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1. fERENC JÓZSEF

Magyarország és társországai apostoli királya

]916 november 21-én, Bécsben.

Zsolt. 21., 1-7. v.

Uram, a te erősségedben örül a király és a
te szabadításodban felette igen örvendez. Az ő

szívének kívánságit megadtad néki és az ő aja-
kinak kérését nem tagadtad meg tőle. Mert meg-
látogattad őt a te javaid áldásival és tettél az ő
fejére tiszta arany koronát. Életet kért tőled és
adtál néki napoknak hosszúságit mindörökké és
mindéltig. Nagy az ő dicsekvése a te megtartá-
sodban, fényességet és ékességet vetettél őreá.

Ösvény. IV. évf.



Zsolt. 72, 1-7

Üdv

IV. KÁROLYNAK
Magyarország és társországai apostoli királyának!

Megkoronáztatott
• ~I I 1, ~ t I

1916 december 30-án, Budapesten.

lsten, a te ítéletedet adjad a királynak és a te
igazságodat a király fiának, hogy ítélje a te· népedet

t .•

igazságban és a te szegényidet ítéletben. A hegyek
hoznak békességet a népnek és a halmok igazságot.
Megítéli a népnek szegényit, megszabadítja a szűkől-
ködőnek fiait és megrontja a bántalmazót. Félnek
tégedet, míg a nap és hold lésznek, mindörökké.,f Le-
száll mint egy eső a megkaszált mezőre és rnint az
öntöző záporok a földre. Virágozik az ő idejében az

igaz és a békességnek sokasága lészen.



Lévay József újabb költeményeiből. 1
,

A Megváltó.

A Meg\"áltó közöttünk idelent
Karácsony-este amint megjelent,
Palotákba s kunyhókba is beszállt,
De örvendő szívct alig talált;
Talált sok bút, kétséget és a hitnek
Csak betűit, melyek nem idvezítnek.

Áldó kegyét leginkább nyerte meg
Családi körben a gyermeksereg,
l\1ely a rakott fenyűgalyak körül
Zsibongva és reménykedve örült.
Ártatlanok, földünk virági, tiszták:
Szent ígéret, hogy övék a mennyország.

Örülnek ők, de hajh! az öregek
Pilláin egy-egy néma könny remeg,
Messze gondolnak, várnak valakit,
Akit talán sohsem láthatnak itt,
A l\1egváltó a könnyek tüköréből
Távol csaták mezőit ismeré föl.

1 Agg patriarchánk nemrég kezdte meg élete tizedik tizedét,
de e költemények is mutatják lelke ifjú erejét . Aki örök eszmények
szeretetében töltötte életét, győzni tud az időn. E költemények
eredetileg II Budapesti Szemleben jelentek meg.

Seerk,
11*
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156 LÉVAY JÓZSEF éJABB KÖLTE~IÉl\YE1BÖL

Látta, hogy a felbőszült nemzetek
Egymást gyilkolva ott Illint kíízdenek.
Vadállat is kíméli önfaját
S az ember írn vadnál vadabbra vált,
Urává lett a legbűnösli indulat
S békéje, lelke vérözönbe fúlad.

Szeretetnek, mely ily csudát művel,
Harcon, időkön győzni, győzni kell. -

És szóla Ö: oh iuily keserv nekem!
Ez hát az én megváltott seregem.
Ezért hoztam a földre az eget
S jelöltem utat, mely felé vezet !
Hiába volt, minden hiába volt hát!
Az ember még nem érzi égi voltát.

Hintém a jó magot: sziklára hullt,
Derít-e rá termő jövőt a mnlt ?
Mikor várja hajómat enyhe rév,
Ha így gyümölcsözött két ezred év?
Ha legszentebb reményün így esalának:
Új megváltás kell e bűnös világnak.

Távozóban megállt azok között,
Kiket sorsuk a tűzhelyhez kötött.
Magát az Isten lelkét látta. ott,
Mely minden élőt mélyen áthatott,
Ott minden ház az Isten háza volt már
S bő áldozattal füstölgött az oltár.

Egéaz nemzet eg'y szívvé melegült
S csatákon küzdőhősekért hevült.
Feláldozó szeretet, szánalom,
Sebet gyógyító balzsam, irgalom.
Míg haremezón rombolt aq'gyor!; enyészet,
Itt örök élet magvai tényésztek.
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Tisztult az út a MegváItó előtt,
Derengeni látta innen a jövőt .
S a végítéletet atyjára bízva,
Engesztelődve szállt a mennybe vissza.

