadon
virul .a bűn. Letompult a bűn érdes éle, élelmesség
lett a megalku vás s a száz és százféle vétkezésre jó-
tékony lepelként ráhull a társadalmi állás, a vagyon,
a tekintély mindent felej tető fériye. Az igazi haza-
szeretet azt követeli : állítsuk vissza az -igazi becsüle-
tet, az embereket benső értékük szerint, erkölcsi mér-
tékkel mérjük s legyen bátorságunk az igazságos
ítéletet erkölcsi bátorsággal kimondani s a köztudatba
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átvinni. Mindez éppen olyan hazafias kötelesség, mint
az adófizetés.

Óvjuk a családi élet tisztaságát. Azt a .családi
szellemet, mely úgy beszállja a szobákat, a bútorok
közét, mint májusi verőfény a virágbaboruló gyümölcs-
fákat. A nemzet erkölcse a családi életben van el-
rejtve. Ahol ezt megmérgezik, ott a nemzet életét
tápláló forrásvizet mérgezik meg, ahol ezt megtisztít-
ják, ott a nemzeti élet megtisztulását biztosítják.

Azután állítsuk vissza régi magyar társaséletünk
őszinteségét, természetes báját, töröljünk ki abból
minden hazugságot, hitető nagyzolást. Adjunk a külső-
ségekbe merülö társadalomnak tartalmat s mutassuk
meg, hogy divaton, élvezethajszán túl vannak' igazi
eszmények, melyek szolgálásra várják az ember lelkét.
Adjuk vissza a munka értékét. Kenyérkereseti kény-
szerűségből emeljük a hivatás magaslatára. Tanítsuk
meg az embereket arra, hogy nem tanrendbe osztott
órával és perecel, hanem szívvel, lélekkel, odaadással
és lelkesedéssel tartozunk annak az ügynek, melyet
szolgálunk, amely kenyérbiztosításon túl magasabb er-
kölcsi feladatokat munkál, Félemberek félértékű társa-
dalmat teremtenek, kényszerű napszámosokból csak
kényszerű társadalom alakulhat. Erkölcsi erőt sugárzó,
embernevelő, emberiség ügyét munkáló társadalom csak
ott fejlődhetik, ahol tiszta eszményeket visznek az
emberek életébe, ahol lélekbe jegyzik az emberi.
hivatás nagy igéit s a felelősség. nagy gondolatát. Ez
a keresztyénség emlőin erősödott hazafiság.

Széchenyi intelme szól minden idők nemzedéké-
hez : "Evek tünése után virágozzék egy nemesebb
s felemeltebb aera következtében a haza, mint örömre
készült kert, melyben idegen a nyomorult, hol az em-
ber méltósága" szent s melyben erény s ész a leg-
szebb disz. Honunk érdemes leányai, legyetek ti segé-
dei egy szebb, egy józanabb kezdetnek! Vezessétek

. ti, mint valaha Spárta anyái, fiaitokat az érdem s
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erény mezejére. Fejtsetek bennük ki már gyenge
keraikban minden szépre s nemesre vigyásást. Nevel-
jétek bátrakká, igazságszeretőkké, adott szavaiknak
teljesítőjévé, szóval férfiakká . .. Tanítsátok igazság-
szeretetre, a hazug tett s szó gyűlöletére, mert hány
vagyonos elszegényesedésével, mennyi szerencsétlen
könnyárjával, hány repedt szív néma fájdalmával tölti
be a hazug szó, a csalfa tett a világot... S ha
valaha sivatag termő, kies vidékké, posvány gazdag',
gyümölcsökkel viruló ligetté válik a hazában, ha a
magyar név mindenütt tiszteletet gerjeszt, s a ma-
gyar híre mindenbeni előmeneteléért a föld kerekén
elterjed, legyen az édes jutalmatok!" (Hitel, 100.,
102. old.)

Ha a hazafiságban az állam, haza, nemzet fenn-
tartására vonatkozó kötelességeink foglalatát látjuk,
pedig ezt kell látnunk, akkor Széchenyi intelmét gya-
korlati politíkánk tengelyévé kell tennünk. Mert, amint
egyik akadémiai beszédében mondja: "erkölcsi fel-
sőbbség az, ami mindig s mindenütt győz. Ne keres-
sük mentőnket máshol, hanem csak személyes eré-
nyeinkben 8 lelki felsőbbségünkben. A nemzetnek eré-
nye és felsőbbsége akkor van, ha minden egyes tagja
betölti helyét". (Akad. besz. 1842. nov. 27.)

De a keresztyénség még egy erőteljesjellemvonással
gazdagítja a hazafiság fogalmát, mikor az egyéniség kiépí-
tésére vonatkozó kötelességet átvíszí a nemzetekre is.
Minden nemzetnek sajátos, külön egyénisége van, mely
nyelvében, jellemében, életszokásaiban, kultúrájában,
tudományábau, művészetében megnyilatkozik. Amint
különböző egyéniségek alakítják ki az igazi társadal-
mat, úgy különböző egyéniségű nemzet-egységek ki-
épülésére van szüksége az emberiségnek. Sem az em-
beriségnek, sem a nemzetnek nem érdeke, hogy nivel-
láló kéz egyform ára simítsa, amit Isten különbözőre
teremtett s megállapított gyári formába szorítsa, ami
a nemzet sajtátos, egyéni jellemét alkotja. Nemzetnek

Ösvény. IV. évf. 3
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es emberiségnek egyformán az az érdeke, hogy a
nemzet kiépítse önmagát s kidolgozza önmagában azt,
ami benne igazán eredeti és értékes. Minden nemzet
önmagával tartozik az emberiségnek. Ha még oly
maroknyi kicsiny, ha földrajzi elhelyezkedése még oly
kedvezőtlen, ha szomszéd népeihez savilágrészi poli- .
tikához való viszonya még oly mostoha, világtörténelmi
hivatása akkor is megmarad sakkor' is ugyanaz ma-
rad: ajándékozza meg az emberiséget önmagával, adja
mindenek kíncséül, amit nemzeti lelke kisugárzása-
képen megőrzött és kifejtett.

Ezt az erős etikai vonást éppen az a keresztyén
életeszmény jegyzi bele a hazafiság rajzába, mely az
egyéniség jogos kiépítésére irányuló törekvést oly cso-
dalatos összhangba tudta hozni az emberi közösségek
örökkévaló követeléseivel. Nemcsak nemzeti, hanem az
emberiség érdekéből is követeli a nemzet egyéniségé-
nek kiépítését. Belejegyzi a hazafiság kis kátéjába azt
a tételt: védelmezz mindent, ami a nemzeti Jélek ma-
.gyar jellemének megfelel! Ne vesztegesd könnyelmű-
séggel azokat az örökségeket, melyeken rajt borong a
:szenvedés tűzén átgázolt nemzet igaz voltának a pati-
nája! Becsüld meg a kincseket s minden erőddel azon
légy, hogy az emberiség értékkel gazdagodjék a ma-
gyar nemzet egyénisége által.

De ugyanakkor a keresztyénség megoltalmazza a
hazafiságot az egyoldalú, elfogult nemzetieskedés túl-
zásai el]en. Elismeri a nemzeti eszményeket, beleilleszti
azokat az emberiség egyetemébe, de egyszersmind fel-
tárja az emberiség közös nagy eszményeit. Nem törli
el nép és nép, nemzet és nemzet közt a különbséget,
nem rombolja le az országok közti határkorlátokat,
hanetn meghagyja, megszenteli azokat, de ugyanekkor
megmutatja azt az eszményi birodalmat, mely ország-
határok felett egységesítő erővel, diadalmas szárnya-
lással terjeszkedik s az igazság, szépség, a szeretet,
jóság szolgálatában, az Isten országa építésében egye-
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síti az egész emberiséget. Ez az örökkévaló szellem
mindenekelőtt munkamezőt jelöl ki az ember számára;
Je ugyanakkor az igazság rnértékét adja a nemzet
kezébe. Megóvja saját értékének túlbecsülésétől sattói
a gyakran tapasztalt gyengeségtől, hogy komoly mun-
kálkodás helyett más nemzet lekicsinylésévei pótolja
saját hiányait.

Még egy kérdést meg kell néhány szóval világí-
tanunk : a mindennapí politikában való részvétel kér-
dését. A nagy állami és nemzeti érdekek a politikai
életben realizálódnak. A legszebb elmélet ábrándos
álomlátás marad, az állami szervezet üres formaság, a
nemzeti közösség léleknélküli együttdolgozás, ha hiány-
zik a politikai élettel való állandó kapcsolat. Eppen
azért a hazafiság kérdése nem választható el a poli-
tikai életben való részvételtől. Tekintve a politikai élet
sokszor szennyes hullámokat felverő zűrzavarát, termé-
szetesnek kell találnunk azt a tartózkodást, mely attól
idegenül visszahúzódik. Azt is természetesnek kell
találnunk, hogya "mindennapi politikai élettel szemben
éppen azok tartózkodnak kötelességük teljesítésétől,
kiknek lelkét Isten országának fenséges ideálja leg-
erőteljesebben eltölti" s kik legfájóbban érzik a külön
morállal dolgozó politika s a keresztyén etika bántó
ellentéteit. De éppen úgy érthető az is, hogya teljes
visszahúzódás még nehezebbé teszi a politikában a
keresztyén szellem érvényesülését. A politikai ideálokba
a keresztyén szellemnek kell nemességet vinnie. A ke-
resztyén szellem csöndesíti el a forrongó indulatokat,
ez ad kötelességhűséget, éber lelkiismeretet, felelősség-
tudatot. Az állam tevékenysége csak akkor igazod-
hatik örökkévaló eszmények szerint, ha a politikai
életben résztvevők erkölcsi érzülete irányítói ag hat
a köztudat kialakulására. Csak a politikai jogot és
kötelességet gyakorló tömeg erkölcsi értékének, faj súly-
beli minőségének emelkedése eredményezheti azt, hogy
a politika ne legyen pártügy , hatalmi kérdés, pozíció-

3*
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biztosítás, hanem az állami élet mindennapi és örökké-
való szükségleteit biztosító munkaprogramm realizá-
lása. És csak így remélhetjük, hogy ez az új köztudat
nem politikus moralistákra, hanem morális politiku-
sokra bízza az állam vezetését s a politika irányítását.
Hogy az egyes ember hogyan és milyen mértékben
teljesíti ezen kötelességét. az a lelkiismeret, életkörül-
mény és ízlés megállapítása alá tartozik, azért meddő-
dolog volna a kérdést hosszasabban tárgyalni. Meg-
szfvlelésül legfeljebb Seeberg azon figyelmeztetését
jegyezzük ide, hogy "a politikai jog gyakorlásától
való teljes tartózkodás súlyos vétkezés Isten országa
ellen, a teljes keresztyén individualizmus pedig nem
egyéb, mint finom egoizmus". (Seeberg: System der
Ethik. 141. 1.)

A keresztyénség és hazafiság tehát szoros kap-
csolatban áll egymással. Az állam már alakulásakor is.
vallási alapra támaszkodik munkálkodása irányában,
intézményei, törvényei lelkületében pedig ugyancsak
a keresztyénség élő forrásaiból merít erőt. A helyesen
kiépített államszervezet az ideális Isten országának
munkása, Éppen így a haza helyes fogalmi meghatá-
rozásához a keresztyénség vezet el s megmutatja a
vértől megszentelt, kenyéradó föld felett a kegyelettel
és erkölcsi ideálokkal egybeforrasztott erkölcsi közös-
séget, melyben a nemzet az éltető, egységes lélek.
A keresztyénség tárja fel hazafias kötelességeink mély-
ségét. A jelszavas 'hazafiság fölött megmutatja azt az
igazi' hazafiságot, mely a hazát s a nemzeti közös-
séget munkaerővel, élettel, becsülettel, jellemrúel, er-
kölcsi értékekkel szolgálja s mely nemzeterősítő mun-
kájával gazdagítja az emberiséget, építi Isten országát.
Az igazi hazafiság a keresztyénségben találja megszen-
telő erejét, ez teszi erkölcsi kötelességgé, ez helyezi a
felelősség gondolata alá. Az igazi hazafiság elválaszt-
hatatlan a keresztyén vallás eszményeitől. Igazi állami
és nemzeti erősödésre csakis ott számíthatunk, ahol a.
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valláserkölcsi igazságokon jellemekké nevelődnek az
emberek s Istennel szemben tartozó felelősséggel szol-
gálják hazájukat s nemzetüket. Ezt az alapvető állam-
bölcseleti igazságot Széchenyi így fejezi ki a "Hitel"-
ben: "A keresztyén vallás zavartalan forrásán meg-
tisztult erkölcsi jó a legegészségesebb és leghosszabb
életidőt igérő alapja a nemzetnek". Ezt vallani és
megvalósítani, ez a hazafiság és keresztyénség proble-
májának megoldása.

. Égetően fontos nemzeti misszíót teljesít mindenkí,
aki saját egyéniségével, saját életével és jellemével,
egyéniségének és társadalmi tekintélyének súlyával
közremunkál, hogy e nehéz, vérzivataros idő megtisz-
títsa és új erőre keltse a nemzetépítő, igazi hazafias
érzelmet,

Széchenyi elbeszélése jut eszembe, mit a "Világ"
című munkájában jegyzett fel. Pestre utazásakor csodá-
latos álma volt. Tisztes, fehérhajú, lengő szakállú öre-
gek nagy vaspántos ládát bíztak a magyarra. O meg
őrizte kivont karddal, sujtásos díszruhában. Az idő
mult. Gyümölcsérlelő nyár teljességét száraz avar
halotti takarójaval fedte be az őszi szél. Esztendők
után évtizedek multak s egyik nemzedék a másiknak
ásta meg sírját. De azért álltak verőfényben, vihar-
járásban, tétlen szolgasággal. Ki tudja, meddig őrzik
a rejtélyes kincsesládát, ha nem jön az "Idők szel-
leme" s nem pattant ja le a rozsdaette zárat avaspántos
ládáról. S íme, a vasláda üres, minden kincse egy
darabka papiros, ezzel a néhány sorral: "A magyar
egy gyermek-nép, most semmi, de minden lehet, mert
lelki és testi erő rejtőzik fiatal lelkében. Minden
lehet, ha átlátja, hogy semmi. Szép jövendő várja,
ha "

Itt vége szakadt a papirnak, vége az álomnak.
A jelszavak üres ládáját sujtásos díszmagyarban

kivont karddal elég sokáig őriztük. Elég sokáig hittük
és tűrtük, hogy ebben merül ki a hazafiság. De most

{
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földet rázó, rettenetes dúlás ban eljött az Idők szelleme,
lepattantotta a rozsdás zárat avaspántos ládáról s
megmutatta, hogy nemzetet építeni, jövendőt biztosítani
nem beszéddel, nem jelszavakkal kell, hanem élettel,
cselekedettel, erkölcsi értékekkel. Eljünk, cselekedjünk
ennek megfelelően. Akkor valóra válik az álom igérete:·
a magyar egy gyermek-nép, de még minden lehet ...
Akkor a vérzivataros jelenból megújhodva kél ki egy
új, fiai és leányai érzi.iletében erős magyar nemzet. Nem
záródik le előttünk az örökkévalóság ajtaja, lesz jöven-
dőnk és megmaradó életünk, lesz mondanivalónk az
emberiség számára, mert lesz benső értékünk és lesz.
történelmi hivatásunk. Erre a komoly munkára szen-
teljüle életünket abban a meggyőződésben: "csak a
a gyönge él önmagának, az erős nemzetét hordozza
szívében" .

Kapi Béla.

--



A szülői szem.'

Úgy érzem, mélyen tisztelt hallgatóim, hogy elő-
dásom címe - a szülői szem - némi magyarázatra
szorul. Hogy ez a cím a nevelés körére utal, azt talán
nem szükség külön mondanom . Hiszen a megtisztelő
megbízás, amelynek most eleget teszek, szintén úgy
szólt, hogy tárgyamat lehetőleg a nevelés köréböl
válaszszam. De nem szándékom tudományos értekezést
nyujtani. Amit elmondok, az inkább csak a gyakorlati
életből ellesett megfigyelések sorozata, szerény elmél-
kedés a szülői szemröl, hogy eszünkbe juttassa mind-
nyájunknak, akikre a jó Isten gyermekeket bízott,
milyen fontos az, hogy lássunk és hogy tisztán lás-
sunk. De juttassa eszünkbe azt is, hogy mily hálával
tartozunk azoknak az áldott szülöknek, akiknek szeme
egykor rajtunk nyugodott, bennünket óvott, vezetett és
őrzött, sőt talán még most is óv és véd, bár a sír
fátyola takarja már régen.

Mit lát a szülő gyermekében? Mindenesetre drága
kincset, örömének és boldogságának forrását. Legalább
ez a természetes érzése a szülőnek. Öröm ránéz ve a
kisded első hangja. Feledteti az anyával a fájdalmat,
elnyeli ezt az az öröm, hogy gyermeke, az ő gyermeke
megszületett. Öröm a kisdednek első mosolya, amelyről

. azt tartja a néphit, hogy az angyalokkal való -társal-
gásnak a nyoma a kisded arcán. Öröm az első fog.

1 Felolvasás a pozsonyi bőjti protestáns estén, 1916 március 4.
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Öröm az első szó, ha még oly tökéletlen gagyogás is :
a szülő érti és boldogan csalogatja ki gyermeke szá-
jából újra meg újra a megtanult első szót, az "apa",
az "anya" nevet. Hát még az első lépés, az első próba
azon a nehéz ösvényen, amelyet életnek neveznek s
ahol a gyermek lába még annyit csetlik-botlik és száz
tövisre hágva és sokszor megsebezve halad célja felé.
Az első lépés! Ott támaszkodik a kisded anyja térdén.
Most elereszti egyik kezecskéjével. Próbálja a másik-
kal is. Már csak kis ujjai érintik a védő anyai kart,
lihegve, nevetve szakítja el magát s egy-kettő, döcög
már a kis teher, csak még egyet taszít magán s ott
van az atya karjában, aki visszafojtott lélekzettel várja
a kis vándort. Megtörtént a nagy esemény: az első
lépés. Mily csekély jelentőségű dolog magában véve,
de mily fontos esemény, valóságos ünnep a szülő sze-
mében. S hány ily fontos eseményt, ily örömnapot lát
az a szülő, akinek szívét a természetes szülői érzés
tölti ell Kijut azonban a bánatból is. Az első könny,
amely a kisded szemében megcsillan, az első fájdalom,
amelyről a kisdednek szomorú tekintete, halvány arca
tesz bizonyságot, nem kerüli el. a szülő figyelmét s
rezgésbe hozza szívének húrjait. Amde mindez csak az
örömöt, a boldogságot teszi édesebbé, ha ismét felderül
a mosoly s víg mozdulatok tanúskodnak a fájdalom
elmultáról.

Mindezek oly természetes szülői érzések, hogy
hiánynkat egyenesen természetellenesnek kell mon-
danunk. Erzi azt a puszták lakója, az utolsó viskó-
ban görnyedő szülő épp úgy, mint a paloták asszonya,
ha szívét ,nem ölte meg a kaján önzés gyilkos materia-
lizmusa. Es ha korunkban ezeknek a természetes szülöi
érzéseknek sokszor az ellenkezőjét látjuk, ha látjuk, '
hogy az Ú. n. munkásnép körében a szocializmus nevé-
ben .mínd többen és többen az anyai és szülői ápolás
és nevelés helyett már a csecsemőkortól fogva az állami-
lag szervezett intézetek útján való ápolást hangoztat-
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ják, úgy hogy az anya teljesen háttérbe szorul; ha
szomorúan látjuk a legmagasabb köröktől fogva le azt
.a bizonyos ridegséget, hogy ne mondjak irtózást, amely
a gyermekáldással szemben mutatkozik: akkor méltán
azt kell mondanunk, hogy modern kultúránkban van
valami, ami nem jó, van valami démoni elem, hogya
legtermészetesebb érzéseket el tudja fojtani az ember-
ben, hogy azt a felemelő és boldogító szülői érzést,
amely gyermekének örü1ni tud, kiöli a szívből. Csak-
ugyan nem lehet ezt másnak mondaní, mint démoni
elemnek. Meg is látszik hatásaiban. Elsivárodik a csa-
ládi tűzhely. Megmételyeződik a házasélet tisztasága.
Laza erkölcs üt tanyát a társadalom minden rétegé-
ben. Leplezgetnek csak, de nem gyógyítanak. Titkon
gyönyörködnek abban, ami vesztüket okozza. Avagy
egészségesnek mondható-e az a nép, amely önnönszapo-
rodásától fél? Nem ül-e annak ábrázatárt a halál jegye?
S a halál szükségképen elkövetkezik, mint ahogy ki
kell dőlnie annak a fának, amelynek életsejtjeit titkos
féreg emészti.

Gyógynlást ki hozhat? Egyedül az, akitől eltér-
tünk: Isten. Az ő szent törvényének· megtagadása
sodorja az embert a természetellenesség útjára is és a
veszedelembe. Ha törvénye ismét szent lesz előttünk,
ha szent lelke irányítja ismét gondolkodásunkat, akkor
megújulunk. Akkor a szülői érzések is megújulnak.
megszentelődnek. Akkor a szülő ismét drága kincset
lát gyermekében, igen, drága kincset, sőt ennél is töb-
bet: Isten adományát.

. Ugy van: a gyermek Isten adománya. Ezt látja
benne az ig<lZi szülöí szem. A teremtő és fenntartó
lstennek egy gondolata valósült meg abban íj, kisded-
ben. S míkor ezt a megvalósult isteni gondolatot a te
kebeledro tette, azt akarta, hogy boldognak érezd maga-
dat abban a tudatban, hogy az lsten méltónak talált
egy nagy kincs őrzésére, ápolására, Isten képe sugárzik
'feléd abból a gyermekből. Isten intő szava hangzik
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feléd: becsüld meg ezt az Istenképet és ápold, gon-
dozd, hogy majdan számot adhass róla. E tudatban
ajánlja fel a keresztyén hivő szülő gyermekét a kereszt-
ségben Istennek. Azt mondja: "Uram, a tied; csak
akkor lesz igazán az enyém, ha a tied; a te kegyel-
med biztosítja, hogy ezt a drága adományt nem vesz-
tem el".

De minden adomány feladatot is foglal magában.
Az a szülő, aki isteni adományt lát gyermekében, az
látja egyszersmind a nngy feladatot is, amelyet gyer-
meke jelent. Es ez a feladat, amily fontos, épp oly
gyönyörűséges a szülő szemében. Kiterjed a gyermek
testére és lelkére egyaránt, mert hisz tudja, hogy az
egyik épp úgy Isten adománya, mint a másik. Tudja,
hogy az a test a lélek szerve s a léleknek egészséges.
szervre van szüksége. Tudja, hogy úrnak a léleknek
kell lennie s hogy okos és jó úr lehessen, annak sz«l-
gálatában kell állnia, aki életünknek és igaz boldog-
ságunknak örök alapja.

Oh mint lát az az Isten iránti felelősség tudatá-
tól áthatott anya! Látja azt a gyenge kis testet, amely
teljes tehetetlenségében gondos ápolás után kiált. Azért
örvend, ha szíve vérével táplálhatja, s mily aggódva
vigyáz, hogy azt nyujtsa annak a kisdednek, ami neki
jót tesz. A tisztaság, a rend követelménye nem teher
az ilyen anyának; szíve diktálja neki. Saját kényelme
teljesen háttérbe szorul. Éjjel-nappal fülébe cseng a
kisded hívó szava s csodálatos: elég a kisdednek ön-
tudatlan, halk sóhaja s az édesanya felrezzen, legmé-
lyebb álmából és figyeli gyermeke lélekzetét. Es ez a
sok apró-cseprő gond és munka napról napra újra
ismétlődik és mégsem lesz egyhangúvá, unottá, nem,
az anyai szem mindig gyönyörködve nyugszik gyerme-
kén s csak egy boldogságot ismer: ha gyermekéért
mindent megtehetett. És az apa? Midőn gyermekére
tekint s 'látja, hogy a gondos ápolás alatt mint fejlő-
dik, nem érzí-e, hogy neki ebben a munkában segí-
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tenie kell? A szülöi érzés azt mondja neki: becsüld
meg, áldd azt az asszonyt, aki gyermekedet igy gon-
dozza; támogasd hűséges szereteted del , türelmeddel ;
áhitattal lépd át otthonod küszöbét, ahol ily szent
munka folyik és tekintsd azt az otthont te is legked-
vesebb tanyádnak.

Csakhamar elkövetkezik az idő, midőn az atya is
közvetlenül belenyul a kisded gondozásába. Szeme látja
azt a nagy feladatot, amelyre feleségével együtt hivatva
van. Látja azt az ébredeze lelket, amely épp úgy gon-
dozásra szorul, mint a test. S ez a gondozás a szoro-
sabb értelemben vett nevelés. De hát lehet szó nevelés-
ről már a csecsemőkorban? Szerintem Rousseau itt
helyesen ítél, .midőn azt mondja, hogy a nevelés már
a születéssel kezdődik. Mennyit tanul a gyermek életé-
nek első éveiben l Boldog az a g-yermek, akinek életén
már ebben a korban ébej· szülői szem virraszt. Ez úgy
alkotja meg a gyermek környezetét, hogy már az u. n.
öntudatlan korban oly benyomások érjék a gyermek
zsenge lelkét, amelyek jótékony an hatnak reá. Gon-
dolhatjuk-e, hogy közömbös a szunnyadozó gyermek-
lélekre : vajjon a perpatvarnak vagy a békességnek
hangjait hallja-e? Hogy az a kaleidoszkóp, amely a
körülötte levő képekben és az előtte lejátszódó jelene-
tekben szüntelenül körülveszi, a piszoknak, a rútnak,
vagy a tsztának, a szépnek nyomait veti-e arra a'
gyenge lélekre? Semmi esetre sem. Annál kevésbbé
közömbös az öntudatra ébredező lélekre való hatás.
S itt kezdődik a szülöi nevelés legfontosabb feladata.
Itt van szükség az éles, éber szülöi szemre.

Ig-az, hogy amit lát, nem mindenkor örvendetes
.és csakhamar szétfoszlik annak a szülőnek ábrándja,
aki gyermekében valóságos angyalt szeretne látni. Mert
bizony az öntudat ébredéséveI, sajnos, az angyalival
éppen ellenkező tulajdonságok is kezdenek mutatkozni.
Feltűnik az akaratosság, amely már-már a dacnak színe-
zetét ölti magára. Hiába minden csitítgatás és beszéd,
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a kis zsarnok nem enged. Az ártatlan gyermeki szó,
amelyben oly sokszor gyönyörködtünk, mintha nem
volna oly teljesen ártatlan, míntha a hiú tetszelgés
nyilatkoznék meg benne, mintha valamit palástolgatna,
mintha szépítgetni akarná magát, sőt - óh minő fáj-
dalom: a szülő kénytelen meggyőződni, hogy gyer-
meke a valóságnak ellenkezőjét mondotta, hogy hazu-
dott! A szülő figyelmét mindez nem kerüli el. Minél
jobban szereti gyermekét, annál kevésbbé. Azt tudja,
azt látja most, ha eddig nem akarta elhinni, hogy
bizony a gyermek nem angyal, hanem az is csak
ember, gyarló ember, bűnös ember, vérünkből való vér.
Es ezt látni, világosan látni: nagyon, de nagyon fon-
tos. Enélkül majomszeretetté válik a mi szeretetünk,
E nélkül lehetetlenné válik minden igazi nevelés. Lehet,
hogya legjobb szándék vezet bennünket, de e tisztán-
látás nélkül nem lehetünk igazi jótevői gyermekeink-
nek. Ellenkezőleg, míg jót vélünk velük tenni, jövendő
igaz boldogságunknak vagyunk rombolói. Az igazi
szeretet nem vak, inkább igen éles szeme van s látja
azt is, amit más nem vesz észre. Az igazi szeretet
nem optimista oly értelemben, hogy a hibákat is rózsás
színben látja, de nem is pesszimista oly értelemben,
hogy a hibák láttára minden reményrőllemondana és
a nevelés lehetőségét tagadná: a szeretet, ha úgy tet-
szik, realista, amely látja a valót, látja a bűn való-
ságát, de ismeri a mentő szeretet hatalmát is.

Ez az a szeretet, amelynek tökéletes teljessége
Krisztusban valósult meg. Aki ebből a forrásból él, az
tud szeretni azzal a szeretettel, amely mindeneket
hiszen, mindeneket remél, nundeneket eltűr és kitartó
türelme megtermi gyümölcsét.

. Látni, helyesen látni a gyermeket, ez a nevelés
nagy titka; de ebben rejlik a szülői boldogság is.
A gyermekszoba a gondolkodó és érző szülőnek nagy
iskolája, de egyúttal édené is. Sokat láthat, sokat
tanulhat ott. Láthatja abban a játszó gyermekben a
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jövőnek előrevetett sugarait. A tehetségek, hajlandó-
ságok, a jövendő jellem gyenge hajtásai bontakoznak
itt ki szemünk előtt. Sehol és sohasem mutatkozik a.
gyermek úgy igazán a maga valójában, mint amikor
játszik. Sohasem komolyabb, mint amikor játszik. Itt
igazán az, ami. Ez az ő világa. Bárcsak mi felnőt-
tek mindig oly keniolyan vennénk a mi dolgainkat,
mint a gyermek a maga játékát!

A szülői szem gyönyörűséggel nyugszik .a gyer-
mek játékán. A szeretet támogatja a gyermek játszó-
kedvét. Nem azzal, hogy okoskodva minduntalan bele-
szól, hanem azzal, hogy helyet enged a gyermek játék-
szereinek, ha néha-néha kissé engedni kell is a pedáns.
rend követelményéből; sőt, ha úgy adódik, maga a szülő
is leül gyermekével játszani, gyermek lesz a gyermek-
kel s kimondhatatlan boldogságot szeréz a kicsinynek,
de nyugodtan hozzátehetjük: magának is.

A gyermekszoba éden, de könnyen befurakodik
oda is a kígyó, ha nem vigyázunk. Még a játék is
válhatik veszedelmes kísértéssé s a lélek megrontója
lehet, ha telhetetlenségre szoktat. Az a szülő, aki nem
győzi gyermekeit játékszerrel elhalmozni s hozzá még'
a legújabb, komplikált, technikai tökéletességű játék-
gépeket adja gyermeke kezébe, csakhamar azt fogja
észrevenni, hogy gyermekének játszókedve alább száll,
felületessé, unatkozóvá lesz s bár minden sarok tele
van a legválogatottabb játékszerekkel, mégis azt kérdi: .
mit játszszam, mivel játszszam? A sok játékszer miatt
nem tud többé játszani, mivel nem marad hely a saját
képzeletének, alkotó, teremtő kedvének s az alkotókedv
csakhamar a rombolókedvbe csap áto Nem így veti-e
meg sok szülő annak a blazírt, az élettől sokat köve-
telő, semmivel megelégedni nem tudó s éppen azért a.

. saját boldogságát lábbal tipró életiránynak az alapját,
amelynek pusztítását napjainkban, sajnos, elég szomorú
példa mutatja ? Ime a kígyó a gyermek édenkertjében.
Az éber szülői szem jókor észreveszi.
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Igen fontos a felnőttek viselkedése is. Jól mondja
a német közmondás : 'Vie die Alten sungen, . so zwit-
schern die Jungen. Gyermekeid ellesik viselkedésedet,
éles szemmel megfigyelik rninden mozdulatodat, utá-
nozzák szavaidat. Az éles szülői szem a maga hibáit
veszi észre gyermekeiben s éppen azért, míg nevel,
egyúttal nevelődik. Mert jaj, ha a mi példánk lesz az
a kígyó, amely a gyermek lelkét megsebzi. Jaj, ha
egyet is e kisdedek közül megbotránkoztatunk !Tudjuk-e,
mit mond ilyenről az Úr? Jobb volna annak, ha malom-
követ kötnének a nyakára és a tenger mélységébe vetnék?
Vagy mit szóljunk a gyermek társaságáról? Gyermek
legyen együtt a gyermekkel, érintkezzék a magához valók-
kal, a folyton csak felnőttek társaságában levő gyermek a
szomorú koraérettség áldozata lesz. Az a gyermek, aki
csak saját testvéreivel és rokonaival érintkezik, elfo-
gulttá, önzővé válik. Hadd legyenek tehát a gyermek-
nek játszótársai ! De a szülői szem nyugodjék ezeken
js és tudjon határt szabni, ha kell és tudjon valamit
megtagadni is, ha a gyermek igaz java úgy kívánja.
A gyermektársaságok akkor üdvösek. ha játékszámba
mennek s ha nem válnak a nagyok mulatságainak után-
zataivá. Szerintem itt napjainkban, különösen városi
helyen, csakugyan sokszor vétünk és alighanem sok-
szor anélkül, hogy sejtenénk, oly igényeket ébresztunk
gyermekeinkben, amelyeket majdan kielégíteni nem
tudunk s amelyeknek kifejlődése az élet boldogsága
érdekében nem kívánatos.

A társaság körébe tartozik az olvasmány is. A jó
olvasmány jó társaság, a rossz olvasmány rossz társa-
ság. A szülő szeme itt is gondosan őrködik. Szinte
megdöbbentem, mikor nem régen egy édesanya bizonyos
megelégedettséggel azt közölte velem, hogy hatéves
leánykája már az újságot is olvassa. Amit az a hat-
éves kis gyermek még csak gépiesen tesz, ahhoz hozzá-
szokik s csakugyan válogatás nélkül mindent elolvas,
és azt hiszi, hogy neki mindent szabad olvasnia. Vigyáz-
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zunk, hogy micsoda újságót vagy könyvet hagyunk ott
a gyermek szeme előtt. A szülő szemét nem kerüli ki
még az' a papirrongy sem, amibe a boltban valamit
becsomagoltak és amelyen a gyermek szeme megakad
és betűzgetní kezdi. Sokszor azon a papirrongyon méreg
van, amely a gyermek lelkét megronthatja. Tulajdon-
képen minden olvasmányt magunknak kellene ismer-
nünk, mielőtt gyermekeink kezébe adjuk. Még a ma-
gukban véve teljesen ártatlan olvasmányok is ártal-
massá válnak, ha nem ismerünk határt. Többet ér egy
igazán jó könyvnek többszöri olvasása, mint a derüre-
borúra való olvasás. A festett egekbe néző ábrándo-
zás, az élet valóságainak és feladatainak meg nem
értése nem kis részben ezzel a túlzott olvasó mániával
függ össze. Tapasztalásból beszélek. Pusztán nevelked-
tem. Sok könyvhöz testvéreimmel együtt nem juthat-
tunk; de milyen örömmel olvastuk Schmid Kristóf
"Karácsonyesté"-jét újra meg újra. Csaknem könyv nél-
kül tudtuk már az egészet és mégis mindig gyönyör-
ködtünk benne. Az elbeszélés személyei vel együttérez-
tünk, együttéltünk, s nem tudom, hogy ennek a mun-
kának nem volt-e maradandó hatása életünkben. De
mi maradjon meg a gyermek lelkében, ha az egyik
képet elhomályosítja a másik s a léleknek semmi ideje
sem marad rá, hogy benyomásait fel is dolgozza,
átélje il ...

Ime, mí mindenre figyel a szülői szem! De hogy
figyelhessen, annak a szülőnek rá kell érnie. Elég
szomorú, ha a szülőt a mindennapi kenyér után való
hajsza annyira igénybe veszi, hogy gyermekeinek alig
szentelhet időt. Reggel, mikor munkára indul, a gyer-
mekek még alusznak; este, midön hazatér, már talán
ismét nyugalomra tértek. De igen sokszor a szülő
maga nem enged magának időt a gyermekeivel való
foglalkozásra. Inkább unatkozik, vagy a házon kívül
keresi szórakozását oly időben is, mikor okvetlenül
gyermekei vel kellene lennie. Valóban megvetést érde-
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mel az az anya, aki unatkozni tud, mikor gyermekei
vannak! mondja Jean Paul - és igaza van. S nem
ellensége-e gyermekeinek az az atya, aki csupa szóra-
kozási kedvból sem hétköznap, sem vasárnap nem talál
időt gyermekei számára? Pedig hány apát ér e tekin-
tetben súlyos vád! Ráérne, de nem akar ráérni. Azt
mondja: ha egész nap töröm magam, este szórakozásra
van szükségem; ha egész héten át dolgoztam, a vasár-
nap hadd legyen egészen az enyém! S igy nincs
alkalma, hogy gyermekeinek lelkébe betekinthessen;
de a gyermekek sem pillanthatnak be atyjuk lelkébe.
Idegenek maradnak egymás előtt. S az atya csodál-
kozik, midőn gyermekei hanyagok, dacosak, restek s
nem fog rajtuk sem a jó szó, sem a büntetés. Pedig
ez igen sokszor csak természetes következménye a saját
bűnös mulasztásának. Sajnos, itt a művelt körökben.
épp oly gyakori a mulasztás, mint az egyszerű nép
körében, sőt talán a nép fia ebben is az urakat utá-
nozza. Gyermekeink számára rá kell érnünk. Itt nincs
mentség. Es ha szabad jó tanácsot adnom azoknak az
édesapáknak, akik annyira szerétnek hivatkozni nagy
elfoglaltságukra és arra, hogy a munka után szóra-
kozásra van szükségük, azoknak azt a tanácsot adnám:
ha nagyon fáradtak, menjenek gyermekeik közé ; ha
hozzájuk szerető szívvel le tudnak ereszkedni, több
üdülést találnak, mint a kávéház füstjében, a kártya-
asztalnál és a társaskörökben, hiszen ezeknek csak nem
lehet több igény az atyával szemben, mint a gyerme-
keknek. Ha jó az idő, hadd menjen a kis sereg az
atya oldalán ki a természet ölére. Ott megnyilnak az
ajkak, ott vidám kérdezgetés és felelgetés között ezer
és ezer cseppje csörgedez az igazi Jelki és - testi
üdülésnek. S gyermekeid örülnek és előbb-utóbb álda-
nak azokért az órákért, amelyeket nekik szenteltél.

óu drága kincs a szerető szülőnek szeme. De
tanítsuk gyermekeinket ennek a kíncsnek megbecsülé-
sére. Korunkat sokszor vádoIták már a tekintélyek
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lerombolásával. S ebben a vidban sok iga'zsúg van.
Rombolni könnyű, de jobbat építeni a romok helyén
nagyon nehéz, sőt sokszor lehetetlen. A szülői tekintély,
ha egyszer lerombolták, teljesen pótolhatatlan. Korunk
világnézetét szinte öntudatlanul irányítja a materialisz-
tikus evolnciós elmélet, amely szerint minden folytonos
és felfelé menö fejlődésben van. Mi következik ebből
a természetes ész logikája szerint? Az, hogy ami van,
az mindig jobb, mint ami volt, és ami lesz, az mindig
jobb, mint a mi most van. Tehát a később születés
eszerint szinte elsőbbséget biztosít hal adottság tekinte-
tében azok felett, akik előbb születtek. Ezek már elma-
radottak. Ezeket már a későbbi nemzedék túlszárnyalta.
Ez a hamis teória rontja egész erkölcsi atmoszférán-
kat, A gyermek, az ifjú magába szívja s a t-pasztalat
hiánya is hozzájárulván, csakugyan azt hiszi, hogy
fennhéjázva tekinthet az ídősebbckre ; a gyermek, ah
ifjú szinte bizonyos sajnálkozással néz szüleire s néze-
teiket, tanácsaikat, parancsaikat bírálgatja s ha követi
is, csak ellenszenvvel teszi. Ez a hamis irányzat rom-
bolja a családi nevelés sikerét és áldását. Rombolja a
történeti érzéket, a multnak hálás megbecsülését és
tanulságainak a jelen és a jövő számára való gyümöl-
csöztetését. Minden nemzedék mindent előlről akar kez-
deni. Nem tanul, csak kísérletezik ; nem halad, hanem
folytonos halálugrásokkal akarja megközelíteni a célt.
Igy lesznek egész népek hálátlanok igazi nagyjaik
iránt, így vesztik el érzékűket saját prófétáik iránt,
így temetik el legbecsesebb kincseiket, de igy ássák
saját sírjukat is.

Vajha megértenők az idők jeleit! Ez a nagy világ-
zivatar, amely koronájától gyökeréig rázza, tépi éle-
tünk fáját, szintén azt hirdeti, hogy keresnünk kell
ismét a régi ösvényeket, hogy meg kell becsülnünk
azokat a drága kincseket, amelyeket erkölcsi örökség-
ként vettünk át a multból s amelyeknek hálás gyümöl-
csöztetése biztosít számunkra diadalt a jelenben, re-

Ösvény. IV. évf. 4
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ményt a jobb jövőre. s e drága kincsek között nem
utolsó a negyedik parancsolat: Tiszteljed a te atyádat
és anyádat, hogy jól legyen dolgod és hosszúéletű légy
a földön!

Az az Isten, aki nekünk e parancsolatot adta,
maga az atyák Atyja, akinek szeretete mindnyájunk
felett őrködik, akinek szeme mindnyájunkon nyugszik.
Ezt a szeretetet, ezt a szemet rajzolja Udvözítőnk a
tékozló fiúról szóló megható példázatban. Az a fiú szin-
tén terhesnek vélte az atya tekintetét. Szabadulni akart
tőle. EI, el az idegenbe, messze az atyai szem látó-
körétől! Ott szabadságot, ott boldogságet remél. És
mit talál'? ... Rabságot, gyönyöreinek, bűneinek rab-
ságát és nyomorúságot, amelynek kínjai között így
sóhajt fel: "Az én atyám házában még a béresek is
bővölködnek kenyérbent én - a fiú - pedig éhen
halok itt az idegenben '?" Es senki sem segít rajta. A sok
szem közül, amely vele együtt gyöngyörködött az öröm
napjaiban, egy sem, egyetlen egy sem ismeri már. Hát
az atyja'? . . . "Elmegyek az én atyámhoz és azt mon-
dom neki: Atyám, vétkeztem!" Elmegy. Közeledik az
atyai házhoz. Rongyosan, piszkosan, lefogyva, meg-
törve, senki, senki sem ismeri. Csak az atya. Oh az
ő ' szeme arra néz, amerre fia egykor eltávozott, most
is azon az úton nyugszik tekintete - éa íme ő, az atya,
megismeri szegény gyermekét, rongyaiban, szennyében,
a nyomor ábrázataban is. Megismeri, elébe megy, meg-
öleli s visszafogadja. Ez az atya vár bennünket is
vissza .. Ha megértjük és bűnbánó s hivő szívvel fogód-
zunk szeretetébe, akkor megtanuljuk mi is, hogyan
kell gyermekeinket szeretni, megnyílik szemünk gyer-
mekeink iránt, de megnyilik gyermekeink szíve is irán-
tunk és minden jó és igaz iránt s a család szentélyéből
megújhodás forrása árad népünk életébe.

Pröhle Henrik.



A nők szeretetmunkája a kiskorú
bűnösökért.'

A gyermekvédelem első törvénye hazánkban Vas
vármegye egyik nagy fia, Széll Kálmán nevéhez fűző-
dik. E törvények és gyermekvédelmi intézmények
betetőzéseül az 1913. évi VII. t.-c. felállította a fiatal-
korúak önálló bíróságát. 1914 január 1-én lépett ez
életbe, mely a büntetőjogban nagy haladást jelent,
mert a bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak és gyer-
mekek mentését, javítását a Bn.-nál nagyobb arányok-
ban célozza. Szüksége van segédekre a társadalomból)
az úgynevezett pártfogókra, nőkre és férfiakra.

A züllésnek, erkölcsi romlásnak indult gyermekek
és fiatalkorúak mentésére irányuló női munkásságot
kívánom ez alkalommal ismertetni, és ha lehet, meg-
szerettetui.

Felekezeti különbség nélkül tanultuk mindannyian:
"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat". A Bibliában
olvassuk a tékozló fiú történetében: "Nagyobb öröm
vagyon a mennyben egy megtért bűnösön, mintsem 99
igazon". Egy másik példabeszéd a jó pásztorról szól,
aki ott hagyja egész nyáját őrizetlenül, hogy meg-
keresse és visszahozza egyik eltévelyedett juhát, hogy
az is el ne veszszen, hanem örök életet vegyen.

Felekezeti különbség nélkül kötelességünk tehát
felebarátnak tekinteni, gyámolítani, védeni a nyomor,
az erkölcsi posvány szülötteit is:

Ha nem is szerethetjük meg őket mindig, sajná-
latunkat a legtöbb megérdemli, s nem nyugtathat juk

1 Felolvasás Pozsonyban, 1916 február 19-én. Rövidítések: Bn. =
Büntető novella; Fb. = Fiatalkorúak biróságaról szóló törvény; Btk. =
Büntető törvénykönyv.

4*
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meg lelkiismeretünket azzal, hogy nem érdemes velök
foglalkozni; éreznünk kell, hogy az nem is érdem,
hanem kötelesség.

Ma, mikor a férfiak életüket áldozzák il haza.
oltárán, nekünk nőknek e téren kell meghozni áldoza-
tunkat buzgó, kitartó munkával. Minden megmentett
egyén gazdasági, nemzeti erőnket gyarapítja és pótol
egy, a véres harcokban elveszett munkáskezet.

Azért üdvözölhetjük lelkes örömmel ezt a felada-
tot, melyet hazánk tudós jogászai, élükön dr. Balogh
Jenő igazságügyminiszterünkkel, is nekünk szántak
országos törvényben. Nem vagyok feminista, legalább
nem hiszem, hogyaválasztójoggal már mosi sokat
nyernénk, mégis úgy gondolom, hogy itt láthatjuk az
igazi komoly női törekvéseknek az elismerését.

A szegénygyámolításnak olyan nagyfontosságú ága
ez, mely segítségére lehet minden más jótékonyságnak
Itt ismerkedhetünk meg alaposan a népnek minden
komoly bajával, sok intézményünk hiányos voltával, a.
nyomor, a züllés okaival. Elénk tárulnak ezek kere-
setlenül. Vigyünk bele e munkába egy kevés idealiz-
must, jóságot, önzetlenséget - az eredmény nem fog
elmaradni.

A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvénynek rövi-
dített neve Fb. Eletbeléptetési rendeletének 12. sz. 2 ..
bek. "Nönek pártfogóul törvényes képviselőjet és közeli
hozzátartozóját kivéve, csak nöt szabad kijelölni. "

Az Fb. 7. sz. 1. bek. "Az igazságügyminiszter a.
fiatalkorúak bírósága. mellé a pártfogói tennivalókban
jártas férfiak vagy nök közül a szükséghez képest egy
vagy több pártfogó tisztviselőt nevezhet ki, aki H bíró
utasítása szerint jár el".

Fontos és megemlítésre méltónak tartom a 4.
bekezdést is: "A pártfogó tisztviselőt és a pártfogót
megbizatás a körében hatósági közegnek kell tekinteni".
Ez még a félénkeket is megnyugtathatja, mert azt
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jelenti, hogy aki a pártfogót hivatásában akadályozza,
az 1914. évi 40. t.-c. II. sz. 2. bek. alapján három évig is
terjedhető börtönne! és 2000 K-ig terjedő pénzbünte-
téssel büntethető. Es ha a nép nem is ismeri a Btk.
paragrafusait, tapasztalásból mondhatom, hogy az, hogy
a bíróság kiküldött je áll előttük, mindig megteszi
hatását.