-~~-- ----

Szép öreg templom.

Szép öreg templom a szentpéteri,
Habár nem a Szent Péter temploma.
Rómától messze vonta meg magát,
A Sajó partján csendes Otthona.
Sok századév viharzott át fölötte,
Isten csodája, hogy el nem söpörte.

Nincs rajta dísz, sem kívül, sem belől:
Némán beszélnek a tömör falak.
A régi multból itt-ott egy vonás,
Párkányzatán egy-egy vékony szalag.
Homlokából szökell magasra tornya
S a híveket három harangja vonja.'

Belől a nagy csúcs-íves ablakok
Színes üvegjén látogatni jár
S a levegőt a buzgó nép körül
Megszenteli a déli napsugár.
Nem Jegelhet itt a szem semmi máson,
Gyönyörkeltő művészi alkotásen.

Csak a szószék felett ul mereven
Egy gyarló kéz alkotta nagy madár:
Egy Pelikán, az áldozó anya
S alakjával megszívlelésre vár.
Hogy gyermekét ne hagyja veszni éhen:
Saját kcblét-rnost tépi értök éppen.

1 Most már csak eg·y, mert kettő a harctérre vonult.
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Fönn a kékszínii deszkamennyezet,
Kis kockáin egy-egy csillag ragyog.
Bágyadtabb fénynyel, mint az égiek,
Csak olyan formák és nem is nagyok.
Talán így is, ki elmerengve nézi,
Az ég boltját vagy épp a mennyet érzi.

A többi a lélek munkája itt:
Lerázva ,a föld nyiigeit s porát,
Az örök fényt keresse itt a hit,
A környező setét homályon át ;
Csak Istent lássa és csak őt imádja,
Enyhületét, üdvét csak tőle várja.

Így/imádták itt régi öseink
Vészek között is -rendületlenül, '
Fohászunk most tán. az ő itt maradt
Buzgó fohászaikkal egyesül:
Könyörgeni harcos vérző hazánkért,
Szabad hazában mindnyájunk javáért.

Nékem is e falak köznr hangozék
Gyermek-imám és zsoltárénekem
S most, a késő öregség alkonyán,

. Forró hálámat itt rebeghetem.
Az Úr házában, hogy szentelve lássák,
Így lesz a vég s a kezdet egy imádság.

Ifjú akácok a templom körül,
Őrködjetek soká s viruljatok ! •
Lakástokért, -a szerit helyért talán
Az ég kegyelme nyugszik rajtatok.
Ti még éltek, ha én már véget értem:
Susogjátok, hogy egykor én is éltem.'

1 Az akácokat a költő ültette.

/
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Osztroluczky Miklós elnöki megnyitó-
.beszéde a Luther-Társaság 1916 nov.

7-iki közgyülésén.

Tisztelt közgyülés í

A "Luther-'rársaság" harmincegyedik közgyűlését
tartja a mai napon, hogyegyévi működéséröl beszá-
moljon s egyúttal jövendő munkapregrammját kitűzze.
Egészben véve azt az ösvényt kellett követnünk, amelyet
a nagy idők járása számunkra megjelölt.

Anyagi erőnknek szabad rendelkezésünkre maradó
részét elsősorban a háborús olvasmányok terjesztésére
fordítottuk, mert mindenki érezte, hogya most folyó
élet-halál harcokban a lelki erők fenntartása és fokozása
az egyház, legsajátlagosabb hivatása. j

Közeledik azonban a reformáció négyszázados év-
fordulója s annak méltó megünneplésére nekünk is fel
kelJ készülnünk. Ezenfelül az egyházi irodalom fejlesz-
tésének egyetemes feladatai is kötelességeket rőnak
ránk, amelyeknek nehéz viszonyok között kell megfe-
lelnünk. " "

Nehezeknek látom a· feladatokat nemcsak azért,
mert azokkal. .az akadályokkal kell megküzdenünk,
'amelyek a világháború közepén minden irodalmi vállal-
kozásnak útjában' állanak, de főleg' azért is, mert a
társadalom lelki világát kell olyan irányba terelnünk,
amelytől mindinkább eltávolodott.