Csak még egy párfogalommagyarázatotkell adnom.
Fiatalkorú rninden egyén, aki 12. életévét meghaladta,
de a 18-ikat még be nem töltötte. A 12. éven aluliak
gyermekek. Bűncselekményt nem követhet el, akinek
nincs meg hozzá az erkölcsi és értelmi fejlettsége.
Ertelmi és erkölcsi fejlettsége pedig annak van, aki
nemcsak tudja mi a jó, vagy mit nem szabad tenni,
hanem van belátása, akarata, ellentáll ani érzéki ingereinek.

Már az ókor bölcsei vitatták, hogy felnőtt és
gyermek nem büntethető egyformán. Kiváló orvosok,
természettudósok, szociológnsok állították újra meg
újra, hogyabűncselekményeket nem lehet csupán jogi
szempontból vizsgál ni. De még ma is, ha saját gyer-
mekeinkről van szó, bizonyára belát juk, hogy nevelni
kell őket s nem mindjárt elítélni gonosz cselekmé-

.nynkért. A kis utcai nebulóknál vajjon szintén így
goudolkozunk-e ? Talán nem mindég!

Amerikában volt a legtöbb elhagyatott, züllés
veszélyeinek kitett gyermek; így a társadalom, külön-'
böző nőegyletek már a mult század második felében
létesítettek a gyermekek védelmét célozó intézménye-
ket. E téren ole vezetnek ma is; így az Egyesült-Álla-
mokban alakultak először külön fiatalkorú bíróságok
is. Az Fb. -ben igen sokat árvettünk Amerika törvé-
nyeiből. Dr. Finkey Ferenc egyet. tanár 1910,ben járt

. ott azok tanulmányozására. Személyes tapasztalatai
nyomán megírt kitünö művéből ismertem meg én is az
amerikai viszonyokat.

A társadalmi munkásság ott bámulatos eredmé-
illyeket mutat. Csak New-Yorkban pl. egy év alatt:
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150,000 fiatalkorút nevelnek javítókban s ebből csak
15,000-t államköltségen. Ugyanott csavargó kiskorúak
számára úgynevezett Lodging-House-okat állítottak
jótékonyegyletek már 1861-ben, melyek által 10 év
alatt az elítélt csavargónők száma 3172-ről 339-re
szállott le.

A társadalom buzgó, lelkes támogatására nekünk
is szükségünk van.

A törvény is megkívánja az Életbeléptetési ren-
delet 26. sz. 1. bekezdésében: "A fiatalkorúak birája
az igazságügyminíszterhez minden év végén a felügyeli).
hatóságok útján jelentést tesz arról, hogy a fiatal-
korúak bíróságának működését a társadalom közre-
működése mily módon és milyen mértékben támogatta,
Ha a fiatalkorúak bírája a társadalom közreműködé-
sében hiányokat tapasztalt, azokat feltárja és meg-
szüntetésükre javaslatot tesz II.

Szorgalmas, kitartó, lelkes, buzgó munkás sereg
kell tehát a társadalomból!

"Dass ich das grosse Werk vollende,
genügt ein Geist fül' tausend Hande."

(Goethe.)

Erre a társadalmi munkára alakultak a fiatal-
korúak bíróságal székhelyén a patronage-egyesületek.
Igy e patronage-egyesületek első és legfontosabb dolga.
volna. a bíróság melletti munkát ellátni, amit azonban
kevés helyen fogtak fel.

A patronage-egyesületek országos szövetsége -
1914-ben megtartandó, de a háború miatt elmaradt
kongresszus napirendjére - a következő kérdéseket
tűzte ki:

1. "Mily módon lehetne megbízható környezet-
tanulmányokat biztositani s egyáltalában minél pon--
tosabb tájékoztatást nyujtani az eljáró bírónak a fiatal-
korúak egyénisége, értelmi, erkölcsi fejlettségének foka.
és életviszonyai tárgyában P" _

t
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2. "Melyek a nő.k által végzendő patronage-munka
főbb ágazatai s mily módon volnának ezek eredmé-
nyessé teendök ?

E kérdések még feleletre várnak. A nők között
csekély az érdeklődés. Hat intelligens városból hallottam,
hogyapártfogói megbizatást el sem fogadják, bizo-
nyos városnegyedekbe el sem mennek. Így Magyar-
országon félelemmel tenném fel a fiatalkorúak bíráinak
a kérdést, hogy van-e sok örvendetes jelentenivalójuk.

Pedig gyámolítva, védve azokat a nyomorult terem-
téseket, önző célokat szolgálunk - önnönmagunkat
védjük meg sok fenyegető veszedelemtől. Aki ezt be
nem látja, olyan, mint az a falusi ember, aki csak
akkor siet oltani, mikor a lángok már az ő házatete-
jét nyaldossák.

Amerikában a pártfogók kimerítő és alapos jelen-
tései nagyon megkönnyítik a bírák munkáját.

Ott maguk a bírák is nagy lelkesedéssel működ,
nek e téren; különösen egy közülök tett nagy nép-
szerűségre és hírnévre szert: Lindsay, Denver városában.
Igazi pedagógus és lélekidomítónak mondják; a pró-
bárabocsátással ér el fényes eredményeket.

A pártfogó tisztviselöknek kitünő mesterei vannak
Bostonban, úgy tartják ők, hogy a bíró, az orvos, a
pártfogó az asszisztense. Bizony, a bíró a beteg lélek
orvosa. Lesz erkölcsi halott a legjobb bíró vezetése

. mellett is, ahol vagy nincs, vagy megbízhatatlanok a
pártfogók. A lélek idomítását, gyógyítását is tanulni
és gyakorolni kell. Tanulnunk kell, ha jó pártfogók
akarunk lenni és tanulnunk kell, ha jó anyák akarunk
lenni. Még sok úri családnál is borzasztóan megijed-
nek, ha a gyermek pl. tüdőgyulladást kap, ápolják a.
leggondosabban - de ha a lélek beteg, ha hazudik"
csal, lop, goromba, nem tanul - fel sem veszik, leg-
feljebb elverik. Így történik azután, hogy művelt szü-
lők elkényesztetett csemetéiböl is lesznek tolvajbanda-
vezetők.
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Mennyivel könnyebben térhetnek rossz útra azok
a szegény, kicsi emberkék, akikl{el senki sem törődik,
vagy törődhet, hiszen elhagyottak, árvák. Ez a szomorú
nagy idő, melyben mi élünk, naponta növeli számukat,
mind több és több lesz a hadiárva, akinek atyja a
harctéren vérzett ej, míg édesanyját a bánat és nyo-
mor dönti le, hogy nem képes kicsinyeit úgy gondozni,
amint kellene. E szomorú viszonyokon segíteni akar a
legújabb belügyminiszteri rendelet. A társadalomhoz
fordul ez is, a gyermekek védelmét célozza ez is.
Pártfogókat állít melléjök a gyámon kívül. De nem
lesz-e ez is a pusztában elhangzó seo ?

Akad-e majd elég kötelességtudó, szeretetteljes
pártfogó támasz-ql annak a sok szerencsétlen özvegy-
nek, árvának? Arvaszéki vagy törvényszéki pártfogó
egyaránt gyönyörű kötelességet vállal; s ha derék asz-
szonytestvéreim szülői szeretettel fogadják keblökre a
kicsinyeket, nem kell majd a bírónak fájdalmasan látni
züllésüket.

Nehéz feladatra kell itt vállalkoznunk, mely nem
is ér véget a háborúval, mint a betegápolás - hanem
épp e téren lehet és kell a legtö·bb háborúütötte sebet
gyógyítani. Itt lehet a háború alatt megtanult lelkese-
déssel továbbdolgoznunk, hogy ne sülyedjünk vissza
ll. kényelmes tétlenségbe, mely bármily kellemesnek
látszik - sok unalomnak, elégedetlenségnek, sebből
folyó szerencsétlenségnek kútforrása.

Beteg, elhanyagolt lelket kell kezelnünk, mely
többnyire beteg testben is lakik. Ha kérházba vihetnők
egyenesen a fiatalkorú terheIteket, fogház helyett talán
nagyobb eredményt érhetnénk el; alig akadna közülök
egynéhány, akire ez rá nem férne. Egy javítóintéze-
tünk orvosi naplójában lapozva, sötét felhő borult a
lelkemre szép napfényes időben. Azt is hallottam ott,
hogy pl. a tuberkulotikusokkal legnehezebb bánni.

De nézzünk csak mélyen egy ilyen szerencsétlen
teremtés szemébe. Ott vannak a kiállott szenvedések

f
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nyomai; az üldözött vad, dühös, sokszor gyűlölettel telt,
mégis félénk tekintete, de míndig csak meglepetés,
hitetlenség, csodálkozás, ha valaki igazi jóakarattal
közeledik feléje. Nekünk kell itt végre is megszégye-
nülve lesütni szemünket, hogy a hangos jótékonyság
kerszakában legtöbbször tehetetlenül állunk; nincsenek
intézményeink.

E sorsüldözöttek könyörületességükkel is ránk
pirítanak gyakran, a majdnem semmiből könnyebben
adnak, mint mi. Egyik kis pártfogoltam által ennek
egy nagynénje naponta küldött egy beteg asszonynak
enni. Érdeklődésemre középkori állapotokat találtam.
Egy bélrákos nőt, talál) fél év óta vetetlen ágyban,
mosdatlan, fésületlen. En nem mertem közel menni
hozzá, de 12 éves kis pártfogoltam saját jószántából
átöltöztette, tiszta fehérneműt adott rá.

Hol talál egy 14-15 éves tanulatlan, ügyetlen
cselédlány (hiszen nem volt alkalma tanulni) szeretet-
teljes bánásmódot? Hány forró könnyet sírhatnak el
öntudatlan vágyódásukban valami jobb után. Boldog',
szerenesés akar lenni valamennyi, talán így téved bele
először a bűnbe. Ha már megtette az első lépést, köny-
nyen veszve van, mint a gyümölcs, melyet a darázs
kikezdett ; felbomlását egyaránt sietteti eső, napsugár.
Sürgős itt a segítség, nagyon erélyesen kell munkához
látnunk, hogy megmenthessünk még ahányat lehet.

Ősanyáink cselédeiket családtagokként őrizték,
tekintélyükkel sokat megóvtak a zülléstöl. Ma egy
tekintélyt ismer még el a nép - a bírói tekintélyt,
azért kell annak, aki ma segíteni akar -- a bíró seol-
gálatába állani.

Jelentkezésünkre kapunk a fiatalkorú ak bíróságától
megbizatást, hogy X. Y.-nál teljesítsük a pártfogói
teendőket, végezzük el a környezettanulmányt. Vegyes
érzésekkel néztem azt a nyomtatott lapot, mely 23
kérdésre kíván tőlünk feleletet.
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r Mióta utoljára vizsgáztam, nem voltam oly izgatott,
Egtem a vágytól itt is jó osztályzatot kapni.

Egy 12 éves leányka, aki lopott! Ezt, a nevet,
lakást tudatják velünk.

Mivel nyissak be r! Hát mi volna jobb, mint :
"Sajnálom a gyermeket, segíteni jöttem". Igyekeznünk
kell megnyernünk a hozzátartozók bizalmát s még"
inkább a gyermekét; ezt csak jósággal, szívélyességgel
érhetjük: el. A gyermekkel négyszemközt kell beszél-
nünk; én ezért három délutánon magamhoz rendeltem. Egy
csésze kávé mellett megoldódott a nyelve; varrtunk és
mcséltünk. Egyszer ő, egyszer én. Beleláthattam a,
lelkébe. Nagy őszinteségével már majd hogy rám nem,
ijesztett, mikor ezt mondta : "Nem olvasta az újságban
azt a gyilkosságot, az egyik tettes apám testvére volt!"
Megborzadtam a szinte büszkélkedő hangtól, amelyen-
ezt mondotta.

Beszédéből kivettem, hogy apja részeges, munka-
kerülő, anyja a sok verés következtében halt meg ;
utána egy szabadházból vett magához egy nőt, aki.
megint a leánykát ütötte, verte. Edesanyja pedig ké-
nyeztette volt, iskolába alig járt, miután nem volt
hozzá kedve; végre még itt is hagyták egy kórházban,
ahonnan aztán édesanyja nővére vette magához, egy
gyári munkásleány. Mindezt persze nemcsak tőle, hanem
másoktól is hallottam, akikkel szülei érintkeztek. Jár-
tam vagy tíz helyen míatta.

Így lelkiismeretesen megfelelhettem a fontos kérdé-
sekre. Ezek: hogyan nőtt fel r mily környezetben élt?
kikkel érintkezett r milyenek szülei r erkölcsös - e:'?'
értelmisége, tudása, lelkitulajdonságai milyenek r Szü-
letési év, vallás, illetőség, származás - nem fontos
kérdések, mert hivatalból beszerzik erre az okmányo-
kat. Nehéz kérdés az ilyen gyermek jövője. Munkára
még gyönge, iskolába már nem jár; otthon nem maradhat,
mert nincs, aki felügyeljen rá. Elhelyeztem nagynehezen.
egy napközi otthonba (az ilyen gyermekektől félnek), a pat-

,
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r-

ronage-egyesület fizet érte. Ott házimunkákban is oktatják
e vallásórákra is járhat, ami nagyon ráfér. Német
anyanyelvű, az iskolában a magyar vallásoktatást szajkó-
módra betanulta, de nem ért belőle semmit. Féléve
foglalkozom vele, olyan szépen átalakul, hogy örül a
lelkem. Az első hetekben majdnem naponta felkerestem,
vagy kérdezősködtem utána. Adok neki jó könyveket
olvasni s most már csak vasárnaponként jön fel hoz-
zám jelentést tenni az elmult hétrőL Ugyanis próbára
van bocsátva, s így egy évig gondozhatom.

Alapos környezettanulmányhoz tehát lelkünknek
egész melegével közeledjünk az emberekhez; azután
nagyon kíváncsinak kell lenni, de persze nem kell
mindentelhinni.

Mikor másik pártfogoltamnál végeztem környezet-
tanulmányt, egy 15 éves cselédlánynál, három volt szol-
gálatadóját kerestem fel, s csak mind a háromnak a
mondásait összehasonlítva alkottam felőle magamnak
véleményt. Ezt is megkaptam egy évi próbára, dc
ennek megjavulásában nem bízom. Gyenge testalkatú,
nehéz munkát nem bír meg, samellet érzékisége hajtja,
kóborló.

A budapesti pártfogó tisztviselőnők igen fontosnak
tartják az intelligenciamérést is. Eltes Mátyás gyógy-
pedagógiai igazgató vizsgálatai nyomán teszik ezt, ki
a francia módszert alkalmazta magyar gyermekekre.
Egy-egy gyermek vizsgálata 25-60 percig eltart.
T. i. kérdéseket állítottak össze, melyekre bizonyos
korú gyermekek meg tudnak felelni.

A hároméves gyermektől kérik, mutassa meg az
orrát, száját sat., ismételtetnek vele hat szótagból álló
mondatot, két számot: mutatnak neki egy színes képet,
el kell mondania, mit lát rajta. .

E kép különben több évfolyamban is szerepeL
Így a hároméves gyermek a kép egyes részeit fel-

sorolja: "Ez itt ember, fiú, leány, asszony".
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A hétéves gyermek leírja a' képet egész monda-
tokban, pl.: "Ez az ember húzza a fiú haját".

A 15 éves meg is magyarázza pl.: "A fiú betörte
az ablakot, azért meghúzzák a haját". Az ilyen pró-
báknak egész sora következik. Ha a gyermek a korá-
nak előírt minden kérdésre megfelelt, akkor intelligen-
ciája korának megfelelő; ha nem -- akkor az alsóbb,
ha' igen - esetleg a felsőbb év kérdéseit tesszük fel
neki. Az adott utasítás szerint· kiszámíthatjuk aztán,
mily életkornak felel meg intelligenciája.

Láttam egy leányjavító ilynemű feljegyzéseit. Egy
17 éves leány intelligeuciája csupán 93/4 éves volt.
Elhiszem! A kívánt próbákat, szerintem, csak iskolá-
zott gyermek állhatja meg. Az anyilg, mely a leány-
j avítók ba utalta tik be, legalább a mi vidékünkön átlag
három elemi osztályt végzett. Ez nem tudja definiálni, mi
az igazságtalanság még 17 éves korában sem, pedig
ez a 12 évesek próbájához tartozik. Aztán más az ész-
járása a városi, más a vidéki gyermeknek. Megkér-
deztem egyszer egy falusi legényt, mit adtak a szín-
házban? "Bíz' nem adtak semmit, pedig egész este
ott ültem!" felelte. Budapesti nem így felelt volna, de
ebből nem következik, hogy okosabb. Ehhez a vizs-
gálathoz nagy gyakorlat is kell; inkább pedagogusok-
nak való; igazi haszna annak meghatározásánál lehet,
hogy kít kelljen gyógypedagógiai intézetbe küldeni.

A környezettanulmány utolsó kérdése: mily intéz-
kedést tartana a pártfogó, kívánatosnak a fiatalkorú
erkölcsi megmentése és jövője érdekében -' ugyan-
csak megakasztott. Tudtam is én, mily intézkedéseket
lehet tenni! Azóta megismertem a következöket :

Az Fb. 66. sz. 1. bek. szerint : "Figyelmeztetheti
a bíró a szülőt, törvényes képviselőt, vagy azt, akinek
háztartásában a kiskorú él, hogy reá szigorúbban
ügyeljen és gondosabban nevelje". 3. bek. "Ha indo-
koltnak látja, a kiskorú nevelésének ellenőrzésére ideig-
lenesen 1. pártfogót rendel het, 2. eltávolíthatja környe-
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zetéből, 3. menhelyen helyezheti el, 4. patronage-
egyesületre bízhat ja. " 67. sz. "A fiatalkorúak birája
azt a szülőt vagy gondviselőt, aki utasításainak iga-
zolatlanul eleget nem tesz, kihágás miatt 100 kororuiiq
terjedheto pénzbüntetéssel büntetheti. " Így mentettünk
ki Pozsonyban nemrég egy hétéves szép szöke leánykát
egy erkölcsi mazuri-mocsárból. 1ások után kutatva
véletlenül fedeztük fel.

Amerikában még sokkal szigorúbb e törvény :
egytől három évig terjedhető fogházbüntetés, némel y állam-
ban 1000 dollárig menő pénzbüntetés. A szülök enge-
delmeskednek, csakhogy gyermeköket megtartbassák,
miután az rendszerint keresőtárs. A szülőknél a gyer-
mekeket ellenőrizni a pártfogó tisztviselő feladata.

Nálunk ez az intézkedés a házi felügyelet. Az erre
a felügyeletre vállalkozó pártfogók lehetnének a nép-
nek támaszai, tanácsadói a nevelésben. Könnyen tehet-
nék, mikor hátvédőjük a fiatalkorúak bírája. Itt sze-
retném látni az összes unatkozó vagy nem unatkozó
nyugdíjas urakat, földbirtokosokat, minden felekezet
papságát, theologusainknt, jegyzői tanfolyam növendékeit,
egyetemi polgárokat. Fiatalleányainknak is akadna itt
dolguk. Sőt ki merem mondani, hogy egy család fel-
ügyeletét még a legelfoglaltabb egyén is elvállalhatja.
A jótett jutalma volna a kötelességteljesítéssel járó
jókedv. Uram, Istenem, mily kevesen vágyódnak e
jutalomra! .

Ilyen házi felügyeletben Pozsonyban 1915-ben 36
fiú, 16 leány részesü It.

Ha a gyermek már elkövetett büntetőjogszabályba
ütköz o cselekményt (a gyermek ugyanis a törvény
szerint még nem annyira fejlett, hogy bűncselekményt
követhessen el), akkor az említett házi feliigyeleten'
kívül pld. átadják házi [enuitékre. Itt van hát a sokak
által nélkülözött testi fenyítés is, csakhogy a szülő
hajtja végre otthon. Ebben bőven van része máskor
is, valami maradandó hatása hát nem igen lesz. Halljuk
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is sokszor látogatásainknál: ,~Hiszen már úgy is meg-
vert az apám, vagy az anyám". Házi fenyítéket kapott
48 fiú, 7 leány.

Ha a terhelt iskolába jár, a bíróság átír tanító-
jához, hogy büntesse meg - ez az iskolai fenyítés.
Ilyenben részesült 17 fiú.

Van azután nappali ő'rizetbentartás.
A kis bűnöst a nappali órákban felügyelet mellett

egy megfelelő helyiségben (nem a fogházban) becsuk-
ják, éheztetik és büntetési feladatot ír. Mondják, hogy
a nép nem törvényismerő, de ezek a huncutok nagyon
tanulékonyak. Egy tárgyalás alkalmával ott állt előt-
tünk egy fiú, kiről azt hittük púpos - kíbélelte magát
elemózsiával a nappali őrizethez.

A bünösségnek a beismerése - mondta rá az
ügyész.

Egy másik eset is sokszor eszembe jut és jókedvre
derít. Egy 16 éves cselédleány kapta rágalmazásért
ezt a fenyítést. Komoly megadással végezte a szekat-
lan munkát, rótta a betűket hivatalos szobában. A sér-
tett megelégedett, mert a vádlott bűnhödött ; a vádlott
anyja keservesen zokogott a gyermekét ért szégyenen.
A büntetés tehát hatott.

Még sokkal érzékenyebben vette egy kisbíró fia
'ilynemű megfenyítését. Nem fért a fejébe, hogy őt,
mint hatosági személyt, érheti ily megszégyenítés.

Ez az. úgynevezett karcer elég gyakori - 152
fiú és 29 leányra szabtak ld. Ezek az aránylag elég
gyakran alkalmazható enyhe büntetések mutatják leg-
jobban, hogy a gyermekek és fiatalkorúak nagyrésze
elég ártatlan bűnös, Ha ennek mindnek akadna gon-
dozója, 'kevés züllene tovább. Erre kellene törekednünk.

Ahol nincs meg a büntethetőséghez szükséges
értelmi és erkölcsi fejlettség, ott még súlyosabb ese-
tekben is nevelő intézkedéseket alkalmaznak. Az említet-
teken kívül ilyen még a próbáraboc.sátás és javítónevelés.
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A próbárabocsátás eredeti amerikai 1·ntézmény, a
németeknél nincs meg. Amerikában felnőtteknél is
alkalmazzák, legtöbbször részegségért. Gyakran meg-
történik, hogy az asszonyok a próbaidő meghosszabbí-
tását kérik férjeiknél, hogy azok megmaradjanak a
jó úton. .

A próbárabocsátás azt jelenti, hogy a bíró nem
rnondja ki a bűnösséget, hanem egyévi időt ád a ter-
heltnek szigorú felügyelet mellett a javulásra, Ha ez
év alatt nem követ el újabb bűncselekményt és erköl-
csös, munkás életet folytat, az eljárást ellene beszün-
tetik, mintha egyáltalában nem vétkezett volna. Itt kell
csakugyan alapos, megbízható környezettanulmány, sok
emberismeret, A pártfogónak mégis ez a legtöbb ered-
ménnyel kecsegtető feladata. Nekem ez okoz legtöbb
fejtörést, mindegyiket meg szeretném menteni a meg-
bélyegzéstol. Igy történt meg velem, hogy olyanért
mentem kérni, hogy már az előzetes őrizetbentartásból
bocsássák szabadon, aki már háromszoros visszaeső
volt s alaposabb körültekintés után a tárgyaláson a
megbüntetését kértem. Öt hónapi fogházra ítélték el.

Budapesten azt hallottam, hogy ott a próbára-
bocsátás nagy nehézségekbe ütközik. A pártfogoItat
nagynehezen elhelyezik, már 2-3 hét mulva nincs ott.
Kinyomozzák egyszer- kétszer, végre is abbahagyják a
keresését.

N álunk, Pozsonyban fordítva van - a pártfogók
tűnnek el. Erzsébetfalvan úgy hallottam, hogy ott
-önkéntes munkás nem is jelentkezik. Szombathelyen
járva nem voltam még egészen tisztában vele, melyik
csoporthoz tartozik.

Pozsonyban próbárabocsátottak mult évben 37 fiút
-és 8 leányt.

A javítónevelésnek legrövidebb tartama egy év,
-de ha a fiatalkorú nem javul meg, 21-ik évéig benn-
tartható. 12 éven aluliak menhelybe küldetnek. Több
esetben tapasztaltam, hogy a fiatalkorú a javítóneve-
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léstől retten vissza legjobban. Azt ugyanis tudja már
mindenik, hogy kisebb lopásért, csavargásért oly hosz-
szú tartamú fogház ra el nem ítélik. En nagyon sok
leányt szeretnék javítónevelésben részesíteni, különösen
inióta láttam két állami javítónkat. (Rákospalota leá-
nyoknak, Aszód fiúknak.)

Erkölcsileg, egészségileg védve van az intézetben
és dolgozni is tanul. :B~sa társadalmat is csak úgy
menthetjük meg egy rémes veszedelemtől, a nemi beteg-
ségek terjesztésétöl, ha minél több csavargó, dolog-
talan leányt helyezhetünk el intézetekben. Annyi javítónk
még nincs, ezért kellene gondoskodni dologházakról.
cselédnevélőkről.

Tavaly 30 fiúnál és 5 leánynál rendeltek el javító-
nevelést.

A nevelőintézkedéseken kívül vannak büntetö jellegű
intézkedések; ilyen a dorgálás, allamfogház, fogház;
pénzbüntetés.

Pénzbüntetést csak kihágásért lehet alkalmazni.
A dorgálás komoly intés, melyet a fiatalkorúak

bírája: intéz a terhelthez. Csak romlatlan lelkű fiatal-
korúnál alkalmazzak, aki megfelelő környezetben él.
Rövid fogházbüntetés helyett jobbnak tartják a dorgá-
lást, hogy meg ne szokja a fogház at. Ha már ismeri,
kevésbbé tart tőle.

Dorgálásra ítéltek nálunk tavaly 8 fiút, 8 leányt.
A fogházbüntetés legkisebb tartama 15 nap, leg-

hosszabb tartama felemeltetett 10-ről 15 évre.
Az Fb. életbeléptetesi rendeletei ben a· fiatalkorúak

fogházára 'oly kitünő rendszert dolgoztak ki, hogy az
nem más, mint szigorított javítónevelés.

De a törvény életbeléptetése után 1/2 évre kiütött
a világháború, nem hihetem hát, hogy volna már ele-
gendő a törvénynek megfelelően berendezett fogházunk.
Talán ilyenekre gondolhatott dr. Angyal Pál, mikor a.
budapesti továbbképző tanfolyamon tartott egyik elő-
adásán ezt mondta: "Ha fiatalkorúak bírája volnék,

.h~~~~ __ ~ ~~ ~



NŐK SZERETETMUNKÁJA A KISKORÚ BŰNÖSÖKÉRT 65

nem átallanék néhány cigaretta ellopásáért 3~4 evi
fogházat is kiszabni, ha olyan makacs fiatalkorúról
van szó, akit meg kell törni, mert itt utalok rá, amit
a nagyközönséggel szemben is hangsúlyozni kell -
az Fb. nem az álhurnanizmusból kinőtt törvény, mely
elkényeztet, hanem olyan intézkedéseket is tartalmaz,
amelyek a társadalom védelmét célozzák; és igenis,
lesujt kellő szigorral, amikor arra szükség van, amikor
a fiatalkorúaltkal szemben a társadalmat meg kell
védelmezni" .

Fogházra ítéltek itt 48 fiút, 13 leányt.
A fiatalkornak ügyét nem intézhetik el azonnal;

kisebb bűncselekménynél hazaküldík s csak a tárgya-
lásra idézik meg újra. De van elég, akit nincs hova
küldení s a törvény tiltja a fiatalkornak előzetes letar-
tóztatását fogházban. Oda csak ítélethozatal után
kerülhétne.

Amerika egyes államaiban oly fontosnak tartják
a vizsgálati fogság mellözését, hogy vétség miatt bün-
tetik azt, aki fiatalkorút bírói vagy rendőri fogházban
letartóztatásba helyez.

Ott erre a célra szolgálnak a Detention-homeok.
Már itt megkezdik a nevelést, munkára szoktatást.
Sok hasznát látják a terhelt lelkiéletének megfigyelé-
sénél. Nálunk ehhez hasonló intézmény csak egynehány
van. A törvény azt úja elő, hogy ahol nincs menhely
(de a menhely is csak 15 éves korig fogad be kiskorút),
családoknál kell ezeket a kiskorúakat elhelyezni állam-
költségen. Az állam naponta egy koronát fizet ellátá-.
"Bukért. Erre vállalkozó, megbízható család, kívált nagy
városokban egyáltalában nincs.

Fogházban kell őket elhelyezni; ott sincs elég
hely számukra; sokszor, kivált télen egy cellába 3-4
is -jut. Foglalkoztatni, tanítani őket ott egyáltalában
nem lehet, enni kapnak. Olyan jókedvűele tehát, annyi
mindent tanulnak egymástól, hogy bizonyosan igen
kellemes, hasznos dolognak tartják az ilyen vizsgálati

Ösvény lV. évf. 5
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fogságot. E szomorú állapotok megszüntetésére kellenek
a bíróságok székhelyein ilyen letartóztató menhelyek.
Van már Kolozsvái t, Székesfehérvárott, talán májusban
Pozsonyban is megnyílik er;;y leányoknak. Fiúknak
majd a létesítendő áll. menhely ad szállást.

Láttam egyet Erzsébetfalván alakulóban. Ott
egyáltalában sokféle kriminálpedagógiai intézmény léte-
sítésén fáradozik dr. Kármán Elemér, a fiatalkoruak
bírája; pl. érzelmeket mérő gépük is van már. Könnyű
neki, mikor e célra a környék gazdag gyárosai egy év
alatt 7000 korónát adtak össze, de nem mint tőkét,
hanem mint évi járulékot, melyet, sőt többet is, évekre
biztosítottak. Egyletük nincs is. A pozsonyi patronage-
egyesület vagyona tán 10,000 korona, évi jövedelme
2000 K körül, melyben államsegély is van. Legalább
tagjainak száma szaporodnék. Erzsébetfalván felfogták
e munka nagy horderejét, belátják, hogy önvédelmet
gyakorolnak. Hiszen ott egy évben vagy 1000 ügyben
szerepel fiatalkorú terhelt.

A fiatalkorú bűnösök száma mindenütt emelkedett.
Pozsonyban és környékén 1914-ben 627 volt a számuk:
524 fiú, 103 leány.

1915-ben már 645 ügyben érkezett feljelentés,
melyben 737 fiú és 193 leány szerepel = 930 személy.
Egy évi emelkedés 303~=·1/3. De a leányoknak a száma
megkétszereződött: 103-ról felment 193-ra. A háború
szomorú erkölcsi hatása ez; közöttük találjuk a sok
12-15 éves korban erkölcsileg és egészségileg már
tönkretett" leányt, kik mint cselédek elszegődve egy-
egy jóravaló családnak valóságos Isten ostoraivá lehet-
nek. Ezekre gondoltam leginkább, mikor dologházak,
cselédnevelők szükségességéről beszéltem.

A háború takarékosságrá tanít; takarítsuk meg
hát a legfontosabbat is -- az emberi munkaerőt. Ilyen
intézmények .felállításához nem kellenek 100,000-ek.
Míg nagy palotakra nagy tőkéket gyűjtenek össze, bele-
pusztul egy egész emberöltő.
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Akármelyik szegény egylet állíthat fel egyet; vagy
egyesek: gyárosok, földbirtokosok, nagy kertészetek.
Bérelnek ,egy házat, berendezik 12 - legfeljebb 20
Ieányra, ezekhez kell egy felügyelőnő, esetleg férjestől.
Eltartásuknak már semmibe sem szabad kerülni, mert
azt keresményükből meg kell fizetniök, sőt aházbért
is. A felügyelőnő kapja a lakást, s fizetést kaphatna
valamely jótékonyegylettől, de ha ügyes, velök dol-
gozva ő is szépen kereshet mellette. Tehát a befek-
tetett tőke kamatját is fizetnék a lakbérben. Ilyet föl
lehetne állítani rövid idő alatt legalább 200-at, 2000
megmentett munkáserő volna ez. Munka kell ehhez
csak és kitartás és mily kiszámíthatatlan áldás fakadna
a nyomán. A praktikus Amerika sem csupán humaniz-
musból javít meg évenként sok 100)000 fiatalkorút -
hanem gazdasági szempontból. És mikor volt oly égető
szükség minden munkáskézre, mint épp most, mikor
«lszoruló szívvel látjuk veszni az életerejök virágában
álló férfiakat.

Németországban is régen megvan már az úgy-
nevezett Fürsorgeerzíehung = kényszernevelés. Porosz-
országban már 1900-ban iktattak törvénybe. A szegény-
gyámok ott a társadalom minden rétegéből kerülnek
ki, kezdve a munkásembernél, aki valószínűleg gyakran
jobban teljesíti kötelességét, mint valamely előkelőség.

A fiatalkorúak bírósága mellett is bámulatos rend-
szeres tevékenység folyik Berlinben nagyrészt a társa-
dalomból jelentkező önkéntes női munkaerökkel. Van egy
egyesületük, a berlini Centrale der Deutschen Jugend-
fürsorge, melyet jórészt a berlini fiatalkorúak bírája,
Koehne alkotott meg, vezet és irányít most is. Ez az
egyesület az egész Németbirodalomra kiterjed ; köz-
pontja a berlini patronage-munkának s ebben minta-
képe a többi egyesületnek.

A Zentraleban 17 fizetett hivatalnok van s 45
önkéntes munkaerö, utóbbiak többnyire hölgyek, de
épp oly pontos hivatalnokok, mint a fizetésesek.

5*
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Ilyen, az egész országra kiterjedő közös munkás-
ság kellene nálunk is. Minél kevesebb jótékony egye-
sület kellene, de száz ezrekre menő tagokkal.

Beszéltem a háború szomorú erkölcsi hatásáról;
most még egy vidámabb képpel szeretném befejezni -
a falusi cigánymuzsikt~ssal.

A magyar gazda hazafias érzése nem engedi meg,
hogy most ott a hegcdü megszólaljon, a cigány így
elesik keresetétől. Ezért a jegyző, közgyám a muzsikust
is parasztnak szánta. A bíróság előtt állott hét cigány-
gyerek csavargással, munkakerüléssel vádolva. Vallo-
másukban mindenik mesterember akar lenni, dolgozni
akar, írni, olvasni megtanulni -- a hatóság segítse
őket jó szándékukban. Megkérdeztetvén mindent leta-
garltak. "lVlinek tanulnék én mesterséget? muzsikus
vagyok." "Nem akarok én elmenni, van nekem házam!"
"Minek lennék én suszter ? van nekem mesterségem"
sat. A falu közgyámja jött be velök, elfogadta vala-
rnennyinél a pártfogói tisztet. Már ott kiosztotta őket,
hogy kit kihez fog beszegődtetni, aki majd kipallérolja
tisztességes parasztnak; cigány ne maradjon.

Halh7'a az 50-60 frt havíbért, lassan mind ráállott,
legutoljára a dandy is - a prímhegedűs."

lVlüvészek alkonya! - gondolám.
Arra a kérdésre, hogy lopnak-é, azt felelte a köz-

gyám: "Hát bíz' egy kicsit zsírosabb a kezük, mint a
magyar embernek; ele hát nyomorultabbak is az isten-
adták, azt is be kell ismerni".

Mi minden van ebben az egy mondatban kifejezve!
Keresi a züllés okát, nyomornkat enyhítő okul elfo-
gadja. Munkáskézre szüksége van, azért meg akarja
nevelni és nem büntetni. Benne van az egyszerű paraszt-
embe; észjárásában az Fb. két nagy elve: neueini.
megelőzni.

Keressük mi is a züllés okait, hogy megszüntet-
h essük azokat. Ott találjuk mint a cigánynal a meg-
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szokást, a veleszületett hajlamot, mely ellen még József
főherceg is hiába küzdött.

De ott a nyomort, az elhagyott árva gyermeket;
a bevonult apa családjában az erős kéz hiányát; a
magával is tehetetlen 8-10 gyermekes munkáscsalá-
dot ; a rossz példát a környezetben! az iskolakerülést ;
sajnos, sok helyen a rossz és elégtelen iskolákat is; a
rossz, eredménytelen vallásoktatást, az erkölcsi nevelés
teljes hiányát.

Ezeken lehet segíteni, csak akarni kell. A jövőn
dolgozunk itt. A fának, melyct mi ápolunk, gyümöl-
csét egy hálás utókor fogja élvezni. Ez a mi háborúnk,
melyben nekünk kell győznünk.

Gutzkov szavaival kérdem: "Miért nincs szavunk,
mely első találkozásunkkor értésünkre adhatná: írn, itt
egy ember, aki a közjóért lelkesül.

Ha hasonlóan gondolkozunk és érzünk, miért nem
tudhat juk meg mindjár t valamilyen jelböl P"

Sajnos, ilyen jelünk nincs, jelentkezzünk hát
pártfogóknak bíróságnál, árvaszéknél - de sürgősen.
A legkisebb mulaszids e téren egy-egy ember sorsa
felett dönt.

A városokban mindenütt a pártfogoknak meg-
beszéléseket kellene tartani, tanfolyamokat rendezni s
mindenütt az illető vidéknek viszonyait véve tekintetbe,
munkálkodni s keresni az összeköttetést az egész
országban. Nem irigykedni egymásra, hanem nemes
versenyre kelni. Keresni a pártfogókat jó falusi gazdák
között is. Es különösen meg' kell tanulnunk kifogástalan
környezettanulmányokat készíteni, ami mostanáíg még
oly ritkaság.

A márványba vésett szó elporlad, ércre írott betűket
elmos az idő, templomok porrá lesznek -- de nemes
érzések, jóság, emberszeretet, önzetlenség - gyermekek
szívébe oltva -- megmaradnak, dúsan gyümölcsöznek
és világítani fognak mindörökké.
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Forró óhajom, bárha különösen a tősgyökeres
magyar vidékeken dolgoznának megkétszerezett szor-
galommal e mentési munkán; mi itt az ország határán
versenyre kelünk örömmel s e vegyesnyelvü vidéken
is igyekszünk majd mentésünkkel a jó magyarérzelmü
honpolgárokat szaporítani. Derék honleányaink itt
mutatják meg hazaszeretetük mélységét és komolyságát,
ha, lankadatlan szorgalommal és kitartással dolgoznak
a gyermekek védelmén általában, de a züllött fiatal-
korúak mentésén is. A ió Isten segítsége és áldása
velök lesz e nemes feladatnál.

Végezetül még hálás köszönetet mondok dr. Benke
Nándornak, Pozsony fiatalkorú bírájának, hogy a sta-
tisztikai adatokat, könyveit rendelkezésemre bocsátotta s
szíves előzékenységgel segít és segített mindenben.
Hálás köszönet a többi Bíró uraknak is, kiknek tár-
gyalásait meghallgathattam. Isten segítse őket a sze-
gény gyermekek javát célzó nehéz, de hasznos és
áldásthozó munkájukban.

Dr. Králik Lajosné,
Szelényi Gizella.



Böhm Károly és a háború.

A most folyó világháború borzadalmas szálai aka-
ratlanul és önkénytelenül fonják be egyéni és társa-
dalmi. életünk összes megnyilatkozásait és tevékeny-
ségeit. Mínden ténykedésünkben a háborúból indulunk
ki, hogy ismét oda visszatérjünk.

De ez természetes is. A háború romboló hatása
tükröződik vissza életünk nyomorúságaiban, szenvedé-
seink millió alakulataiban, a halálozási statisztika rop-
pant nagy százalékaiban, állami létünk jövendő kiala-
kulásában, új szociális intézmények megteremtésében,
pedagógiai vezérelveink megjavításában, gondolkozásunk
és érzésvilágunk teljes megváltozásában.

S ha a legmélyebben hajlunk is meg hódolatunk-
ban a harctéren küzdő vitézek páratlan hősiessége
előtt s ha nemzeti létünk szempoutjából vitán kívül áll
is ama sziklaszilárd meggyőződésünk, hogy a mcstaní
háborút ellenségeink gonosz törekvései kényszerítették
reánk, mégis az egész országot egy roppant nagy
zokogás fojtogatja, kimondhatatlan fájdalom kínozza,
nyomasztó szenvedés marcangolja és a már-már szinte
elviselhetetlen terhek siralomvölgygyé teszik földi éle-
tünk minden pillanatát.

. Az emberi erények végtelen gyönyörűségben ra-
gyogó, dicső példái mellett annyi erkölcstelenség,
szenny, piszok, durvaság, elvetemültség, kegyetlenség
tárul elénk, társadalmunk beteg testén annyi gennyes
seb fakad fel szemünk előtt, hogy ideálokban vetett

r
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hitünk meginog s mindenben igazat adunk Voltaire-
nak, aki szerint a háború, levezető csatornája a leg-
aljasabb indulatoknak : a leghitványabb perfidiának a
diplomáciában, a legalávalóbb csalásoknak a hadsereg
számára való szállításokban, a rablás és fosztogatás
leggyalázatosabb módj ainak, az erőszaknak, lopásnak,
embergyilkolásnak, pusztításnak és rombolásnak.'

Voltaire gyűlölte a háborút, mint a szerencsétlen
emberi elme leggonoszabb találmányát. És ebben a
gyűlöletben találkozott Voltaire-ral Böhm Károly, a
magyar gondolkodók egyik legnagyobbika, akinek
egész lénye, meggyőződése, de különösen tana, filozófiai
rendszere a háborúnak legélesebb negációja volt.

Böhm Károly is megért egy borzadalmas háborút,
az 1870/71-iki német-francia háborút. Odaadó figye-
lemmel kísérte annak minden mozzanatát. Megdöbbent
az óriási véráldozattól. Irtózattal töltötték el lelkét a
háború nyomában járó szenvedések. Megrémült a há-
ború után uralomra jutó reakciótól. Mindezen érzések
oly mély sebeket vágtak mélyenérző szívében, hogy
már a halál gondolatával kezdett foglalkozni és meg-
barátkozni. 1871. év február hó 10-én testi-lelki jó-
barátjához, Petrovich Somához írt levele őrizte meg
számunkra Böhm Károly lelki szenvedéseinek, gyötrel-
meinek, gyötrődéseinek, álmatlan éjszakáinak, kínló-
dásainak eme szomorú emlékét, E levelében szóról
szóra ezeket írja: "Akinek barátai távol vannak,
kereshetek-e másban vigaszt, mint a holtaknál. A hol-
taknál l Borzalmas szó a gyáváknak s "a holtaknál",
mily kellemesen hangzik fülemnek! Barátom, megún-
tam az életemet! Bármihez fogok, undorral teszem
félre. Utálom az embereket, megvetem és ellököln
lábammal e ronda létet. Gyülölöm magam magamat
és elátkozom az egész világot! Es ha nézem, miért
ezen nagy düh, s kérdem, honnan az elkeseredettség?
Nem tudnám mondani, hogy körülményeimrnel nem
lennék megelégedve, mert természetem olyan rideg és
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komor, hogy akármilyen rideg és komor legyen a
külső, belsőm még mindig sötétebb és kemorabb tud
lenni. Lemondani tudok mindenről; ha szívemhez lenne
nőve valami, ki tudom tépni és ejthetek magamon ha-
lálos sebet; de a sors nem kíván tőlem ilyen áldo-
zatot, nem azért, mert kegyelmes, óh, hiszen ismerjük
ezen kegyelmet, hanem egyszerilen csak, azért, mivel
nincs semmi sem, amit elvehetne még tőlem, miután
mindent visszavett, amivel egykoron hitegetett. Szel-
lemi erőmet megtörni nem fogja tudni soha, legfeljebb
ha megörülök. Ez lenne még koronája azon kegyelmi
adományoknak ! Meghasonlottam a mindenséggel. Ami-
től ideáljaim némi teljesülését vártam, mind elveszett!
A szabad nép egy vérszopó szomszédnak tehetetlen
főnökétől letiportatott, százezrek hullottak el s hány
százezer lesz áldozata az éhségnek, a nyomornak, a
bcállandó betegségeknek! Es Te, mennyei atya, ki
gondoskodva vezeted népeidet országod felé, te tudsz
lenézni ama hóhérokra, kik embertelen hidegvérilség-
gel felebarátaik szívébe mártják öndicsöségük miatt
kezüket és azután vértől füstölgő tenyerüket emelik
hozzád, mintha Te volnál a hóhérok főnöke! Hol vagy
történetbölcsész, ki ezen iszonyú ténynyel szemközt

.theodiceát mernél történelmi tényekre alapítani? S a
reakció, a jezsuitizmus, az ultralutheranizmus, a fej-
telen és velőtlen ortodoxia vigyorog és mutatja fogait
Isten szent neve álcája mögül; hallom a bagoly huho-
gását az egyházi lapokban, a ném et földön s a szem-
telel) fajankók ezen háborút kopott sémájukba, ,Isten
ítéletébe' merik beletömní."

Meanyi harag, mennyi elkeseredés szól e sorok-
ból. Szinte gyűlölettel fordul a németek ellen, akiket
a háború megiridítóinak tart, akik a gyilkolás ok,
emberölések megszentségesítésére is megtalálják 'a ma-
guk háborgó lelkiismeretének megnyug-tatására az
"Isten nevé"-nek és "Isten ítéleté"-nek hangoztatásá-
ban a megfelelő formát. Holott Böhm Károlynak
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erős meggyőződése, hogya háborút a németek nem
ideális célból kezdték, hanem hatalmi vágyból ; nem
az emberi jogok kiterjesztésére, hanem azoknak kenfis-
kálására ; nem a szabadság biztositására, hanem a
népek elnyomására ; nem a felvilágosodás eszméinek
az emberiség javára való gyümölcsöztetésére, hanem a
reakció hatalmának megsziJárdítására. Remegéssel tölti
el Böhmöt az a sejtelem, hogy a németek a "szabad-
ságot gyilkolták meg Franciaország véres mezőin" .
Böhm Károly pedig a szabadságot az egyes embert
az egész emberiség, a világegyetem legfőbb kincsének
tekinti, mert egyedül a szabadság teszi az embereket,
nemzeteket, az egész emberiséget boldoggá a ravaszul
kiszámított, cselszövényele által elámított világon. Ezért
barátja Böhm a szabad népnek, nem pedig a monarchía
despotizmusa alatt görnyedő rabnak; a művelt népnek
és nem a tudósnak; a lovagias nemzetnek és nem a
filiszternek. "Annak a népnek vagyok barátja - kiált
fel elkeseredetten Böhm - mely a civilizáció élén
haladott mindig, .akkor is, amikor tetterő kellett, s
nem annak, amely könyveket írt a szabadságról és
fark csóválva hajlik meg a zsarnok botja alatt."