/
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A keresztyén erkölcs vonzóköre, sokak aggódása
szerint mind szűkebbre fog szorulni, ha nem igyék-
szünk a felvilágosítás és az igeterjesztés munkájával,
mindenekfelett pedig egyházi irodalmunk felkarolásával
a társadalmat az evangéliumi alapokra visszavezetni.
Vannak igazságok tisztelt közgyűlés, amelyeket nem
lehet túlgyakran ismételni.

Tavalyi elnöki megnyitómban már utaltam arra.
hogy nézetem szerint két olyau áramlat van, amely ha
egyoldalúan túltengene, egyházunk életgyökereit fogja
megtámadni. .

Az egyik az államtól várja az egyház valamennyi
kultúrfeladatának támogatását, a másik abban a tö-
rekvésben jelentkezik, hogy egyházi hatóságaink és
testületeink figyelmét elsősorban és mindenekfelett a
közigazgatás agendáira fordítsa, tuialatt az egyház
tanító és nevelő hivatása mindjobban a háttérbe szorul.

Már pedig- ne keressünk az államban se Maecenást,
se adóst, kitől a teljesített szelgálatok jutalmát vár-
hatjuk.

Lássuk benne a jogrend őrét, ki az igehirdetés
szabadságát és a vallásgyakorlat háborítlanságát bizto-
"itja. Az egyháznak, ha isteni rendeltetéséhez hű akar
lenni, függetlennek kell maradnia. Függetlennek akkor
is. amikor a társadalmi erőviszonyok változása folytán
az állam vezetésében egyház és vallásellenes irányok
érvényesülhetnek .

De mikép szerezze vissza azt a függetlenséget,
amelyet a hivők közönye folytán elvesztett, ha a kö-
zönyt nem igyekszik megtörni s Hem tesz meg mindent
arra, hogy lelkeket hódítson, áldozatkészséget ébreszszen
s eleven erőket munkára hívjon.

Ne gondoljuk. hogy ískoláink evangélikus jellegér
már biztosítottuk avval, ha ott az állam segéllyel ja-
vadalmazott evangélikus tanerők saját egyházi fenn-
hatöságaink ialatt oktathatnak. .

•

.----------------------------------------------------~~
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Csak üres keret, esetleg félrendszabály lesz ez, ha
egyidejűleg nem gondoskodtunk kellőképenarról, hogy
az ifjúság az iskola falain kívül is keresztyén szellemben
legyen nevelve, keresztyén öntudatát, szelidaritását
érezze, megtartsa, s az életben is érvényesítse.

Hasztalan .emelünk a régi kis templomokhoz új
tornyokat, ha azokból csak a harangszó hallatszik ki,
dc a prédikáció hatása már a templom küszöbén ki-
alszik.

Mert ha a szószék nem volt képes egymaga a
lelkeket felrázni. akkor a vezetőknek, papoknak és vi-
iágíaknak kell szétszéledniök s a családi körben, a munka-
műhelyekben s a falusi olvasókörökben kell az eg'y-
házi irodalom elterjesztésének utat nyitniok, csakúgy',
amint azt a Katholikus Népszövetség és a szocialísta :
apostol máris megteszi.

Kerületi és egyetemes gyűléseinken napokon át
tárgyalnak helyi vonatkozású s helyi érdekű közigaz-
gatásí kérdéseket.

Azok a nagy problémák azonban, amelyektol egy-
házunk jövője függ; úgyszólván széba se kerülnek.

Korkérdések, mint az ifjúság lelki vezetése, II

munkásmozgalmak felfogása, a nagy közgazdasági át-
a lakalások folytán előállott társadalmi feladatok egész
sorozata, amelyekben sok külföldi protestáns egyhúz
már állást foglnlt, mert nem térhetett ki előle, szinte
nyomtalanul suhannak el fejeink felett.

Az adrninisztrálás iránti előszeretet egyházunkat
energiájától s vonzóerejétől fosztja meg és eltereli il'

figyelmet attól, ami életének forrása, tudniillik a lelkek
gondozása s a hivőknek egyesített társadalmi munkára
va ló szervezése. •

Ha a vezetők az eg'yházi irodalom támogatását
nem karolják fe] kellőképen s ha mí mindannyian nem
igyekszünk fáradságot nem ismerő következetességgel

,('\látni, esetleg elárasztani közönségUnket egy jól szer-
késztett népies irodalom termékeivel. csakúgy, amint
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azt a brit Biblia-társulat a'.. szentírás kolportázsával
tette, akkor a legszebb templomok, a legberendezettebb
iskolák -és a legpontosabban működő egyházi közigaz-
gatás se fogja megakaszthatni azt a folyamatot, amelyet
az egyházi élet ellanyhulásaban és a vallásos közöny
terjedésében sajnosan tapasztalhatunk.

A reformáció hajnalán az állam a protestáns egy-
házak lelkipászori működését hatalmi eszközökkel akarta
megbénítani.

Ennek. dacára az egyházi irodalom az ország
egész vezető társadalmát eszméinek meg tudta hódítani.

Ma egyházi! adminisztrációnk az állam garanciája
alatt befolyó egyházi adókból és államsegély.ekből tartja
fenn magát, de azért 'a protestáns propagandának egyik
legbecsesebb eszközét, az egyházi irodalmat anyagi esz-
közeinknek csupán eg'y alig számbavehető töredékével
istápoljuk.

Az egyházi írók panaszkodnak, hogy az evangé-
likus közönséget a vallásos irodalom nem érdekli, mire
a közönség azt feleli, hogy az egyházi irodalom viszont
az ő napi gondjait megérteni, nem tudja s a gyakor-
lati választ azokra a problémákra, amelyeket az élet
felvet, meg nem adja. Bizonyos, hogy e vita eldönté-
sére csak egy mód adatott: keresse fel az Író, de
keressük fel mindannyian, kik a vezetésre meghivattunk,
evangélikus népünket.

. Hallgassuk meg panaszát, ismerjtik ·meg'helyzetet,
kutassuk az okokat, amelyek őt egyházunk vezetése
alól elvonták. , .

Bizonyára reájövünk. hogy a népet csakúgy mint
az értelmiséget is, azok rontották meg, kik az anya-
giakban való bőséget megelégedésének egyedüli forrása
gyanánt állították oda, kik jogokat igértek, de .a kö-
telességeket elhallgatták, Ikik tűzhelyeitől elcsábították,
hogy valamely tömegtermelés gépezeténelcIelketlen al-

"katrészévé alacsonyítsák le s kik végül hitét is elvették,
hogy az Isten képére teremtett szabad emberből ösz-
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töneinek bábja és hamis prófétáinak rabja legyen. S
amikor a ebeket megláttuk és felismertük, akkor a
vallás gyógyító igéit is helyesen fogjuk tudni alkal-
mazni. A "Luther-Társaság"-ra is az a feladat vár,
hogy ebből a belmissziói munkából a maga részét ki-
vegye.

Közgyiiléseink évről-évre ennek a feladatnak elő-
készítésére, az egyházi írók gárdájának tömörítése s
az épülni vágyó közönség igényeinek megnyilatkoztatá sa
végett tartatnak meg.

"Legyen rajtunk lma is a Mindenható áldása, hogy
munkánk az ö dícsöségére .s evangélikus egyházunk ja-
vára gyümölcsöző .Iegyen. I • I

r I Megjelent tagtársainkat szívélyesen üdvözölve, ct
közgyűlést megnyitom.

/
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Pesszimiam us és optimizm us,1

"A világ csak hangulat." -- Önkéntelenül Reviczky
Gyula ez igéi jutnak eszembe, midőn a pessz.mizmus-
-és optimizmusról készülök nehány igénytelen szót szó-
lani. Bővebben körülírva e szállóigévé lett mondás
annyit jelenthet, hogy a világ léte tartósabb ugyan mint
az egyes, gyorsan elröppenő érzelem - akárcsak a
'hangulat ,is mint kedélyünk összállapota is állandóbb
mint az egyes érzelmek, de azért ez a míndenség
mégis csak tünékeny, változó, mulandó valami! hogy
'költőnk ezen kijelentésével tehát közeli rokonságba jut
non írókhoz és gondolkodókhoz, akik, midőn lerontják
az álom és a valóság közti válaszfalat, sőt a kettőt
-egyenlősítik, ezzel a látható, érzéki világ' emmiségét
akarják kifejezni. Ismeretes pl. Calderon ,.Az élet álom"
cüuű színmüve, melyben a kedvezőtlen jóslatok miatt a
rengetegben nevelt Zsigmond trónörököst ruély álmában
elhozzák a királyi udvarba és mikor ott felébred, ki-
rályként üdvözlik, Magára hagyatva azonban oly nyers
és kíméletlen természetet árul el, hogy megint elal-
tatják, visszaviszik a vadonba és elhitetik vele, hogy
királyságát csak álmodta. Ekkor Zsigmond e szavakru
fakad: "Oly csodálatos világban élünk, hogy életünk 'is
álmodde csupán. ,. Azt, ami van, úgy álmodja csak
az ember, habár ez álomról sejtelme sincs. , . Mi is

1 A lévai Reviczky-korben 1916 március hó lO-l'n tartot!
-fE'lph-asás,

-.,;'-
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tehát ..az élei: kábaság, képzelődés, egy éltünő árny,
puszta költemény .... u Íme, egészen rokon gondolat a
Reviczkyével!