A franciák iránt érzett rokonszenvének, szirapá-
tiájának, meleg szeretetének alapja, forrása tehát
pusztán eszmei: a szabadságért való rajongás. A fran-
ciákban látja a szabadság apostolait, mártírjait, míg a
poroszban az elnyomót, a zsarnokot és ha valamicskét
enyhül is később gyűlölete a poroszok iránt s ha
utóbb be is látja, hogy nem egészen a német fegyver
verte le a franciákat, hanem a németeket a győze-

.lcmhez nagyban hozzásegítette a franciák erkölcsi
romlottsága is, azért Böhm mégis erősen hangoztatja,
hogya francia nép Párisban egy nagy elvet vitat
fegyveresen: a szociális élet nervusát, a társadalom

. tökéletes átalakulásának szükségességét. Ezen elv pedig
méltó arra, hogy ezrek, esetleg százezrek vérével növel-
tessék nagyra.
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Böhm Károly tehát csak akkor ismeri el jogos-
nak a véráldozatot, de nem a háborút, ha az emberi-
ség jó és hasznos társadalmi intézményeket akar a
maga boldogulására teremteni, az uralkodó állami
hatalom akarata ellenére. A társadalom növekvő orga-
nizmus. Aki ennek az organizmusnak fejlődésében, a
szociális bajok kiküszöbölésében gátul, akadályul szol-
gál, annak pusztulnia kell, azt az útból el kell tenni.
Miután pedig senki hatalmáról önként le nem mond,
trónjáról le nem száll, a két ellentétes véglet össze-
ütközését elhárítani nem lehet. Ez az összeütközés
áldozatokat kíván, de ez az áldozat busásan meghozza
a maga kamatját az emberiségnek újabb szociális alko-
tásaiban és szabadságának intézményes biztosításában.
Minden más vérontás barbárság, embertelenség, a há-
ború pedig vandalizmus és kannibalizmus, nemcsak.
azért, mert a pusztításban és gyilkolásban hihetetlen
művészetre tettünk szert, hanem főleg azért, mert még
a legszentebbnek mondott háború is a legundokabb,
legvisszataszítóbb, legképmutatóbb erkölcstelenséget
takarja.

Voltaíre hasonlóképen gondolkozik a háború oká-
ról, amikor nagy tudományos készültséggel, bámulatos
kitartással és hihetetlen energiával megállapítja, hogy
az intolerancia és fanatizmus zúdította mindig az em-
beriségre a háború veszedelmét. 1

De nemcsak Böhm leveleiben elszórt, oda vetett
szavaiból vagyunk képesek az ő véleményét, felfogását,
meggyőződését a háborúról megkonstruálni, hanem
filozófiai rendszere" szintén elegendő támpontot szol-
gáltat arra, hogy belőle a háborúnak teljes elítélését
kiolvassuk.

Böhm Károly ugyanis az öntudat embere a szó
legteljesebb értelmében. Az öntudat, melyet ő megélt,

1 1. m. 352. l.
2 Különösen az Ember és Világa II. köteje.
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tanának középpontja. Az öntudatból indul ki világ-
magyarázata. Az öntudat centrális valóság, ahonnan
ismerésünk összes szálai kiindulnak és ahova vissza-
térnek. Az öntudat élete pedig folytonos tevékenység
azon ingerek ellen, melyek a külvilágból reá hatnak
és amelyeket magából kivetít. Mínthogy az öntudat
két tagja közül (alany - tárgy, vagy En - Nemén)
egyik sem lehet el a másik nélkül, azért szükség-
képen zárt egységet alkotnak. Ezt a zárt egységet
Böhm öntétnek nevezi. Az öntét életének dinamikája
a képkapcsolásban rejlik. Öntudatlanul is működik
ugyan, hanem az öntudatos ember számára teljes ér-
téket csak akkor nyer, amikor az Én élvezi, vagy
szenvedi. Ez az Én nem eredmény, hanem forrás;
nem üres kép, hanem valóság, melynek funkcióihoz
nemcsak az ítélés és következtetés, hanem az érzés
és akarás is tartoznak. Mindezen funkciókról Böhm
megállapítja, hogy önkényesek és szabadok, ellentét-
ben azon mai nap szinte egyetemesen elterjedt irány-
zattal, amely a szellem ezen legmagasztosabb nyilvá-
nulásait képek üres tolongásaíból kívánja megmagya-
rázni, holott egyrészt magát a tényt ki nem fejti,
másrészt pedig a szabad egyéniséget elhajítva, mín-
denben a formalisztikus szempontot lépteti előtérbe és
egyoldalú következetességgel puszta mehanizmust lát
ott is, ahol az élet legmagasztosabh érdekeit, a sza-
badsáqot és szeretetet kell keresnünk. E két fogalom-
ban találja meg Böhm az élet legmagasabb, legmagasz-
tosabb, leggyönyörűbb ideálját, az eiuberek legjobb-
jainak hitét, az emberiség küzdelmeinek vezércsillagát.
S e két fogalom nem idegen parancsként találtatik
meg bennünk, hanem mint önfenntartásunk egyenes
következménye és lényünk elidegeníthetetlen sajátos-
sága, ezért életcél.

A szabadságés szeretet fogalmai között a szere-
tet a fontosabb, ez viszi a vezetőszerepet, mert az
akarat csakis a szeretet által lett igazán szabaddá;
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azon ideális szerétet által, amely minden indulaton
felül áll; amely visszariad a fájdalomtól és ezért
másokat nyomorúságában tettel támogat; amely nem
fogy el soha, mert önmagát örökké bírja, mint örök
öntétet ; amely az öntét örökkévaló harmóniájának
élvezete. A szeretet ezen idealizmusa, egyszóval az
öntét fejlődésének befejező eredménye az élet "abszolút
nyeresége;'. A szeretetet az élet abszolút nyereségéve a
benne rejlő elemek, tulajdonságok teszik. A szerétet-
ben ugyanis nines sem depresszió, sem explozió; a
szeretet a juste milieu, az egyensúly kifejezése, a pozi-
tív önelégedettség, a megnyugvás, a békesség arany-
fénye annyira, hogy a szeretet mindiq a békének szere-
tete, a béke igenlése és ' boldogsága.

Böhm Károly tanának ezek a gyönyoru szép
megállapításai, lélekemelő eredményei, nagyszerű követ-
keztetései magukban foglalják a háború megvetését.
mert a háború a békének negatívuma, a szerétetnek
megtagadása.

Tehát Böhm Károly is az örök béke rajongói
közé tartozott, ami talán legszebben következő szavai-
ban jut kifejezésre:

"Az indulatok - kivétel nélkül -- fájdalmas
állapotok; a remény boldogságára ráborul az rJggo-
dalom árnya, a bátorság vitéz viselkedését leszorítja a
fenyegető vésznek rérnalakja, a könyörület már lénye-
génél fogva kínos s a harag könnyebbítő és oldó ki-
töréset a félelem elborult alakja kíséri. lly kínos
állapotok tehát nem lehetnek egyebek, mint átmeneti
pontok és eszközök, melyekről az, aki célhoz ért, le-
mond. Ezen cél felé irányul az egész öntét szervezete
és élete; magunkat teljesen megélni, nem pusztán
alsóbb dignitású ösztöneink ben, hanem a gondolkodás
alkotásaiban is, s mint harmonikus egység öntudato-
san intézni életünket, szabad elhatározások alapján -
ez a mi természetünk ideális célja és éppen ezt a célt
hirdeti nekünk a szerétet. Messze, nagyon messze áll
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nemünk még ez ideális alaktói ; az indulatok és szen-
vedélyek dühös küzdelme évezredeken át mozgatja az
egyes életét és az egész emberi nem történetét s a
csalfaság, mely az emberek erkölcsi viszonyait meg-
bízhatatlanokká és kietlenekké teszi, a kaján irígység,
harag, félelem még a legbensőbb viszonyokba is be-
hatolt s a barátság szentségét is megfertőzteti. Messze,
nagyon measze van még az "Isten országa"; hanem
akinek lelkében a szeretet gyökeret vert, az legalább
gyenge előérzetévei bír annak a boldogságnak, melyet
az emberiség élvezni fog, ha majd eljövend a szerétet
uralma. Azért "jöjjön el, uram, a Te országod!"
A szeretet, a béke, a nyugalom országa és biro-
dalma" .

Böhm Károly e szavaihoz nincs mit hozzátennünk,
legfeljebb annyit: a szeretetnek, a békének, a nyuga-
lomnak országa és birodalma bár már jönne, bár
már itt lenne! Ez mindnyájunk legfőbb vágya, forró
kívánsága !

Kajlós (Keller) Imre.



I,

Egy kevéssé ismert Thököly-dráma.

1839 ben a leipzigi Einhorn cégnél egy mű jelent
meg névtelenül. Címe: Leben und Thaten Emerich
Thököly's und seiner Streitgenossen. Ein historisches
Drama von A. Z. A munka abban az abszolutisztikus
és reakciós időben rendkívül nagy feltünést keltett a
kath. papság ellen tartalmazott heves kifakadásainál
fogva, annál .is inkább, mert mindjárt prológusából
kitünt, hogy szerzője csak magyar protestáns alattvaló
lehet. A klerikális szellemű osztrák udvari párt és a
bécsi kamarilla akkor mindent elkövetett, hogy a szerző
nyomára jusson, de hasztalanul. Idővel az egész dráma
feledésbe ment, úgy hogy ma már csak irodalomtörté-
neti lexikonokból tudjuk meg, ki volt a szerzője. Az
A. Z. alatt egy pozsonyi tanár rejtőzött, Schröer Gott-
fried Tóbiás, ki nagyszámú munkáinak javarészét
Christian Oeser álnév alatt, vagy névtelenül bocsátotta
közre, mert az akkori cenzurás korszakban minden
szabadabb szó súlyos megtorlást vonhatott volna maga
után. Még paedagógiai iratait sem merte saját hazájá-
ban és saját neve alatt kiadni. Így annak idején nagy
feltünést keltett leveleit sem, melyek gr. Széchenyi
Istvánhoz intéz ve Magyarország közoktatásügyi álla-
potát tárgyalják, Pius Desíderius álnév alatt. A munka,
melynek címe: "Über Erziehung und Unterricht in

. Ungarn in Briefen an St. Széchenyi, Leipzig -1833" 1

igen nagy elismerésben részesült, úgy hogy maga
József nádor is érdeklődött és kérdezősködött a szerző
után s midőn egyesek Blaskovics Jánost jelölték meg
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a mű szerzoje gyanánt, ezt bízta meg fiának, Sándor
főhercegnek nevelésével, Schröer pedig továbbra is.
inkognitóban maradt.'

Schröer élete rövid vonásokban összefoglalva a
következő: 1791-ben született Pozsonyban, polgári
családból. Atyja könyvkötő lévén, már otthon alkalma
nyilt a könyvekkel megismerkedni és már mint tanuló
ügyesen verselgetett. A pozsonyi ev. lyceumban végezte
tanulmányait és miután egy évig a hallei egyetemen
theológiát és filozófiát hallgatott, szülővárosában az ev.
lyceumon a német nyelv és irodalom rendkivüli taná-
rává lett, majd 1833 óta a retorikát és történelmet
tanította 1849-ig, midőn a bécsi kormánya pozsonyi
kerületbe cs. és kir. iskolatanácsosnak nevezte ki, de
ezen állásában alig működött félévig. Meghalt 1850-bell.2
Felesége, valamint fia, Schröer Károly Gyula, szintén
jónevű Író volt és előbb a budapesti egyetemen mint
helyettes, majd később a bécsi műegyetemen mint
rendes tanár, a német nyelvet és irodalmat adta elő.

Nem szándékom ezúttal Schröernek egész mun-
kásságát ismertetni, mely kisebb szindarabok ból, novel-
lákból, lírai költeményekből és egy nagy csomó peda-
gógiai munkából, valamint tankönyvből áll; csak éppen
Thököly-jéről, mint egyik legérdekesebb s aránylag
legértékesebb drámai munkájáról kívánok szólani, mely
a maga idejében is nagyobb méltánylást érdemelt volna
erős protestáns érzületéért, hazafias hangjáért és tör-
ténelmi hűségéért, de természetesen idegen nyelven és
külföldön jelenvén meg, csak kisebb körben kelthetett
érdeklődést.

Már a mű címéből is kitetszik, hogy nem annyira
színpadra, való drámát akart írni a szerző, mint inkább
dramatizált történetet, kerképet. Mottó gyanánt Euripi-

1 L, Brümmer: Deutsches Dichterlexikon. Eichstatt u. Stutt-
gart, 1876. 324. I. .

2 L. Markusovszky Sámuel: A pozsonyi Jyceum története.
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des "Iphigenia Aulisban" című drámájának következő
sorait választotta:

Agamemnon: . . . . . . . Ein ehrbegier' ge
Und schlimme Menschenart sind. diese Priester.

Menelaos: Nichts sind sie und zu nichts sind sie vorhanden.

E jelige kétségtelenül mutatja, hogy az egész mű
tendenciája a róm. kath. papság ellen irányul s ugynn-
erre céloz a prológus is, mely valóban rendkívül len-
dületes és minden sora forró hazaszeretetről tesz tanu-
ságot. Bevezető sírófája igy hangzik:

Du schönes Land, wo voller Himmelssegen
Auf Berg und Thal so gerne niedersinkt
Am Fuss des hohen Karpathus gelegen
Die Erde eisgeborne Quellen trinkt,
Du meine Heimath, wo auf allen Wegen
Die Vaterhand des grossen Gebers winkt
Lass uns auf dein en Paradiesesauen
Ein hehres Schauspiel alter Zeiten schauen.

A szereplő személyek felsorolása két teljes ol-
dalra telj ed, valamennyi történelmi név, kivéve néhá-
nyat, mint amilyenek Bunkó cigány és leánya, Évica.

A cselekvény menete röviden összefoglalva a
következő: A vasvári béke, a Wesselényi-féle össze-
esküvés elnyomása ntán történt kivégzések és protcs-
tánsüldözések végképen elkeserítik a hazafiakat és a
mindjobban szaporodó elégületlenek, kik között Kende,
Petróczy, Szepessy kuruckapitányok játszszak a fő-
szerepet, a nyalábvári győz elem után Thököly Imrét
kiáltják ki fővezérükké. Ez győzelmesen nyomul elöre
s elfoglalja kevés híján egész Felső-Magyarországot,
úgy hogy a király szorult helyzetében Szelepcsényi
érseket küldi hozzá bekeközvetítés végett. Fegyver-
szünet jön létre, a király megigéri a sérelmek orvos-
lását, Thököly pedig megkapja a kírályi engedélyt,
hogy özv. Rákócziné Zrinyi Ilonát nőülvehesse. Egybeül

Ösvény IV. évf. 6
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a soproni országgyűlés a sérelmek orvoslása végett,
de a rendek csak üres igéretekkel távoznak, minden
a régiben marad. Erre Thököly most már megköti
szövetségét a törökkel és Kassa elfoglalása után újból
győzelmesen tör előre. A török is vérszemet kap és
Kara Musztafa óriási sereggel Bécs ellen indul s azt
ostromolni kezdi, de gróf Starhenberg, Szobjeszky
lengyel király segítségével tel jesen .szétveri a török
sereget. A török vereség után Thököly szerencsecsillaga
is lehanyatlik, sorra pártolnak el tőle. ~ megyék s az-
után Eperjes mellett ő is döntő vereséget szenved.
Végül a szultán megbízásából a hűtlenség miatt he-
árult Thökölyt a nagyváradi pasa elfogatja és vasra
verve. Drinápolyba küldi.

A főcselekménybe számos epizód van beleszőve,
melyek a kurucok tábori, életét, Szepessy kuruckapi-
tánynak és kedvesének, Evica cigányleánynak szerelmi
történetét, a jezsuiták fondorlatait, a protestánsok
üldöztetését és papjaik gályarabságát és Zrinyi Ilona
családi életét tárják elénk, sokszor igen színesen és
szemléletesen, érdekes jelenetek alakjában.

Az egész dráma tehát nem egyéb, mint a Thököly-
féle szabadságharc történetének elbeszélése drámai ké-
pek alakjában, amint az különben már terjengős
címéből is kitünik, mely egy drámánál legalább is
szokatlan. Nyilvánvaló, hogy írója nem annyira elő-
adásra, hanem inkább olvasásra szánta, mert színpadon
való előadása a folytonos színváltozás miatt rendkívüIi
nehézségekbe ütköznék.

Ugylátszik, hogy Sehrőer előtt a mű megírásánál
Goethe' Götz von Berlichingenje lebegett példánykép
gyanánt s annak a mintájára akart drámai jelenetek
alakjában egy hű kor- és jellemképet rajzolni. S ezt
a célját nagyjában sikerült is elérnie, mert a darab
minden ízében korhű és igen jól festi az országnak
Lipót uralkodása alatt való keserű, vigasztalan hangú-
latát, politikai és vallási tekintetben való széjjelszaka-
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dozottságát, a protestánsok elnyomatását. a hazafiak
hiú reménykedését és a török kíűzése után való keserű
csalódását.'

De hiányzik belőle a drámai erő és elevenség,
amely Goethe Götzében uralkodik. Ahelyett epikai
lassúsággal és terjengősséggel folyik tovább a cselek-.
vény, kivéve az utolsó jeleneteket. midőn egymásután
csapás csapásra zúdul Thökölyre. míg végül szabad-
ságát is elveszti. Ez a rész már sokkal élénkebb
menetű, gyorsabban halad a kifejlés felé és már inkább
megfelel a dráma követelményeinek. Annál terjengő-
sebb a soproni országgyűlés leírása, mely rendkívül
szépen és nagy gonddal van kidolgozva, de nem egyéb,
mint az országgyülésenelhangzott beszédeknek rész-
letes elmondása s mint ilyen drámába nem való.

Az egyes jelenetek is lazán vannak egymáshoz
fűzve, lépten-nyomon epizódok tarkitják, de egyúttal
késleltetik is a cselekmény fej lődését, akárcsak egy
époszban, a vagy regényben. Ennélfogva. hiányzik a
cselekményből a drámai egység, mely Goethe Götzé-
nek különféle drámai jeleneteit minden különbözőségük
dacára egy. cél érdekében közös egészbe fűzi. Ez a
munkának legnagyobb hibája, melyet Hebbel Frigyes
is kiemelt éles és szigorú bírálatában, mídön azt
mondja, hogy a mű azt mutatja, milyennek nem sza-
bad egy jó drámának lenní."

De ezt a nagy hibát is elnézhetjük, ha tudjuk,
milyen cél érdekében íródott e dráma, melynek minden
sorából forró hazaszeretet és gyűlölet szél az abszolu-
tizmus, elnyomatás és papi uralom ellen. A szerző
maga is olyan korban élt, amely hasonlított a Lipót
korához. Mint Lipót idejében Kolonics, úgy most a
hatalmas Metternich nyomott el minden szabad gondo-

1 Ezt az igaz és hű korfestést több irod. tört. lexikon, mint
pl. Kurz irodalomtörténete is kiemeli.

2 L. Hebbel: Sammtliche Werke XIr. köt.
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latot. Kémek leselkedtek mindenütt s akit nem találtak
"gutgesinnt"-nek, azt rögtön beárulták és a súlyos
büntetés sohasem maradt el.

Schröer tehát a Metternich-korszak nemzetietlen
és elnyomó politikája ellen emel szót burkolt alakban
akkor, midőn az elégületien kurucok szájába ad heves
kifakadásokat 3,Z osztrák elnyomatás és a kath. pap-
ság üldözése ellen. Ezt az abszolutisztikus rendszert
hibáztatja és akarja megbélyegezni a külföld előtt és
erre való neki az egész dráma. Amint, hogy tudjuk,
hogy egy külön vígjátékban, amely "Der alte Herr"
cimet viselte, egyenesen Metternichet tette nevetségessé
egy öreg házigondnok képében, pompázó humorral és
kifogyhatatlan ötletességgel,' ami :1Z akkori időben
határozottan merészség volt. Sajnos, hogy ez a politikai
szatíra, midőn Hamburgba küldte a szerző nyomtatás
végett, útközben elveszett. Másik munkája, a "Die
Krebse" címűro eleinte nem is tudott kiadót találni,
mert oly élesen kigúnyolja benne az egyházak ferde-
ségeit, visszaéléseit.

A "Thököly" tehát szintén egy tendencia szolgá-
látában íródott, a régi kor leple alatt, saját kora
vezetőembereinek akarja megmondani az igazságot s
ez a szándéka, valamint mindenütt elősugárzó lelkes
hazaszeretete a mű egyes gyengéi mellett is dícséretet
érdemelnek c kerban.

A szereplő személyek közül a főhős mellett, aki
ideálisan gondolkodó, önzetlen honfi és bátor hadvezér
gyanánt van feltüntetve, legtalálóbb és legkedvesebb
egy rnellékalaknak, Évica cigányleánynak jellemzése.
Van benne valami rokonvonás Kleist Henrik "Kath-
chen von Heilbronn "-jával, ugyanazzal .az önzetlen,
önfeláldozó hitséggel csüng szerelmesén, Szepessy kuruc-
kapitáuyon, követi veszélybe, csatába, sohasem tágit

1 V. Ö. Wurzbach: Biographisches Lexikon XXI. kötet,
18-24. old.
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oldala mellől és végre is vele együtt hull el a csata-
téren. Dala, melyet a kuructáborban énekel pihenő
kedvese mellett, rendkívül megható és szívhezszóló,
valóságos kis ballada.

Egyáltalában ezek a közbeszőtt dalok, lírai költe-
inények a darab legjobb és legsikerültebb részei. Mily
friss és lüktető pl. a Munkács alá vonuló huszárok
iudulójának egy·egy versszaka:

Tarantata
Husaren sind da

Wir traben einher mit Trompetenklang
Und li.i.ften die Seele mit lustigen Sang

Und 'I'eufelsalarm
Macht unser Schwarm

akárcsak Schiller friss "Reiterlied "-jét hallanók a
"Wallensteins Lagerv-böl.

S milyen éles ellentéte ennek a következő jele-
netben a gályarabok éneke, mílyen megrázó és komor
ének az, melyet halott baj társuk fölött énekelnek:

o Herr, der Güte, Herr der Macht
O Gott, ich schreie Tag und Nacht
Lass mich, lass mich nicht untergehn
Mein Heiland, höre du mein Flehn.

éppen olyan megható az üldözött pozsonyi prédikátor
éneke is, holott még kevéssel előbb kis leánya, az
ártatlan, naiv kis Kathchen gyermeki tudatlanságában,
nem. is sejtve a környező veszélyt vidáman így dalol:

Ich bin so froh, und still bewegt,
Dass mir das Herz im Busen schlagt
Der 'I'haler Grün, der Berge Höhn
.Ach, Alles ist so wunderschön!

Thököly és Zrinyi Ilona esküvőjén is dalol a nép
s ez a dal hű kifejezője a nép örömének és szereteté-
nek a mátkapár iránt



Schrnettre, Drommetenklang
Fröhlichen Brautgesang,
Dass dein er Freude SchalI
In der Brust wiederhall'.
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Ezek a közbeszúrt kis dalok sokkal sikerültehbek,
mint Schröer egyéb költeményei, melyeket ~Theestun-
den in Lindenhain" cím alatt összegyűjtve adott ki.
Előnyük különösen az, hogy mindenütt szervesen bele-
illeszkednek a történetbe és találóan fejezik ki az
illető jelenet hangulatát.

Egyszóval Schröer nem annyira drámaírói, mint
inkább elbeszélő és lírai költői tehetségét mutatta meg
e szinműben, sőt a soproni országgyűlés leírásában
bizonyos retorikai tehetséget is árul el. Azok a beszé-
dek, amiket Eszterházy nádornak, Kolonicsnak, Zay-
nak a szájába ad, kitünően kidolgozott és rendkívül
jellegzetes kís orációk, kerhűek és a helyzetnek, vala-
mint a szőnok egyéniségének tökéletesen megfelelők,
úgy hogy egészen természetesnek találjuk, hogy a
szereplők ezt annak idején így mondhatták. Csakhogy
inkább egy· történelmi munkába, korrajzba valók, mint
drámába. -

Ha tehát nem is alkotott Schröer e munkájával
kifogástalan remekművet, de egyike volt azoknak,
akik nehéz időkben, a mult képeinek felidézésével
hatni akartak a jelenkorra s ezért megérdemli, hogy
műve, munkássága ne merüljön teljesen feledésbe.

Weiszer Robert,



II. Petröczy István és Révay Erzsébet
levelei.'

XXXIII.

1696. január 24.

Az én kedves édes Feleségemnek Revay Erzsé-
bethnek adassék.

Isten ennek az béállott új esztendőnek minden részeit
1egye szerencséssé és egymás személye látásával örven-
deztessen mentől hamaráb szévessen kévánom. 24 Xbris
Szklabinyáról datált leveledet 21 praesentis késő estve
nagy kedvessen szeretettel vettem, melyben is egy kis
panaszodat értem, hogy Hugomasszonynak irván neked
semmit nem irtam. Az akkori revolutiókban szegény
Veterany Uram is elesvén és Erdélyben ki légyen Gene-
ralis nem tudtam, mégh Hugom Asszony iránt is kétsé-
ges voltam, ha Erdélyben legyen-é? egy rabtul próbára
küldettem vólt be azon levelemet, és ha válaszom jöhet-e
reá. Az után ujobban választom jővén mint Hugomasz-
szonynak s úgy néked is írtam. Veheted-e levelemet, nem
tudom. Azért édes Feleségem ez éránt idegenségct ben-
nemne supponály (noha' tellyes fájdalommal), hozzád való
kötelyeségemet s affectusomat én tudom. Esztendőnek
előte szegény Veterany uram akaratyábul irot leveled is
jutot volt kezemhez, melynek is continentiáit bőven megh-
é.rtvén, szegény Veterany uram levelét is vettem volt,

1 Befejező közlemény. A megelőző közlemények az Ösvény
1., II. és Ill. évfolyamában jelentek meg.
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melyben egyéb nem volt, hanem mely sincere promo-
vealta az Felséghes udvarnál dolgaimat, eő Felséghe
egészlen eő reá bézta azon dolgokat, parolyajának hid-
gy ek és valamit velem fogh concludálni, eő Felségévei
ratificáltattja, de az üdőnek Mostoha volta mia (azon
levelek is Tökölyi uram kezéhez deveniálván, mennyi
bajom volt miattok, csak Isten tudgya. És akkor kez-
dődvén az Campania, nem hogy emberem et, csak leve-
lemet sem küldhet vén) semmi conclusum az dologban
nem lehetet. Az idő alatt is penigh elesvén szegény
Vetetany uram, valjon finalis determinatiója nélkül dol-
gainak hányathomlok mehettem-é akárki megh étélheti, t

Az mi penigh ujob supplicatied által az Felséges
ud vara Requisitióját illeti, édes Felességhem az én dolg-
homot igy tudgyad. Igaz dologh az hatalmas Törlik
Császár Landor Feírvárra érkezvén Tökölyi uram tul
minket elválasztván magát Constantinopolyban, minket
penigh ide az Havasalföldi Fejedelem szárnyai alá rele-
gályán az olta itt vagyok és nem is vagyok magham
hatalmában, oly könnyen nem oda mehetek, az hova
akarom. 8gyébaránt is mit kivánhatnék Istenemtül egye-
bet mintha ennyi bujdosásom után az eő Felségbe kegyel-
mes szárnyai alatt veled való lakásommal vehetnek
pihenést,

Ertern azt is leveledből, kevés szavaim restitutioját
elméd fölet való dologhnak tartod, de édes Feleséghe III,

oly Irgalmas Háznak tartatik az Felséges Austriaí Ház,
valamikor koronás királyunknak eő Felségliének arra
accedál kegyelmes akarattya, hogy méltatlan személye-
met kegyelmében szárnyai alá méltósztat venni, tudom
akkor kevés eleimtől marat örököm, igy az Aquisitum
is kezemben adatik. Jó reménséghben vagyok, azon
kevés jók, mit is tenné, ha Fisens berná is. Ha penigh
azon szerenesés órámot elérhettem, hogy már valaha.
házamban kerőlhessek és kevés javaim totaliter res ti-

1 ítél heti.
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tualtatnának, Hugom Asszony Világh sisten· szerént
is magáét el nem vesztheti. Engem is megverné Isten,
ha rövitséget kévánnék tenni. Omnia cum tempore. Minde-
nek idővel szok tak meghérni.

Anyám Asszonynak eő kegyelmének ajánlom köte-
les szolghálatomat, ugy Sándor Gáspár urain is, mint
Anyám-Asszonynak mind neked ajánlya becsülettel való
szolgálattyát; othon valóiról semmit nem tudhat, örö-
möst értené bizonyost felölék. .

En rajtam azért édes Ersékem, ne búsuly, mert
az itt való Méltósághoz fejedelem eö Nagha kegyel-
mességéböl vagyon accomodatióm, az többit penigh bézok
Istenre. Ezel kévánom Isten eő szent Felséghe Anyám
Asszonynyal együtt éltessen szerencséssen s rólam se
feletkezzetek, maghamot penigh valamint az előt kötö-
lesztem, igy most is s maradok is Igaz Tökélyeteséghel
való Társod

Bukerest 24 Jan. 1696.
Petröczy István

Az választ el várom, kérlek is, írj és Secretarius
Gebhart uram kezéhez kölgygyed.

XXXIV.

I
1696. február 20.

Édes Uram.

Isten minden dolgaiban szerenesés se es boldoghá
tegye kegyelmedet és minden gonosztúl oltalmazza.

Mégh sem enyhödő keserőségemhez járul méltán
az is, hogy nemcsak magátul, azaz senkitől nem indít-
tatván már alkalmas időtől fogvást nem irt vala semmit

. kegyelmed nekem, de hogy válaszal sem méltósztatott
engem aminapi levelemre, mely levelemben széves jó-
szántombúl, mit irtam légyen kegyelmednek, megért-
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hette ugyan kegyelmed,ha kezéhez jutott. Mind azon
által enyhíteni akarván szomoru voltomat, készakartva
gondolom, hogy talán nem vette kegyelmed azon leve-
lemet s. onnét esett az válasz adásban kglmed halgatása.
Mikoron penigh igy kesergettem volna, ugy hozzák Pos-
tán Soghor Pekriné Asszonyomtul nékem nem válaszúl,
de látogatóiul Írt kglmed levelének pariaját. Ki jóllehet
csak pár' legyen is, mindazonáltal megmondhatatlan
képpen mind az bús szívemet vidámétotta, mind penigh
beteges állapotomat (kiben annyira egynéhány hétigh
berneröltem vala, hogy tellyes szével Istenhez való fohász-
kodásim közt, elmém szerént mind édes Szerelmes Asz-
szonyom Annyámtul, mint Kglmedtül és az Világhtul
tőbire elbucsusztam volt.) Az Ur Isten magha jó voltábul
és segétségéböl beteges állapotomat csendesíteue és föl-
lábulásra hozta, úgy hogy már ne is búsulyjon rajtam
Kegyelmed, én sem búsulván az Kglmed egésségén,
minthogy azon párbul értem, hogy frissen volt Kglmed,
úgy hiszem vagyon most is. Azt is vettem penigh eszem-
ben, hogy mégh akkor nem vette volt említet levele-
met kglmed, kiben az gratiakérés iránt való szándé-
komat bőven meghirtam volt. Kihez képpest ha színte
reám nem bízta is kegyelmed, mindazonáltal cseleke-
dettel is akartam azt meghbizonítaní. Becsületes rendbéli
eléghséges embert, az Fölséghes udvarhoz küldettem

. volt, ki negyed-ötöd napja meghérkezvén summássan
azt beszéli, hogy az Felséghes Minísterektül Méltóságos
Csehországhi Cancellarius Kinszky Uram tul kire kivált-
képpen ez életén 2 Gratiaadások bizata tva vadnak és
Méltósághos Generaly Hayzler uram tul megértette, hogy
már az eő Felséghe Gratiája kegyelmednél volna s
csudálkoznak rajta, hogy nem jut eddigh már Kegyel-
med. Mel1yhez képest, úgyalkalmaztatta tovább való
Instantiáját, hogy megh nyerte volna annak meghújtását,

1 másolat.
2 Ez időszerint.
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a vagy csak Salvus Oonductust Kglmed személyére
nevére, keváltképpen ily okbul, hogy az Méltósaghos
Generalis meghhólt, kihez Kglmednek netalántán (az mint
hallatik) bizodalma volt, az az Generalis Veterany uram.
Es hogy azokban annál inkáp megh erősedett volna
az én követem eö Felséghénél is, meghnyerte Audien-
tiának kegyelmét s eő Felséghétől is magatul megh
értette, hogy már. megvolt volna az előt az Gratia.
Ehez képest ezért keváltképpen azon volt, hogy Passust
nyerhetett vólna, az mint is oly válasz ez éránt is
vagyon, hogy Méltósághos Vadimont Herezekhez diri-
gáltatott abbéli Passus. Az jószág felől penig az Méltó-
sághos Kinszky Uram azt mondotta követemnek, hogy
abban se légyen kétségünk, mert el jövén kegyelmed,
az is acomodaltatni fogh. Igy már én az én csekély-
ségemhez képest az én hászosághbéli,' mind Kegyelmed-
hez való igaz szeretetemnek, mind tartozásomnak eléghet
tévén, méltán kérdhettem, ha kezéhez jutott-e az gratia
Kegyelmednek. Asszonyom Anyám eö Kegyelme' Ke-
gyelmednek Anyai szeretetét ajánlya. Kűlt Szklabinya
várában 20 Febmary 1696.

Kegyelmednek Edes szévem igaz

Hites Társa

Revay Eorsébeth.

P. S. Hogy penigh édes szévem kegyelmednél is'
nyilván légyen leöt nyavalyámnak mineműséghe azt is
el . nem titkolhattam kegyelmed előtt. Széverm e legh
roszabúl voltam, gyakran nagy hévséghben" is, ki any-
nyira elbágyasztott, hogy semmi erőm nem lehetet,
kinek eleit akarván venni, eret is vágattam, nem ülve
szokás szerint, de fekve, kiből igen kevés vért vehettek.

, Az nyavalya becsületes tudós Asszonyok értelmeszerént

1 házasságbeli .
2 forróságban.
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keserőséghtől eset, magham is ítélem nem egyébtől mert
az mely levelet irt kegyelmed Sóghor Pekriné Asszo-
nyomnak, annak Pariáját ide is küldette eő Kegyelme,
kiben alulirt szók is voltak feőltéve (: Thurócziaknak
most nem irok, tudősitsa kegyelmede őket, hogy it vagyok:)
azokon az szókon sokat sirtam is búsultam is, gondol-
ván már az is elhagyott, kihez Isten után leghinkáp
béztam. Az is nem kevéssé öregbitette nyavalyámot,
hogy Asszonyom Anyám eő kegyelme is Istennek hála
másként meggyógyult, csak éppen szemeire rosszul van
mégh eő kegyelme.

XXXV.

1696. márc. 20.

Édes Feleségem.

Isten sok jókkal álgyon megh. Ezen levelem prae-o
sentáló szegény Rab Orosz-Csékről 1 visszamenvén felétek,
biztatot, levelemet elviszi. Ki által is kévántalak egy
néhány szóval irnom s egésségemről is tudósítanom.
Istenem jó voltábul mégh élek s jó egésséghben is
vagyok. Az mely leveledre választ is irtam vólt, nem
tu dom, ha vehetted-é. Mint legyetek s egéségtekről ha
mód "an benne bár gyakrabban irnál, It edigh bú val
töltem időmet, kivált nem tudván ot fön mi T'erminus-
ban legyenek dolgaim; de akármint epeszszem is ma-
gam, Istenem reám mért ostorát addigh köll vinnem,
mégh eö Szent Felségének tetzik ; Anyám Asszonynak
eő kegyelmének ajánlom köteles szolgálatomat. Ezell
Isten oltalmáball ajánlak. Költ Bukérest 20 Marty 1696.

Igaz Társod

Petröczy István.

I Rustsuk.
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XXXVI.

1696 ápr. G.

Az én kedves édes Feleségemnek Revay Ersé-
bethnek adassék. "'-

Édes Feleségem.
Isten áldása légyen rajtad. Szldabinyáról 16. Feb-

ruary datált leveledet, az Annectált Duplicátával egyöt
2 ApriIis itt Bukaresten nagy kedvessen szeretettel
vettem; én ugyan az első leveledre is (az nrint is ezzen
Duplicata azon Tenoral vagyon) eléghséges választ
adtam volt, annyi ideigh hol késhetet nem tudom.
Értem embered Bécsbül, kit is dolgaim ban küldettél
volt föl, meghtért. Igaz kötelességednek hogy' meg-
feleltél kedvessen veszem, Isten is megh áld érette.
Megvallom nagyrabecsülem, hogy érdemetlen voltodhoz
képest embereddel eő Felségbe szemben lenni méltóz-
tatot. Álmélkodássalolvastam ugyan leveledet, hogy
már az cö Felséghe grátiája kezemnél vólna. Azt né-
kem kéne .tudnom, ugy álgyon megh az Úristen s ugy
adya megh lelkem idvességét sem látam sem bérem
nincs benne. Én penigh sem Atyámfiat ollyat, sem
Essmerős oly Jó ura lJl ot nem supponálhattam, hogy
az Felséges Udvarnál sincere promoveálta volna dol-
gomat, senkinek felőle nem Írtam. Hére lévén Badensis
Hertzegnek gondolván hogy hamar is lejö Hayzler
urammal egyőt, akkorra differáltam vólt dolghomot.
Ra pedig szegény Veterany urammal való correspon-
dentiámra nézve, ki is elhittem az Felséges Udvarnál
procurálta dolgomat, lehet, hogy azon Gra tiát Vete-
ranyi Uram kezéhez küldet'ék, eö szegény kihez kül-

, dette, magánál hadtaé ; Istenemmel bizonyítom nem
láttam, nem is tudom. De édes Feleségem az eő Fel-
séghe Gratiája ámbár kezemnél volna is, nem abban
a terminusban gondold lenni dolgaimat, hogy folyvást

t
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szabadossan mehessek (előbi levelemben is megh irtam
vólt). Nem lévén azért maghatu hatalmában, könnyen
csinálhatsz consequentiát. Leghközleb most hatodnap-
nak előte, az Császár Csauza érkezvén az Vajdára eő
Naghára parancsolatot hozott, Madács Péter és Bay
Mihály uraimékat kévánta az Forma mellett, non tam
libenter quam reverenter egy szekérre föl őltetven el
köllött menni ek, mi végre vitték el penigh magunk
sem gondolhatyuk.

Megh köll vallanom nem kicsény törődéssel és
búval töltém itt időmet, de buslakodásimot, mint úji-
totta s mint penigh tőtézte (= tetézte) volna beteges-
kedéstek, ha egésséghteknek jobra való fordulást ne
ércsem. Isten Anyád Asszonnyal eő kegyelmével egyőt
(kinek is sok szolgálatomat ajánlom) egésséghteket
erősítse s engegyen örvendetes hért hallanom felőletek.
Noha bizony Húghom Asszonynak irot levelemnek né-
mely céhellyei illy halálos apprehensiót nem cansál-
hattak vólna, mindenben az Intentiót szokták disindi-
cálni. Sok esztendöktől fogva való keserves bujdo-
sásímban s ugy holtomigh is az Thurócziakhoz tartván
tökélyetes kötölyességemet, ha azt írtam, hogy most
nem irok azoknak, méltán csak azért mégh búsulásra
okot nem adtam. Bécsben járt emberednek nevét ha
meghirtad volna, kedvess en vettem volna. Ezel édes
Feleségem Isten oltalmában ajánlak és adgya hamar
időn láthassalak.

Bukéresten 5 Aprilis 1696.

Igaz tökéletességhel való Társod

Petrőczy István.
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XXXVII.

1696 május 13.

Édes szévem, kedves édes Uram.
Kedvessen vettem az Kegyelmed levelét, mellyet

Bukeresten 5 Aprilis irt nékem, meg is vigasztaltat-
tam azaránt, hogy értem Kegyelmedet jó egésséghben
lenni. En is hála Istennek mint jobbadon érzeni kez-
dem magamot mert egéségem változását észre vévén;
ide jűtem (= jöttem) Doktor uramhoz, ugy adgya az
az Isten, nem sokkára hazarnegyek Szklabinyára. Az
penigh szomoruságra szolghált, az holott irja Kegyel-
med, hogy némelyeket kegyelmed mellől elvitték. Való-
ban keserves hosszas buidosásiban, sokféle próbákkal
látogattya az Úristen kegyelmeteket, kivel integeti,
úgy hiszem az buzgósággal való könyörgésre, ki az
egekbe fölhatván, az eő irgalnrassághát, az réghtől
óhajt békességhnek meghadására megh indétsa, kit mi
is elkövetni szoktunk. Telyes reménséghel lévén hogy
az mikor ingyen sem gondolnánk, sok időkig tartó
háborút és az miatt reánk eláradot nagy terhek allat
nyögő sorsunkat könyöbétő békéségre fordétja. Csak
kegyelmetek is, kik bujdosásban nyavalyáskodik, érette
lenne, hogy vérontó és szükséghképen sok adózásokat
maghával hozzó hadakozás nak tüzét ne gerjesztené
hanem inkább oltaná, hogy az nagy. hatalmasságok
között egyőt velőnk megh ne égne. Kiért mitsoda
jutalma lenne az olyannak, elitélheti (= elgondolhatja)
az ember. Az mi az kegyelmed Gratiáját illeti, min-
deneket ugy lenni az mint megh irtam azelőtt, most
is jó hittel jő lélekkell beszél az a becsületes ember,
komám, Okolicsányi Páll uram, az kit én magamtul,
nem vévén is semmi parancsolatyát kegyelmednek az
aránt eő Felséghéhez küldettem vólt. Azt kegyelmed
ne csudállya, hogy az mi Felséges Császárunk Kirá-
lyunk szemben méltóztatot lenni az én emberemmel,
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lllert természet szerint lregyeIlllesnek mondatik eő FeI-
séghe, de én inkáp csudálom, hogy Gróf Kinszky
uram azt mondván hogy 'kezénél volna kegyelmednek
az Gratia, kegyelmed penigh irja hogy nincsen. Hol
maradt hát? Ezeránt penigh mivel maga dolgát
kegyelmed Badensis hertzegre és Haiszler Uramra
halaszt ja, kévánom boldogh előmenetelt, várván továb
is, ha mit parancsol kegyelmed. Asszonycm Anyám
eő kegyelme kegyelmed szép köszöntését kedvessen
vette, viszont anyai szeretettel köszöntetí kegyelmedet
eő kegyelme, kivánván minden üdvösséges, szerenesés
jókat kegyelmednek. Ezel Isten oltalmában ajánlom
kegyelmedet, kivánom hamar idő múlva láthassunk
-egymást jó egéséghhen. Költ Lőcséről 13. Maij 1696.

Kegyelmednek Edes Szévem igaz Hites Társa,

Revay Ersybeth.
,

XXXVIII.
Ad notam.'

Régenten is pusztákon
Bujdostak a Szentek,

Kik nyavalyás voltokori
Nem is keserettek.

Ezt te is bujdosó
Gondold megh édes Uram,
Ki kedves vagy én nálam,

Mint halnál az fris tÓ

'Élő Istennek szavát
Kécséghben ne vegyők,

Ki hogy mi utainkat
Igazgattya hidgyők.

1 Von Gott will ich nicht lassen, a magyar énekeskönyvek-
ben : Istenről el nem állok. Régi, XVI. századbeli dallam, mely
mai napig használatban van.



Itten álapodgyunk megb
S vessók szavainkat,

Méért tűrjük tudgyuk megb
Szarándokságinkat.

Ha Isten égéért
Boldogbok vagyunk hidgyük,
Eő megszabadít, bézönk,"

Magba szent -nevéér'T
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Ha nehéz ez az terh,
Kit kimért az Úr Isten,
Mi viselyök azt héven,

MegkönyőbőF az, terH

Veszedelmes életed
, Mely keserves nálam;

Es te keserőséged
Mely sulyos én rajtam.

Nyelvem nem mondhatya,
Szívem is szüntelenül
Kinlódik véletlenül,

Mert leőt az bánatyA.

Az szent Jehova Isten
Az mi sérelminket

Gyógyétja mindenképen
Mi gyötrelmeinket.

Minden eő hívei .
Biznak egyedől benne,
Pusztán is jók eő véle

Lakónak járás].

Ezt így lenni ha látyuk,
Semmi kereszteket

1 = megkönnyebbül.
2 = bízzunk.

Ösvény IV, évf. 7
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Ne fussunk, ez sarkantyök
.Sőt cőzzenek minket.

Isten országhában
Kibe igy minden hévek, 1

Vég2 örömmel sietnek
Kévánják ohajtvA.

Reménségünket vessük:
Azért csak Istenben,

Kécségönket elvessük
Van mindenönk benne.

Minden keseredés,
Kit tészen eő Szolghája,
Fordul jóézü borra,

Mint fényre felhőzéS.

Siralmidat siratom,
Nem tehetek róla,

Valamere fordétom
Elmémet csak búra.

Már ha lílyugszom is, ha
Kelyek vagy ha járok is
Lelkem is, az testem is

Gyötrődik, hervad iS.

Ez ily sok siralmiruban
Nincs hathatóbb orvos,

Kitül séró" szévemben
Lágyuljon kemény sors.

Mint Isten oltalma,
Kinek számai nékem
Tartanak téged lelkem,·

, Megh is tart irgalmA.

1 = hívek.
2 = vig.
a = síró.
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Bézom már nem sokára
Fordul nyárra az tél,

És felhőknek utánna
Szép fényes nap felkélly.

Isten békeséghel
Az füldi lakosokat
S megháldgya buidosókat

Megh tölti örömmel..

Ebben részesét az Úr
Téged is, engem is

És megh vidámét az Úr
Ha most búsulunk IS.

Akkor eő oltalmát
Dicsőiteni fogjuk,
Nagy hatalmát csudályuk

S valyuk' teőt irgalmáT.

Téged hogy én nem látlak,
Szévemben hordozlak,

Istenemnek ·aianlak,
Igy végigh meghtartlak.

Kinek nagy szerelme
Viselte gondaldat
Enyhété banatidat

Megh tarcson kegyelmE.

Viragyon már is egyszer,
Ó Jehova Isten

Az a nap, kín éles teőr,
Mint szálka eltörlen.

Faidalmas nyilakkal
Ki sarkalya szévemet,
És epeszti elmémet

Gyötörvén kénzássaL.

~= valljuk.

7*

- ----.......,..
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Jaj elviselhetetlen
Ez széves 1 ,fájdalom,

Bizonyal mértékletlen
Ez az viadalom.

Mert testem kék szényeJ2
Tagaim bánkodással,
Orezárn is pirulással

Fogy szév komor kedvveL.

Gyönyörőségem tőlem
Messze eltávozot,

Az is penigh mint értem
Miattam fenyadot

És mint bús oroszlány,
Kinek társát az tiz év,
Sebhette ugyan ugy rév,

Esetem ó mely nagY.

Árvának önnön maghát
Kiáltya, nyoszolyát

Üresnek és az pusztát'
Lakásnak! lIly sorsát

Ki ne keseregje?
Ki velem ne sirassa
És eőt ne vigasztalya?