De miért állitják ezt az emIített írók a világról?
Azért, mert mérlegelve a gyönyör és fájdalom érzel-
meit, úgy találják, hogy ez utóbbiak túlsúlyban van-
nak, hogy az igazi boldogság a földön puszta ábránd,
megtévesztő csalkép. - Ők tehát azért menekülnek az
álom, a hangulat birodalmába, hogy ezt a világot, ezt a
földi. létet a maga sok bajával és gyötrelmével ne
kelljen komoly, végső valóságnak venniök! Es ezzel
már némileg jellemeztük is a pesszimista hangulatot,
amelyet különben mindenki köziilünk saját tapaszta-
látából ismer. Ki rie tudná, hogy lelkünk, kedélyünk
állandóan két pólus: az öröm és fájdalom, boldogság'
és kétségbeesés - vagy a jelen háborús viszonyokat
tartva szem előtt - a diadalmámor és elcsüggedés két
sarka között leng, hányódik, vagyis mint a pszicho-
lógia tanítja: a kedv és kedvetlenség, a kellemes ~s
kellemetlen érzelmeknek két régiója között mozog. Es
a minden normális embernél feltűnő eme pcsszimísztikus
hangulat lelki oka az, hogy a kellemes és kellemetlen
érzelmek funkciója között nincs meg az arányosság,
hogy egyetlen kellemetlen érzelem ellensúlyozására s
kellemes érzelmek relative nagyobb mennyisége szük-
séges.' A kultúra haladásával pedig mindinkább finomul-
nak kellemes érzelmeink, úgy hogy mindig nehezebb
lesz a boldogság kielégítő mértékét megnyerni.

E~ a lélektani oka annak, hogy az újabb iroda-
lomban mind sűrűbben hallatszanak pesszimista ak-
kordok.

De a pesszimisztikus hangulat, mint változó ke-
délyállapot és az állandó pesszimista lélekhabitus között,
melyböl a pesszimista teória, a pesszimizmus mint vi-

1 Dr. Arnold Kowalewski: Studien zu!' Psycbologie des
Pessimismus. Wiesbaden, 1904.76 s. k,
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lágnézet fakad, mégis nagy a különb ég. A pesszimista
hangulat vagy időnként jelentkező érzelmi pesszimizmus
mindnyájunk közös tulajdona, ezt végigkí érhetjük az
egyesek és a népek lelki életében, a szellemi élet kü-
lönböző régióiban, a vallásban, filozófiában, költészetben,
úgy hogy ez értelemben a pesszimizmus valóban álta-
lános emberi tulajdonság.