Isten légy őrzőiE.

Szévem szakad ezeken
S nem tehetek róla,

Ha menék is mezőken
Eő hozzá, csak búja

Volna ő! bajvévás
Mely sulyos' mely nehéz vagy
Hosszu és rettenetes nagy

Ó lelki bajvéváS.

1 = szívbeli.
2 = színnel.
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Timporáljuk' ez búnkot,
, Edesem végh" szóval,

Es ez bánkódásunkat .
Teöb szomorusághal

Ne terhelyők, mert bú
Az széveket emészti,
Pokol hoz közölteti,"

Légy nossza jó kedvŰ.

Ábrahám Patriarcha
Az Gerar füldében,

Midőn Sára eő Társa
Volt nagy késértedben,

Sirt tudom nem egykor,"
De vigasztalást is vet,
Mert Istenért szenyvedet,

Igy vagyunk kevéskoR.

Légyen szent akaratya,
Szabad Jehovának,

Lám így volt bujdosása
Istenes Dávidnak.

Végre álapotya
Az sok buidosás után
Isten ösvényén járván

Emeltetett nagyrA.

Jehova, fuldnek" Ura,
Mert ·eő bér mindennel,

Minden jóra fordétya
Voltunkat ezennel.

1 = temperáljuk, mérsékeljük.
2 = vig.
3 = közelíti.
4. = egyszer.
5 = földnek.



Amen, úgy légyen, kérem,
Szerető Atyámot,

Lelkével ,egyetemben
Fiát, meghváltómat,

Eó megh suitogatván
Csössen' - is it benőnket,
Az utan vegyen minket

Menyben mint Szent Istvánt!
Ámen.
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Leopoldnak szévét
Egyőt laknunk engedvén
Hozzánk megh engesztelyi,

Mint Abimelechke'T.

XXXXIX.

1696. okt. 25.

Az én kedves édes Feleségemnek, Revay Ersébeth-
nek adassék.

Édes Feleségem.
- Isten áldása légyen rajtad kévánom. Nem kicsény

szívem faj almával érzem, hogy nem láthatlak, mit
tudok .tennem, Istenem elvégezet akaratyának alája
kell submitálnom magamot. Látot Isten eő Szent Fel-
sége oly vétket benünk, melyért is ennyire elválaszt-
ván egymástul s egymás látása nem tetszvén halasztya
hozád való közölétésemet. Az mint ellébbi levelemben
is megh irtam, az eo Felséghe grátiáját egéz ekkoráigh
Istenem úgy álgyon megh nem láttam. Gebhárd úr
levelét is vévén, melyben írja bizonyosson kezemhez
jutot volna azon eő Felségbe grátiája, becsület szereteő
Realis embernek tartván magamot, bizony ha ugy

1 = bőven, sűrűn, súlyosan.
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volna hitet róla nem mondanék; noha hiszem Istene-
met, hogy mégh megh láthatlak. esak arra kérlek ne
békételenkegyél, bízad egészen Istenre, az mikor eő
Szent Felségének -fogh tetzeni, elhozza azt az órát,
mint ketten megh örvendeztettünk, ról am penigh
igaz Társodrúl el ne feletkezzél. Anyám Asszonnak eő
kegyelmének ajánlom sok szolghálatomot úgy Hughom
Pekriné Asszonyomnak is ajanlom szolghálatomot.
Ámbár ennyire vetődtem is az igaz Atyafiságrul el ne
feletkezzék. Ezzel! Isten oltalmában aianlak s engegye
hamar időn örvendetes hért hallanom felőletek.

Igaz tökéletes Társad
Bukerest 258bris. 1696.

Pctrőezy István.

XL.

1696 november 29.

Az én szerelmes édes Uramnak, Tekintettes és
NaghosPetrőtzy István uramnak- eő kegyelmének
adassék szeretettel. -

Mint szerelmes Uramnak ajánlom kegyelmednek
holtigh való igaz hévségemet. Isten minden üdveséges
sok szer mesés jókkal álgya meg kegyelmedet édes
szévem.

Kegyelmed nálam kedves levelét igen kedvessen
vettem, hogy rólam igaz Házas Társárul el nem felet-
kezik. Isten álgya megh kegyelmedet érette. Hogy
penígh nagy szomoruságban iria kegyelmed magát
lenni tűlem való messze léte miat nem kétlem, mert
magamnak is van részem sok szomorusághban kegyel-
med szomorú sorsa miat, de mit tehetünk róla, úgy
.köll mindennek lenni, az mint Isten akarja. _Szent
Dávid is bujdosásában igy vigasztalta magát mondván
Sádok -papnak. Vid vissza az Isten ládáját az városban;
haén az Úr előtt kedves lészek, engemet ismét haza
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hoz és azt megmutattya én nékem és az eő Sátorát,
ha penigh azt mongya az Isten, nem köllesz énné-
kem, émhol vagyok én, cselekegyék úgy velem, az
mint néki tetzik ; igy Szent Dávid Istenre hagyván
magha bujdosását, Istenes életet viselvén megh is
szabadétatot s haza hozatot Istentül. Igy édes Uram
kegyelmed is bézza minden gongyait Istenre, ne bú-
sulyon, mert minden kétségh nélkül elhitettem magam-
mal, hogy mind ketten megszabadulunk kimonhatatlan
keresztünk allúl, csak Istenes életben élőnk. Asszo-
nyom Annyám eö kegyelme kegyelmed köszöntését
kedvessen vette, viszont anuyai szeretettel köszönti
Kegyelmedet, Istentül minden üdveséges jókat 'kéván
eő kegyelme kegyelmednek. Sógor Pekriné Asszo-
nyomnak megh nem mondhattam kegyelmed üzenetit,
mert az minémő Summában megh alkut eö kegyelme
Nemes Camarával, már egészlen letötték eő kegyel-
mek az pénzt, azért már ide való jószághoz semmi
közi nincs igaságh szerént, hogy penigh érti kegyel-
med igaz atyafisághra, mostaní világban nem' sokat
tanálunk, az kik igaz Atyafiak volnának szével. Az
mi penigh az mi egéségünkct ileti, Istennek hála jó
egéségben vagyok. Megh irtam volt kegyelmednek,
hogy Lűcsére jártam Doktor uramhoz, hol hét hétig
késvén Isten segétségébül szerencséssen érkeztem haza,
otthon is három hétigh éltem órvosághal, -sok búnak s
keserűséghnek tulaidonétotta szévem fájdalmát Doktor
uram. Edes Uram kérem kegyelmedet ne kapion na-
gyobb titulusson, mert job jó Nagos úrnco'klenni, hogy
sem mint kicsény Grófnak. Hagyuk az titulust az
utánra, elégh időnk lesz hozzá, ha Isten éltet bennün-
ket. Ezzel édes lölkcm Isten oltalmában aianlom kegyel-
medet, maradván valamégh Isten éltet

kegyelmednek Igaz Házas Társa mint holtigh

Revay Eörsébett.

Kült Szklabinya Várábul 29 novembris.
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P. S. Kévántam vólna tudni minemeő egéségh-
ben légyen kegyelmed, kérem másik levelében ne
nehezteljen tudósétani felőle. Pekriné Asszonyom Erdély-
ben van.

XLI.

Hi97 februar 1.

Az én Szerelmes édes Uramnak, Tekintetes és
Naghos Petrőtzy Istvány uramnak adassék szeretettel.

Mint szerelmes Uramnak aianlom hóltig való igaz
Iiévségcmet' kegyelmednek.

Hogy ennek az új esztendőnek .minden részeit
tegye Isten szerencséssé és üdvösségessé kegyelmed-
nek sok következendőkkel egyőt tiszta szivbül kivánom.

Kegyelmed levelét édes Uram mégh Sz. Erzsé-
beth napján szeretettel s igen kedvessen vettem, már
sok időktül fogvást nem vévén kegyelmed levelét bu-
súltam rajta, mi oka légyen, hogy kegyelmed levelét
nem vehettem, de vévén kegyelmed levelét megh örül-
tem raita, hogy el nem feleitet kegyelmed, sőt megh
emlékezik igaz Hittes Társárul, sok búsulásí közzöt
is vigasztal. Adná Isten édes Szévem, hogy nem csak
levelünkel, de személyünkel is. megvigasztaIhatnánk
egymást, kiben nincs semmi kétségem, hogy az Isten
eő Szent Felsége megh ne halgassa méltatlan imád- .
ságinkat, csak Istenben bézünk" s Istenes életet éljünk.
Én édes Uram, k Jyelmed felől Írt levelére mingyárt
adtam választ, de nem vagyok bizonyos benne, hogy
Secretarius Uram kezéhez jutot volna, mert már tize-
dik hete ez, hogy elküldtem Postán Secretarius Gebhart
Uramnak szólló levelemet, kiben kegyelmednek szólló
levelem is bé volt pecsételve, de se Secretarius Uram-
nak, se kegyelmednek választát nem vehettem, kin

1 = hűségemet.
2 = bízzunk.
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nem kicsényé busúlok, hogy már talán (noha ism é-
retlen, soha nem látot, de nagy jóakaró) Secretarius
uramtül is mostani szerencsétlenségemben elhagyattam.
Ma harmadik levelemet irom eő kegyelmének, talán
lesz választom reá, ha választot nem vehetek eő ke-
gyelmének szóló levelemre, nem fogom tudni mire
vélni hogy enyire elidegenedett eő kegyelme tűlem.
Míndazáltal valamégh Isten éltet, Istenemet imádom
eő kegyelméért, hogy ismeretlen lévén eő kegyelmérel
annyi sok jó akaratyát vettem kegyelmed levelei hoz-
zám kűldése által. Sándor Gáspár uramnak halvá.n
hérét hogy kíjűt eő Felséghe hévségére' öröItem, hogy
szemben lehetek eő kegyelmével s beszélek kegyelmed
szerencsétlen sorsárúl, miben légyen, de oly szeren-
csétlen vóltarn eő kegyelmébez, hogy mégh eddigh
szemben nem lehettem eő kegyelmével, mert mégh
·eddig is otbon nem volt eő kegyelme, mind Bécsben
lakik. Úgy hallom másoktúl, azt beszélli kegyelmed
álapotya felől hogy semmi szolgája egy más inas-
lányán kévől nem vólna, kőntesse is igen gyarló vólna
kegyelmednek, egy szóval mondván hogy rossz ála-
potya volna kegyelmednek, kén én édes szévem nem
kevéssé busúlok, kérvén, tudósétson, ugy van-é vagy
nincs az álapot. Verebélyi névő, Sándor Gáspár uram-
nak szolgáia penigh azt mondotta, hogy jó dolga
van kegyelmednek. Már nem tudom, kinek köll hin-
nem. Asszonyom Anyám eő kegyelme kegyelmed kö-
szöntését igen kedvessen vette, viszont anyai szere-
tettel köszönti kegyelmedet, kívánván ebben az új
esztcndüben hozza Isten szerencséssen kegyelmedet
édes hazájában, Istennek ei) szent Felségének décsé-
retire és eő Felsége hévségére. Az mi penigh az mi
egéségünket illeti, Asszonyom Anyám eő kegj elme
Istennek hála álapotyához képpest törheteő" egéségh-

1 = hűségére.
2 = tűrhető.
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ben vagyon; én is Istennek kegyelmébill jó cgéségbel
bírok, .kívánván kegyelmed egésége felöl is szerenesés
bért hallanom. Ezzel édes Szévem, Istennek ajánlom

'kegyelmedet maradván valamégh Isten éltet
kegyelmednek Igaz Hü Társa

Revay Ersébeth

Kült Szklabinya várában, 1. February 1697.

XLII.

1699 aug. 3.

Mint szerelmcs Uramnak ajánlom kegyelmednek
holtig való igaz szolgálatomat.

Isten minden szerenesés idvöséges jókkal áldgya
meg kegyelmedet. Kegyelmed levelét édes Szévem far-
sangban vöttem volt, ki elég sok kézbe volt Bécsben
is, de mégis eöt hét alIat kezemhez juttot. Kit oly
kedvessen vöttem, hogy meg nem irhatom kegyelmed-
nek nagy örömemet, de annál is kedvessebben látnám
kegyelmedet, ha lsten könyörülne rajtam, megkesere-
dett szívem vigasztalására hazájába hozná kegyelme-
det, hogy sok bujdosási után kegyelmes Urunk eő
Fölsége szárnyai allat nyugodalmasan élhetnénk hátra
maradt életünkben. Megvallom, édes szfvem, sok búm,
gondom, törődésem s kesserüségcm volt már kegyel-
med távul léte iniatt tizennégy ösztöndö allat, de mos-
taníhoz képpest csak árnyék volt, mert akkor napról
napra vártam Istenern szabadítását, jó békességbe való
hazajövetelét, de most meg lévén már a mint hallom
az békesség, ugy olvasom, örökre len hagyták kegyel-
meteket Török hatalma allat, kin való sok terődése-
met nincs oly penna, ki megirhassa, se olly ember,
ki megmondhassa. De még sem essem kétségbe, oly
hiszembe lévén, megelégedvén Istenem sok keserű-
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ségemen, haza hozza kegyelmedet kegyelmes Urunk
eő Fölséghe szárnyai allá, mert micsoda örömére szol-
gálna kegyelmednek, bekötvén világomat' másutt való
lakással emészszem búval tellyes keserves életemet.
Ezeket hog·y Írtam édes szévem ne tulajdonétsa idegen-
ségemnek, hanem sok sirással telyes bús szívemnek
kegyelmed távul léte miat. Asszonyom Anyám eő ke-
gyelme ajánlya kegyelmednek anyai szeretetét és
kivánja, ha Istennek úgy teczik, még életébe gyönyör-
ködhessék bennünk. Ezzel Isten oltalmában ajánlom
kegyelmedet maradván valamégb Isten éltet kegyel-
mednek igaz, kegyelmed után kesergő Társa

R. E.
Szklabinyán, 6. Aug. 1699.

A zay-ngróczi gróf Zay-könyvtárból
közzéteszi :

(H).

1 = szememet.
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A pusztulás után/

A naarajokibeli vén Márkus, a híres táltos, reggeltől
fogva mozdulatlanul ült a kemence előtt térdére könyö-
kölve ; világtalan szemei sűrű szemöldöke alá rejtőztek.
Öreg felesége és menye látták, hogy lelke elbolyongott
8' ezért csöndesen tettek-vettek s nem zavarták őt kér-
désekkel.

Déltájt, midőn künn hóvihar tört ki, az öreg
egyre nyugtalanabba lett. Arcának redői megelevened-
tek s kialudt szemei néha-néha elővillantak szárnyforma
szemöldöke alól.. Az anyó és a nicnye aggódva figyel-
ték őt s várták, micsoda bíreket fog jelenteni nekik
az öreg, Az agg táltos ugyanis mindig bírt adott
tűzvészról vagy egyéb szerencsétlenségekröl abban az
órában, amikor azok megtörténtek bár a legtávolabbi
falvakban is. S pontos felvilágosítást tudott nyujtani
azokról a segítségkeresökről is, akik ide vetődtek az
ö magános telepesházába, Isokyrö és Laihia közti
pusztaságon.

Míg a percek lassan teltek, az öreg egyre nyug-
talánabb lett. Jobb karját fölemelte, mintha el akarna
hárítani valamit '8 az asszonyok véleménye szerint
kínosan sokáig tartá fölemelve, miközben arca benső
gyötrelemtől vonaglott. Felesége végre nem bírta meg-
.állní, hogy ne suttogja feléje:

1 E rajz a XVIII. század elején lezajlott finn-orosz harcok
koráról szól.
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- Mit látsz, Márkus ? Talán az ellenség köze-
ledik felénk?

De az agg nem hallotta a kérdést, mert úgy látszott,
hogy egész figyelme valami 'távolabbi eseményre irá-
nyult. Arcredői ránga tóztak s nehezen lélegzett. Végre
súlyosan lebocsátotta fölemelt karját a térdére s han-
gosan feljajdult, miközben feje lehanyatlott.

- Mi volt az? Mit láttál, Márkus ? - kérdé
ismét az anyóka siránkozó hangon, de most sem kapott
feleletet.

- Lövöldözést hallottam N apue mellől s véres
küzdelmet láttam ottan; - szólt végtére az agg hosszú,
nyomasztó hallgatás után.

- No, és ? - suttogott az anyó és menye féle-
lemtől és kívánesiságtól gyötörve.

A muszka győzött! - felelt az öreg dörgő
hangon.

Uram irgalmazz! -- kiáltott föl az anyó.
Aztán ismét nyomasztó némaság uralkodott, míg

azt meg nem törte az agg eszavakkal:
--- Estére vendégeink lesznek: menekülők. Hozza-

tok rendbe mindent, hogy élelmet és gondozást kapjanak.
Aztán újra a maga világába mélyedt, az anyó

meg a menye pedig munkához fogtak. Az előbbi
kenyérsütéshez látott és répát vetett sülni a kemen-
cébe, az utóbbi meg a fürdőházat fűtötte be.

- Tépésre is szükség lesz, -. mondá az agg az
est beálltával, az anyó vonakodás nélkül hozzáfogott,
hogy egy vászonlepedőt széles szalagokká hasogasson.

Künn tombolt a vihar és bástyákká növelte a
hófuvásokat, de benn, a naarajokibeli hajlékban barát-
ságos meleg terjengett. Minden el volt ott készítve a
vendégek fogadására. A kemencében tűz lobogott, a
padlóra vastag szalmaréteg volt terítve s a friss sütésű
kenyerek kellemes illatot arasztottak.

Az agg megint fölemelte fejét és hallgatózott.
Pillanat mulva az asszonyok is hócsikorgást és ván-
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szorgó lépteket hallottak. Csakhamar fölt árult az ajtó
s betódult rajta körülbelül tíz, fáradságtói roskadozó,
hóborította ember. A szalmára rogy tak a kemence előtt
és fagyos kezüket a tűz felé nyujtották.

Mátyásfi Antal altiszt és' utolsó emberei voltak
ezek, kik Napuenál az ellenség elől megruenekülve
ide vetődtek.

*

Mátyásfí Antal alapjában nem különbözött semmi
tekintetben sem a közönséges altisztektől. Iparkodásá-
nak egyetlen célja szakaszának lehetőleg mintaszerű be-
gyakorlása volt. A komandó: puskát váll-ra! vagy: jobbra
át! előre in-dulj! volt életében a legfontosabb dolog s
hogy feszesen lépjen ki szakasza élén mind hadban..
mind békében. A haza nem volt neki egyéb, mint a
saját szakasza, vagy legföljebb ezrede. Ami ezen kívül
esett, az körülbelül mindegy volt ránézve.

Csak a poltavai ütközet után, mikor fogságba
jutott, világosodott meg előtte, mint többi bajtársa
előtt is, a haza fogalma szélesebb és mélyebb érte-
lemben. Midőn messze, bent az ellenség földjén idegen
emberek és szokatlan viszonyok között kellett gyöt-
rődnie, a haza a maga lakóival és viszonyaival egyetemben
gyönyörű ábrándképpé magaslott lelkében. A kékelő tavak,
az alacsony dombok, melyeknek lejtőin gabnakepék sora-
koznak a szeptemberi verőfényben, a füstölgő gabona-
szárító-osűrök, a kútgémek és a magastetejű templomok.
a berkenyefák árnyékában, a gyérszavú és komoly, de
melegszívű emberek ruost új világításb an tüntek föl
emlékében. Ekkor erős honvágy ébredt benne. Meg-
szökött fogságából s kimondhatatlan nehézségeken át
vándorolt vissza szülőhonába. De már ez is nagyrészt
az ellenség hatalmába került s majdnem mindenütt
.letarolt pusztaság meredt elébe. Ismét a hadseregbe
lépett s ezúttal nem csupán harcvágyból és köteles-
ségérzetböl, hanem szenvedő hazájáért.
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Midőn aztán Napne-nal a porii (björneborgi) és
más ezredek maradványai az ö vezetése alá kerültek,
úgy érezte, hogy egyszerre megnövekedett és megerő-
södött. Mint a pásztornélküli juhok,' úgy gyülekeztek
köréje ezek, HZ ellenség tengeréből megmenekült fér-
fiak s ö vezér gyanánt lépdelt előttük, bár maga se
tudta; merre menjen és sebeinek fájdalmában minden
percben majdnem földre roskadt. Vaktában botorkált
előre erdőkön és mocsarakon át, míg vihar sivított a
fülébe és hóförgeteg csapott a szeme közé. Majd mind-
nyájan meg voltak sebesülve s a katonák közül egyik
a másik után rogyott a fagyott hókéregre. De nyug-
vás nélkül senkitől tanácsot nem kérve lépdelt Mátyásfi
Antal előre.

Midőn a barcteret elhagyta, lelkében életre kelt
vezérének kérdése: "Végpusztnlásra van-o ítélve ez a
nép?" Határtalan kimerültségtől nyomva szívesen elte-
rült volna s beletemetkezett volna a lágy hóba, de az
az égető kérdés visszatartotta ettől. Úgy érezte, hogy
ha ő leroskad, akkor eldől az a kérdés is: a finn
nép pusztulásra van kárhoztatva! Nem törődve a sötét-
séggel, viharral és fáradtsággal, szüntelenül előre tör-
tetett, mert vállain érzé nyugodni az egész finn nem-
zet sorsát.

Mennyi ideig és mely irányba haladtak, azt egyi-
kük sem sejtette. Mátyásf tekintete mindig egyenest
előre meredt s végre a sötétségből tüzet látott szemébe
villanni. Tűz ! - kiáltott ő, s : tűz, tűz 1 ismételték
emberei megfeszítve végső erejüket, hogy odaérjenek

*
Mátyásfi és az ő emberei szerint minden úgy

történt, mint II mesében. Míkor már azt hitték, hogy
arra vannak kárhoztatva, hogy elveszszenek a hófúvás-
ban, meleg szebára bukkantak, hol éppen mintha csak
őket várták volna, szalma volt a padlóra terítve s
puha kenyér, répasült és fürdő várta őket. S midőn a
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tűz melegében leolvadt gúnyájukról a Jeg és a hó és
sebeik elkezdtek sajogni, elővette az agg a kötöző-
rongyokat és a szögletszekrényből mindenféle enyhítő
kenőcsöt és balzsamot keresett elő.

Miután ettek, megfürödtek, sebeiket bekötözték,
elterültek a katonák a szalmán egyik a másik mellé
s nyomban halálszerű álomba merültek, De Mátyásf
még ébren volt s a kemence mellett üldögéit, melybe
az agg közben-közben fát vetett. Künn még üvöltött
a szél s az emberek nyöszörögtek álmukban, de Má»
tyásfi különös megelégedést és boldogságót érzett
kebelében. Ugy tetszett neki, mintha saját megmene-
külésével az egész finn népet megmentette volna a
pusztulástól.

Nem beszélt sokat az öreggel, aki csak tovább
üldögélt a lócán a kályhazugban térdére könyökölve,
rendületlen nyugalommal az arcán. Mátyásfi Antal az
ő közelében gyermeki biztonságban érezte magát. Az
öreget különös fényben látta, mint mindent ezen a
nevezetes napon. Népe letunt nemzedékeinek képviselö-
jét látta benne, épp úgy, mint az imént, mikor a
hófuvásban előre törtetett, magában érezte népe mai
nemzedékének sorsát.

- Tehát eddig minden elveszett? törte meg
végre az öreg táltos a csendet.

Azt mondja: eddig - gondolá az altiszt és
válaszolá:

- Minden! Én legalább nem tudom, vannak-e
mások életben seregünkböl, mint Illi, leszámítva a lovas-
ságot, melyet Barre mindjárt a harc kezdetén elvezetett.