Rég megcáfolt nézet az, mely az ókori görögség
életét az emberi nem derűt sugárzó ifjúságának fogja
fel, holott ma már Ismerjük azokat a mély és sötét
árnyékok at, melyek ezt a fényes képet homályba vontak.
Nem szólva a görög tragédiaírókról, még az örökké
mosolygónak mondott Homerosnál is előfordul e hely,
melyet a költő pedig' éppen Zeus, az istenek és em-
berek atyja szájába ad: "Mert, ami csak lehel, él.
mozdul színén c világnak, nincs nyomorultabb. nincs,
:1 halandó emberi nemnél. " (II. XVII, -14.6) - mg'y eg')"
másik hely így hangzik: "Olyan az emberi nem, va-
lamint a levél a faágon : földre zilálja a szél, de helyén
más lomb fakad újra ... így születik és pusztul fel-
váltva az emberiség is." (Il. VI, 146.). Az már köz-
ismert dolog, hogy a bibliában is akadnak pesszimisztikus
elemek. 19y az ó-testamentomban a "Prédikátor"
könyvének alaphangulata merő életuntság és kiábrán-
dulás. "Dícsél'em vala én először a megholtakat, akik
már megholtak volna, az élőknek felette, akik még
élnének, de azután e kettőnél jobbnak láttatik vala
az, aki még nem volt, aki még' nem kísértette azt a
gonoszságot, mely a nap alatt lészen ... Azok okáért
gyülöltem az életet, mert gonosznak láttaték nékem a
dolog, amely lészen a nap alatt: mert mindez hiába-
valóság és II léleknek gyötrelme." (IV. 2- 3, ll. 18).
Az újszövetségben viszont Jézus igéinek általános
jellege boldogíté, hiszen II bűnök bocsánatát,az Isten
országa eljövetelét hirdeti, de a dedi hirdetésbe tra-
gikus vonás vegyűl, midőn nyilvánvaló. hogy az em-
beri lélek csak a természetes és világia akadályok
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legyőzése árán juthat el az üdvhoz.' Jézus maga ugyan
nem .érzi a Jét általános nyomását, de. bizoayos, -hegy
ezt a' földi' életet nem tekinti végső értéknek .' A,· 'ke-
resztyén elv' lényegét véve .ugyan nem kizárólag a világ
megvetése, de viszont igaz, hogy a földit lekicsinylí. a
legfdbb jó elnyeréséhez- képest. ~ I ,

A középkori keresztyénségben különösen nagy
erővel jut kifejezésre ez a gondolat és. nem kisebb
ember mint a pápák egyik legnagyobbika Ill. Ince:
"De contemptu mundi sive de miseria humanae condi-
tionis " c. művében úgyszólván minden derült vonástói
fosztja meg+az emberi életet. "Az egész életet - úgy-
mond, - .kártékony erők hatják át és minden oldalról
mindennemű veszély ólálkodik a szegény halandóra.
Népek és országok egymás ellen támadnak, a vadon
mérges állatokat, a víz pusztító áradatot, a levegő égi-
háborút, a tűz villámokat bocsát a nyomorult földi ha-
landóra, kit teste védtelenül odaköt a földhöz. A ha-
landó élet nem egyéb mint élő halál és csak akkor
szűnünk meg meghalni,' midőn megszűnünk élni és
ezért jobb meghalni az életnek, mint élni a halálnak."
Az élet fizikai bajainak az észle lete mellett főleg a sok
bűn . -szernlélete késztette Ince pápát e mélységesen
pesszimisztikus megnyilatkozásra, És azóta is mindig
megjelentek a "sötét pontok" az irodalomban. Külö-
nösen nagy erőre kap' a pesszimizmus a XIX. szá-
zadban, a költők egész sora: Leopardi, Byron, Lenau,
Reine, Grabbe,' az orosz irók nagy., része: Puskin, Ler-
montoff stb. hallat világfájdalmas, az életen kétségbe-
eső' hangokat. És miután a költők mintegy beharan-
goztak a pesszimizmusnak, fellép Schopenhauer és -az
eddig csak hangulat formájában létező pesszimizmusnak

, metafizikai háttért adva, azt teljes elméletté, tudományos
világnézetté·emelte. ,A'pesszimizmus, mely eladdig csak

i ,

1 Dr. W. Gass : Optimismus uud Pessimismus. Berlin, 1876.
20. s. k.



r

168

mint szubjektív hangulat, szubjektiv érzelmi dispozició
szerepelt, most az általános érvényesség igényével kezd
kérkedni. Igaz, Schopenhauernck míntegy 30 eszten-
deig kellett várnia, míg elismerték tanát, de miután
végre tudomást vettek róla, egy csapással egész iskola
támadt körülötte, melynek magva mai napig sem sza-
kadt meg. A pesszimisztikus hangulat pszichológiai
alapjait láttuk, de vajjon van-é a pesszimizmusnak
mint elméletnek, világnézetnek is valamelyes alapja,
és mi annak a magyarázata, hogy mint rendszer és
mint általános koráramIat épp a XIX. században merül
föl? Mert az egészen bizonyos, hogy Schopenhauer
pesszimizmusát nem lehet egyedtil az ö személyes élet-
tapasztalataiból és hangulataiból levezetni, bár kétség-
telen, hogy rendszere kialakulására ezek a körülmények
is közrehatottak, Milyen rúgóí lehetnek tehát ezen ál-
talános pesszimisztikus vonásnak, mely kerunkat jel-
lemzi ?

Az egyik ok kétségkívül az idealizmus hanyatlása.
A külső javak, a gazdagság és élvezet értékelése az
utolsó 50-·60 esztendőben annyira előtérbe lépett, hogy
ezekhez mérik a földi boldogságót és akinek több jutott,
azt aztán a többiek megirlgyelik, elkeseredve felpana-
szolják. Midön pedig az angol Carlyle az élvezet he-
lyébe a munkát akarta helyezni, ismét egy új kérdőjel
meredt az' emberek elé, az, hogy íj, munka a maga
egyforma mechanizmusával igazán életcél és nemcsak
puszta kényszerűség-e P

Egy másik ok az empirizmus vagy pozitívizums
felülkerekedése, mely az adott tényekhez tapad és to-
vább nem mer vagy nem akar menni. A valóságnak
gondosabb megfigyelése, a tényleges, közelfekvő károk
és bajok hangsúlyozása és azok orvoslása folytonos
gondokkal jár és szinte megakadályozza az embert
abban, hogy tisztább regiókba szálljon. Végre fel le-
hetne említeni a pesszimizmus forrásalul néhánya világi
tudományokban uralomra jutott elvet és pl. a létérti
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küzdelem tanát, mely a gyöngébb elpusztulását hirdeti
az erősebb javára, továbbá a fejlődés elvének túlhaj-
tását oly értelemben, hogy nincs megállás, nincsen ab-
szolut érték a világon, minden változik, fejlődik, tehát
relatív.'

A legfontosabb ok' azonban a vallásosság hanyat-
lása, vagy immanens" vallásokkal u (Diesseitsreligionen)
\'aló pótlása. Mikor az ember nem hisz többé a túl-
világban, természetesen kétségbeesik, ha az általa ker-
getett szerencsét a földön nem érheti el.

Ily körülmények között Schopenhauer tana termé-
szetesen fogékony fülekre talált. E tan szerint ez a
látható világ a "Maja fátyla", azaz irrealitás, illuzió.
Az emberi egyedek sürgése forgása nem egyéb mint
üres látszat, melytől úgy szabadulunk, ha leránt juk róla
a leplet. Es akkor rájövünk arra, hogy az ember és
ct világ belső lényege az akarat. "Amí a felhőkben,
patakban és kristályban megjelenik, gyönge visszhangja
annak az akaratnak, mely tökéletesebb formában az
elölényekben, legtökéletesebben az emberben nyilvánul
meg'. Es most már értjük a világ sok kínját és szen-
vedését. Mert ha az ember mivolta csakugyan a vak
akarat, akkor soha kielégítést nem találunk. "Akarni
ugyanis annyi, rnint valaminek híján lenni, tehát szen-
vedni ; ha elérjük, amit akai unk, a kín egy pillanatra
megszűnik, de csak azért, hogy nyom ban új kí-
vánságaink, tehát új kínjaink támadjanak." Schopen-
hauer' valósággal kéjeleg az élet gyarlóságainak. üres-
ségének. hiábavalóságának erősen színezett rajzában.
A legmakacsabb optimistát az által akarja ad absurdum
vezetni, hogy megmutatja neki a kórházakat, chirur-
gikus kínzókamrákat, börtönöket, harcmezöket, a nyo-
morúság tanyáit. És amint Leibniz-cal szemben tagadja,
hogy ez a világ a lehető legjobb, úgy HegeI vagy

1 Aug. Dorner : Pessimismus, Nietzsche und Naturalismus,
Leipzig, 1911. 27. s. k,

A,

Ösvény IV. évf'. 12
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Herder filozófiájával szemben kétségbevonja a történeti
fejlődést, a haladás törvényét. Nincs kilátás a javu-
lásra, tökéletesedésre, ez a világ tehát csak arra jó,
hogy megsemmisüljön.