- En láttam ma mindezt - szólt az öreg s az
altiszt nem is csodálkozott a szavain. - Akkor iszonyú
kínt éreztem a szívemben, de a ti érkezéstek előtt már
megenyhültem tőle.

Mátyásfi Antal most elbeszélte a küzdelem lefo-
lyását s hogy mit kérdezett tőle vezére kevéssel
halála előtt.

Ösvény IV. évf. 8
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- S kegyelmed mit hisz ebben a tekintetben?
kérdé végre az öregtől. - Pusztulásra szánt nép

vagyunk-e ?
- Nem vagyunk, - válaszolt az agg habozás

nélkül és csöndes bizalomrnal. -- Legkevésbbé sem
vagyunk 1 Mert ba pusztulásra volnánk szánva, úgy a
háború és veszedelem helyett jó napokat látnánk s
minden kedvünk szerint történnék. Mi nem szoktunk
a jómódhoz s az hamar tönkretenne bennünket. De
a háború és éhség régi ismerőseink s ők nem is tud-
nak minket elsöpörní a föld színéről. Ezek a mostani
idők csupán nevelőeszközök az Úr kezében, aki azt
akarja, hogy legyen valami ct népünkből. Akit az Úr
szeret, azt bünteti.

- De ez a büntetés emberi szemmel tekintve
túlságosan keménynek látszik, - felelt az altiszt --
úgy hogy nem csoda, ha sokan kétségbeesetten kér-
dezik, iniként ma a mi megboldogult ezredesünk : el
hírjuk-e viselni ezeket a megpróbáltatásokat? Előbb a
borzasztó inséges évek, aztán a háború, aminek tán
sohaselll lesz vége. ,

- Keménynek látszik és az is; de a vessző
forgatója tudja, mit bírunk meg s mikor tegye le
vesszejét. Majd meglátjuk, ha megérjük, hogy ... de
vedd le a szentírást onnét a szegletszekrényről, ott
jobban el van mondva, ami épp az elmémben forog.

Mikor az altiszt teljesítette a parancsot, biztatta
őt az öreg: .

. - Keresd ki Ezekiel harminchatodik fejezctét és
olvasd a harmincharmadik verstől kezdve. Ott vannak
a szavak, amiket az elébb mondani akartam.

Mátyásf kikéreste a megjelölt helyet és olvasta:
- Így szól az Ú1': azon a napon, melyen. meg-

foglak titeket tisztítani minden vétkeitektől, ismét lakókat
akarok telepíteni a városokba s a pusztaságokat újra
kell építeni. S Ci földúlt fölclft, amely el volt pusztítva,
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föl kell szántani minden arramenő szeme előtt. És ti ezt
mondjdtok : ez a föld föl volt dúlva s mosi olyan, mint
az éden gyönyörü kertje; ezek r;t városok le voltak rom-
bolva s puszták és lakatlanok voltak s mosi hatalmasak
és lakókkal telvék.

- Igen, igen . . . így lesz az, - dünnyögött az
öreg. - Népünk állapota olyan, mint a tietek a mai
napon, akik baj és halál veszedelem után itt meleg
szobát, élelmet és köteléket találtatok sebeitekre.

- Ugy bizony, - szólt az altiszt, aki éppen
ezt gondolta. - De közben nem szabad elcsüggedni.

.~ Nem, csüggedni nem szabad ... s ha némelyek
ki is merülnek, mások kitartanak, míg a megköny-
nyebbülés napja földerül. S ezek aztán új életet
kezdenek.

- S ezek épp azok, akik a bal időkön át
megóvták népük gyökerét, - szólt az altiszt, keblé-
ben ujjongó érzéssel, mintha valami szerenesés fö]-
fedezést tett volna.

- Helyesen mondtad l -. erősíté az agg.
A parázs már kialudt a kemencében s mindketten

nyugodni tértek'. De Mátyásfi még éjfélkor is ébren
volt s hallgatta, hogyan fütyül a halkuló szélvihar a
kéményben. Bár tagjai fájtak és sebei sajogtak. de
lelke annál egészségesebb és erősebb vala.

Másnap teljesen elült a vihar s a napsugár be-
ragyog ta a zuzmarás erdőket. S bármily szükséges
lett" volna "Mátyásfinak és embereinek egy-két napi
pihenés, mégis nyomban a reggeli után útra készü-
lődött.

- Nem szabad csüggedni, sem megakadni, -
.felelt az öreg marasztásaíra. - Seregünk szétszó-
ródva, de ismét össze kell gyíijtenünk. Sietnünk kell
egymást fölkeresni.

Midön búcsúzásul megszorítá az agg táltos kezét,
így szólt ez:

8*
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Még sok próba vár rátok, mert a tegnapi
nem' volt még az utolsó, de azután ... ismét lakókat
akarok telepíteni a városokba s a pusztaságokat újra
'kell építeni, mondja az Úro

Pár perc mulva a kicsiny csapat mély hóban
baktatott Laihia egyházas falu felé. Egyedül maradva
így szólt az öreg táltos feleségéhez és menyéhez :

- Sokat várnak tőlünk mostanában, de hisz
arra vagyunk teremtve, hogy sokat elbírjunk.

K. Vilkuna után finnból fordította
Bán Aladár.



· 1 Azt hiszszük, kedves és értékes szolgálatot teszünk olvasóink-
nak azzal, hogy a megjelent új verseskönyvekre a legjellemzőbb
mutatványok közlésével figyelmöket felhívjuk. Ily nehéz időkben
igazi költők olvasása, szellemökhe mélyedés az Isten igéje mellett
valóságos orvosságszámba megy, amely lelkünket fölüdíti s újabb
lelki tusák elviselésére megedzi. Vargha Gyula és Szabolcska
Mihály nem szorul külön bemutatásra. Új a sorban Gyóni Géza, a
gyóni evang. parókia szülötte, akit a világháború nagy próbái
ihlettek meg. Különben olvasóinkat az Ösvény "Irodalom" rova-
tára utaljuk. A szerkesztő.

Újabb verseskönyvekböl.'

1. Vargha Gyula.

Jövtl, Megváltó!

Ólmos, nehéz köd, a föld és az ég
Alaktalan bús szürkeségbe foly;
Fejünk fölött még egy csillag sem ég,
Egy biztató sugárka nincs sehol.
E földi faj, fényes nyarát leélvén,
A sír felé tart, mert megvénhedett .
Ragyogj le ránk, te áldott éltető fény,
Megváltó égi szeretet.

A mindenség ezer csodáiból
Hiába int felénk az Alkotó,
Tagadja őt a gőgös földi por,
A percnyi fényében hivalkodó.
Erő- s anyagból gyúr bálványt magának,
Istennek tartja a vak végzetet ...
Óh gyujtsd ki lángját a hit csillagának,
Megváltó égi szeretet.
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E nemzedék, mely gögösen tagad,
~ túl ez arasznyi léten mit se vár,
~rezve rögvoltát, röghöz tapad,
Onző, irígy, lelketlen és sivár.
A perc övé, mohón üríti kelyhét
Asalakos, de habzó serleget.
Emeld, emeld tisztább légkörbe lelkét,
Megváltó égi szeretet.

A nemzetek közé üszköt dobott
A népirtó viszály véres keze,
Szilaj lánggal félelmesen lobog
A felszított fajgyűlölet tüze.
Vén századunk, mint a vérben húnyó nap,
Rőt fényt komor viharfelhőkre vet ...
Békítsd ki az őrjöngve tombolókat,
Megváltó égi szeretet.

Lábunk alatt kettéhasadt a föld,
Sötéten ásít a rémes torok,
BŐRZhangzavar sír, átkoz és üvölt,
Alant a mélység forr és sustorog.
Kél a vörös rém, amely minden oltárt,
Hitet, hazát romlással, fenyeget ...
A kénköves pokolnak zárd be torkát,
Megváltó égi szeretet.

Óh égi fény, tekints le ránk, tekints!
Töröld a könnyet, csillapítsd a jajt.
Váltsd meg a bűntől s átoktól megint
Az önmagát emésztő földi fajt.
Ragyogjon fel mindenható világod,
Mint egykor rég a szent jászol felett,

. S az ó helyén teremts új szebb világot,
Megváltó égi szeretet.
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II. Szabolcska Mihály.
- A "Szívem szerint" nevű kötetböl.

Világhábúrú.
Virrasztó lázas, néma éjszakákon,
Úgy tetszik, hallom a csaták zaját.
Lelkem előtt robogó hadsorok,
Szuronyrohamok irarnlanak át ...
S hogy büszke, szép fajom' ott látom égni;
Hol a vész és dicsőség legnagyobb:
- Arcom kigyúl, örömkönny gyűl szemembe,
S büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok!

De hajh . . . virrasztó, lázas éjszakákon,
Míg hallom zúgni a csaták zaját,
S lelkem előtt robogó hadsorok,
Szuronyrohamok íramlanak át:
Ez emberirtó, szörnyű gyilkolások
Vértengerében összeborzadok,
Kétségbeesve fölzokog a lelkem,
S szégyenlenem kell, hogy -- ember vagyok!!

Üzenet.
- Egy harctérre küldött bibliában.

Magyal' honvéd vagy, ebhez tartsd magad,
Csak győznötök, vagy balnotok szabad.
Ki orvul fente fegyverét hazánkra :
Lakoljon a gaz Isten-igazába!
Irtsd, ne kíméld, - hogy a honvéd nevet
Unokája is emlegesse meg!

De harc után, vagy fegyvertelenül
Árván ha egy is kezedre kerül:
Hajolj le hozzá érező sziveddel,
S sebét kötözd be gyöngéd szeretettel,
Testvér gyanánt, - hogy a honvéd nevet
Unokája is emlegesse meg!

119
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Könnycsepp az égben.
- A "Mennyei jelenések" -böl. --

Az Úr ítéletet tart fönt az égbe',
Hogy dúljon-e a háború tovább,
Vagy jöjjön már a béke?

A mennyei igazság mérlegébe
Rakják az angyalok
A földi szívek kívánságait.

És jönnek a porból való "nagyok":
Országukat vesztett királyok,
Két balkezű, vert hadvezérek.
Farizeus diplomatáknak álnok,
Sokrétű kígyófajzata.
~ hadseregszállító puritánok
Es fegyvergyárosok hada.
S mind, akik a halálból élnek.
-- Szóval az egyik serpenyőben
Gyűl, gyűl a háborúság vágya bőven!

A mérleg másik serpenyője
Sokáig úgy áll üresen.
Hiszen ha a haza kívánja tőle,
A nép tűr, vérzik s hallgat csendesen.
S dehogy panaszkodnék az árva! ...

- Ám mintha Isten valamire várna .

. . . S egyszerre, íme, harmatgyöngy gyanánt,
Egy könnycsepp hull a másik serpenyőbe.
Egy árva könnycsepp valahonnan.
- Az Ur tudja, hogy egy angyalra-vált
Gyermek ejtette fönt az égi sorban.
Egy angyallá vált kis gyerek,
Ki édesapját idelent,
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Mióta háborúba ment:
Hiába sírta, aírdogálta vissza,
S kinek halálos bánatát eleddig
Megvigasztalni még a menny se bírta!

És Isten mérlegébe
E harmatcseppnyi könyü úgy esett:
Hogy' hosszan vísszhangozták az egek
Az Úr döntését: béke, béke, béke!!

Ill. Gyóni Géza.

Levelek a Kálváriáról.1

l.

Amíg fehér halottnak hittél, .
Sokszor láttál egy friss sírdombot.
Fölötte tákolt fakereszt,
Alatta zúzott férficsontok.

Gondoltad: elmégy majd oda,
Egyszer, nyngodalmas őszidőbe.
És megnézed, hogy a szívemből
Az őszi rózsa már kinőtt-e?

Gondoltad: elmégy majd oda
Egy őszi este okvetetlen,
Öledben száz szál őszi rózsa,
Mert tudod még, hogy azt szerettem.

Fekete hintód halkan gördül
S mikor megáll ahalomszélen,
Síromból gyönyörködve nézlek:
Mily csodaszép vagy feketében.

1 Az itt következő költeményeket a költő szibériai fogságából
küldte haza. A "Lengyel mezőkön" cimű kötet után e költemé-
nyek nagy haladást és fejlődést mutatnak. Előre felhívjuk a meg-
jelenendő kötetre olvasóink figyelmét.
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2.
Hegyekell át a hír szalad,
Nem hős halott, csak szürke rab.

A szívverésed elakad:
Nem hős halott, csak szürke rab.

Nem gyászruha, nem temetés,
Csak új várás, új epedés.

Nem új, halálos fájdalom,
Csak új várás, új unalom.

Nem ráz ~eg őrjítő sírás -
Egy hadifogoly, senuni más.

Nem hős halott, csak szürke rab ...
Örülsz? vagy fáj a gondolat?

3.
Mit várok még és mire vársz még
Fekete fátylas, fehér asszony?
Ép vagy-e még, vagy sebet kaptál,
Te is e bús, rettentő harcon?

. Hol most bokrétás büszke hősök
Szerelmea szívvel halni mennek,
Elég erős páncél-é, mondd,
Emléke egy bús szerelemnek ?

Hol forrón freccsen most a vér,
, Csöndben alhat-e, mondd, a véred?

Vagy lázít már, hogy ifjúságod
Egy messzi rabtél visszakérjed ?
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Egy 'messzi rabtóI, -- akit már
A küzdők közül kitörültek
S ki a gőzölgő csatatérre
Csak fájó, fájó sóhajt küldhet?

Könyörgés az álomhoz.

Mutasd meg, Álom, így imádkozom,
Mutasd meg képét drága kedvesemnek,
Ha alkonyatkor kertjébe oson
S rózsái láttán könnyeí peregnek.
Arca szinéből rózsái szinének
Adhatott volna, amikor öleltem
Jaj, de azóta nála fehérebb,
Nála fehérebb,
Fehérebb rózsa nincs a rózsakertben.

Mutass meg, Álom, engem is neki,
Mikor szép fejét párnájára hajtja,
Erezze meg, hogy most is szereti,
Ki úgy él messze, mint az erdők vadja,
Vérző nyárunk még hány síró őszbe fut,
Míg édes arcát egyszer újra látom?
Érezze meg, hogy nálam szomorúbb,
Nálam szomorúbb,
Szomorúbb ember nincsen a világon.

123
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A kulturnemzetek filozófiája.'

A mai német filozófia egyik elismert korifeusa : Wundt
Vilmos, lipcsei egyetemi tanár is megírta az ő háborús köny-
vét és milyen jellemző az úgy rá, mint a német szellemre
nézve! A történeti hűség kedvéért meg kell ugyan említe-
nünk, hogya nagy gondolkodó, körülbelül egy hónappal a
világháború kitörése után is adott ki egy beszédet (Über den
wahrhaften Krieg. Leipzig, 1914), melyben ő is leszáll a
politika porondjára és éles kritikát gyakorol azon kultúrnemze-
tekről, melyek hazug ürügyek alatt e harcot ránk erőszakol-
ták. Egészen más jellegű azonban ezen ujabb és terjedelme-
sebb műve. Tiszteletet érdemlő tárgyilagossággal keresi a'
vezető kultúrnemzetek történeti összefüggését a filozófiájukkal
és e kapcsolatból megállapítja, milyen az ő szellemük béké-
ben és háborúban. Hogy a népek lelke filozófiajukban is nyil-
vánul, ma már általánosan elfogadott elv, de nem éppen
köunyü feladat az ilyen nemzeti vonásokat a filozófiában ki-
nyomozni. De Wundt, a maga nyugodt, előkelő modorával,
óriási kultúrhistóriaí tudásával szerencsésen megoldja a fel-
adatot és amit elmond, nemcsak végtelenü! tanulságos, hanem
egyben olyan, hogy ellene alig is lehet kifogást tenni. Külö-
nösen kellemesen érint, hogy a világháború közepette nem
bálványozza a saját nemzetét; kimutatja ugyan erényeit, de
tudományos alapon és végezetül hibáit ostorozza.

1 Wilhelm Wundt: Die Nationen und ihre Philosophie. Ein
Kapitel zum Weltkrieg. Zweite Auflage. Leipzig, 1915.
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Wundt szerint a költészet mellett a filozófia az, mely a
nemzetek jellegét leginkább tükrözteti, még pedig azért, lllert
a világnézetbe fölveszi azokat az erkölcsi indítékokat, melyek
a költészetet is irányítják.

A modern világnézet előkészítéséből három német ember
vette ki a maga részét: Kuzaí Miklós, aki először fogta fel a
végtelenség eszméjét a maga abszolút nagyságában és. ez az
eszme az, mely a modern gondolkodást az antik gondolko-
dástól leginkább elválasztja. Kopernikus a második, aki a
tünemények relativitásának megragadásával az újkor egyik
legfontosabb gondolatát pendítette meg, Paracelsus pedig a
monasz gondolatával hatott. Azonban az európai népek szel-
lemi vezetése az újkor elejétől kezdve mégsem a németeké
lesz, hanem egymásután az olaszokra, franciákra és angolokra
száll. Azok az eszmék, melyeken· a XVI. és XVII. század
olasz filozófiája felépül, nem mind olasz földön termettek.
Maga Giordano Bruno a reneszánszfilozófia legnagyobb alakja,
dícsérettel szól az említett három németről, akik új útat tör-
tek a filozófiának és melléjük hozzácsatolja Luther nevét is,
aki mint új Herkules, a hármaskoronájú Cerberust legyűrte.
Egyébként Bruno Kusanus gondolatát Kopernikus új világ-
rendszerére alkalmazta és ezzel a következő fejlődés kiinduló
pontjául szolgált. Ugyancsak ő erkölcsi téren az intellektua-
lizmussal szemben voluntarizmust állít, vagyis azt tanítja, hogy
nem annak a felismerése, ami hasznos és kártékony, avagy
jó és rossz, hanem akaratunk a döntő tényező, hogy a jót
tegyük és a rosszat mellőzzük. Azonban a fényesen indult
olasz filozófia szomorú véget ért. Bruno 1600 február 17-én
máglyán végzi életét, Galilei pedig 1633 június 22-én vissza-
vonja tanát. Itália vezérszerepét Franciaország veszi áto Amire
az olasz hiába törekedett - féktelensége akadályozta meg
benne - az a franciának sikerült : az új tudomány eredmé-
nyeinek biztosabb megrögzítése és egységesebb világnézetbe

. foglalása. A francia nemzeti 'szellem "representative man"-je
Descartes. Az olasz teremtő képzelettel szemben világos érte-
lem, fényes retorika, tervszerűen gyűjtő hajlam jellemzi a
francia filozófiát. Descartes dualisztikus világnézetet teremt,
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melyben az UJ természettudomány elméletei a régi egyházias
filozófiából vett kölcsönzésekkel egybeolvadnak. De e meg-
alkuvás sal a problémákat nem oldotta meg, csak megformu-
lázta. A világ ránézve tiszta mechanizmus, melyből azonban a
lelket kivette. Követöi aztán levonják a végső következtetést
és így áll elő a materializmus, mely csak anyagot és moz-
gást ismer el. Descartesban továbbá sajátságosan egyesül a
dogmatizmus és szkepsis (kételkedés). Ez ezentúl valamennyi
filozofáló .franciának a sajátsága, de úgy, hogy a szkepsis
túlnyomó (Bayle, Voltaire, Diderot stb.). A francia filozófia
úgyszólván mai napig Descartes hatása alatt áll. Comte sem
eredeti. Természettudományi, szociológiai alapelvei előző gou-
dolkodóktól származnak, "új vallása" -nak az erkölcsi parancsa
("vivre pour l'autrui") pedig a keresztyén erkölcstaura emlé-
keztet, kultusza pedig a róm. kath. egyház kultuszát utánozza.
Bergson tana is alapjában véve a deseartesi metafizikának az
átformálása. A francziák érdeme, hogy a filozófiát az általános
müveltség elemeíve tették és hogy először forrnulázták meg
világosan azokat a problémákat, melyek azontúl a modern
gondolkodást mozgatják. Nem véletlen, hogy etikai téren ere-
deti alkotással nem dicsekedhetnek. Amennyiben értékeket
elismernek, ezek szubjektívek (becsület és dicsőség), de nem
objektívek (általános érvényűek). Ilyen talajon az igazi idea-
lizmus nem teremhet, csak a megnemesített egoizmus, a
Comte-féle altruizmus pedig csak a theológiai morál átvétele.
Máskép fejlődik az angol filozófia. Igen jellemző, hogy amaz
empirikus-szkeptikus iránynak, melyet a XIII. században Duns
Scotus, a XIV. században pedig Occam képviselnek, Angliá-
ban találjuk gyökereit.

Nem kevésbbé jellemző, hogy az anglikán egyház meg-
alakulásával (ami politikai tény volt!) a vallási tekintély
helyébe a politikai lépett és ez a körülmény lazította a vallas
és tudomány közti kapcsolatot. Az anglikán egyházból kivált
puritánok -idövel szintén politikai terre léptek, belőlük pedig
ismét az independensek, illetve szabadgondolkozók irányzata
ágazott el. E szellemi mozgalmak motívumait mind egyesíti
magában Hobbes, aki Bacon óta Anglia legegyetemesebb gon-
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dolkodója és aki politikai abszolutizmusát filozófiai szabad-
gondolkodásával akarja megokolni. Mivel az anglikán egyház
államegyház. azért tana egyedül jogosított hit. A világ mecha-
nizmus, az ember is annak része, ez a "tudomány " tana.
(Íme, mily szakadás a tudás és hit között!) Az egoizmus pe-
dig az erkölcs alapja. Locke, a nagy puritán, a forradalom
utáni angol polgári társadalom képviselője. Filozófiajának alap-
vonásai Spencerig és a pragmatizmusig az angol filozófia
állandó alkatrészei. Tőle ered a filozófia korlátozása az ismeret-
tan és erkölcstan körére. Ö állította fel azt az axiómát, hogy
az emberi tudás és akarás csak az érzéki tapasztalatig ter-
jedhet. Alapelve az utilitarizmus: jó az, ami hasznos. Berkeley
idealizmusa nagyobb hatás nélkül mult el, csak pszichologiz-
musát karoltálc fel. NU/me félreteszi a hit és tudás dualizmusát
és hű maradván az angol filozófia tapasztalati - álláspont jához,
a legszigorúbb tudományos kritikát követeli. Berkeley pszicho-
lógiai módszerének a követöje, de e gondolkodóval szemben
antimetafizikus, a Hobbes-féle fizikai mechanizmus helyébe ö

a pszichikai mechanizmust helyezi és megalapítója lesz az
asszociációs -filozófiának. Az étikában Hobbes és Locke óta az
egoiszti7cus-utiliszti7cus irány végleg uralomra jutott. Bentham
és Spencer is ez irányzat kifejezői. A puritanizmus előtti angol
etika altruisztikus etika, Hobbes-szal ennek helyébe egoiszti-
kus utilitarizmus lép, Spencerrel pedig utilitarisztikus ego-
izmus: jelszava "man versus the State", vagyis az egyén
szabadságát és a közösség kényszere (az állam) elleni védel-
met hirdeti.

A francia filozófia vezető szerepet vitt a francia' forra-
dalomig, utána a német váltotta fel, mely szoros kapcsolatban
áll a reformációval. A reformáció itt nem volt politikai aktus,
mint Angliában, hanem a nép kó·réböl indult ki. Már kez-
dettől fogva előtérben állanak a német gondolkodásban a
vallási és vele összefüggő metafizikai problémák (a legkivá-
lóbb gondolkodók theológiai tanulmányokat is végeznek) és a
német filozófia sajátsága maradt bizonyos univerzalisztikus
vonás. Ez irány első képviselője Leibniz, a német idealizmus
megalapítója. mely ezentúl a specifikus német filozófia. Tana,