Schopenhauer tanítványa, Hartmann azután főleg.
a történeti folyamatot vizsgálja. Az emberiség fejlődési
fokozatai szerinte arravalók, hogy a kellemetlen ér-
zelmeket mind hatványozott formákban kiváltsák és
ezzel az akarat esztelenségét tudatra emeljék. Így tá-
madnak az illuzió különböző stádiumai. Az első stádium
a boldogságot itt a földön hiszi elérhetőnek. E csalódás
történeti kora az ókor. A második fokon a boldogságot
a földön túl, a halál utáni életben keressük. Ennek
történeti kora a középkor. Végre a boldogságót a vi-
lágfejlődés jövőjében képzeljük. Ez a csalódás harmadik
stádiuma, az újkor, az emberi nem férfikorának a csa-
lódása. Hátra van az emberiség aggkora, mikor sor-
sunkat tisztán látjuk magunk előtt: vagyis belát juk,
hogya világ nem-léte előbbre teendő létének - és ha
az emberek többsége ide eljutott, a nemlétezés akarata
uralkodóvá lesz és a világ megsemmisül. Addig azonban
erkölcsi feladatunk az, hogy az intelligencia fokozása
és a kultúrhalndás növelése által elősegítsük a világ'
bekövetkezendő megváltását. Schopenhauerrel szemben
tehát, aki az egyes ember szabadulását tartotta szepl
előtt, Hartmann univerzális világmegváltásról szól. Es
ezzel eléggé megismertük a legelterjedtebb pesszimista
világnézetet, .amelynek főtételei első hallásra oly biztos
igazságokat látszanak kifejezni, hogy sietnünk kell a
hatását az ellenkező, vagyis az optimizmus világnéze-
tével ellensúlyozni. A pesszimista világnézetet elnevez-
hetjük a halál filozófiájának, hiszen konzekvenciái csak-
ugyan ide vezetnek - az ellentétes világszemlélet tehát
<-lZ élet filozófiája lesz. És csodálatos, ezt a filozófiát
épp Schopenhauernek egy hozzá később hűtlen lett
tanítványa, Nietzsche Frigyes hirdette. Az élet szenve-
delmes, határtalan szeretete képezi' az ő filozófiájának

- $ A
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tulajdonképeni témájá( alaphangját. Schopenhauer ellen-
lábasa' ő, mert épp azokból az okokból igenli az életet,
amelyek iniatt amaz tagadja (A. Riehl). Elfogadja.
azokat a tényeket, melyekre a pesszimizmus hivatkozik,
de épp ellenkező következtetéseket von le az élet ér-
tékére nézve. Nem mintha a közönséges élvezetet hir-
detné, "de igenis az alkotónak, a diadalmaskodónak
az örömét, mely akkor' becsüli legtöbbre az életet,
am ikor a legnagyobb ellentállást fejti ki vele szemben".
Nietzsche azonban csak a nagy, a kiváló emberre
gondol, csak az képes szerinte méltó, magasztos életet
folytatni. A tömeg csak arra jó, hogy a kiváló ember
céljait előmozdítsa. Így fest Nietzsche optimista világ-
nézete. Azonnal észrevesszük, hogy az élet szerinte
csakugyan szép és tartalmas, de csak a kiválasztottak
számára, a többivel filozófusunk nem törődik, de ez a
többi aztán persze őt nem követheti. Azért bemutat juk
az optimizmus egy másik típusát is, mely egy orosz
származású orvostó), Mecenikootol' származik. A pesz-
szimisztikus hangulatok ban kétségkívül a betegségektol
való félelem mindig nagy szerepet játszott és nem
csekély gondot okozott a halál réme is. Mecsnikov e
ponton ragadja meg a problémát. Meglátta és vizsgálat
tárgyává tette az emberi természet nagy ellenmondá-
sait, azt a nagy diszharmóniát, mely az emberi test
fölépítése és működései között van, kiemelte pl. a csö-
kevény szenek (pl. vakbélnyúlvány) célszerűtlenségét,
a szaporodási szervek visszásságát stb. Kimutatta to..:
vábbá, hogy az ellenrnondások következtében az em-
beri élet fejlődése nem megy végbe szabályszerűen,
mert betegségek zaklatják, irtózatos járványok vpusz-
títják állandóan az emberiséget és "végre is meg kell
öregednie fájdalmas öregséggel és meg kell halnia
reszketve várt halállal". Mecsnikov saját kutatásai

1 Mecsníkov: Optimísta világnézet. Ford. Gergely Győzö. Be-
vezette Pogán)' József. Budapest, 1913. 4, s. k.
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alapján mármost megállapította, hogy az öregedésnek
ma észleIt gyötrő lefolyása nem szükségszerű és ma
csak azért oly fájdalmas, "mert nem fiziológiai: hanem
patológiai folyamat", de a tudomány a maga eezkö-
zei vel oda fog jutni, "hogya kóros öregedést normális,
szép és természetes öregédessé változtassa". A mai
halál sem természetes tünemény, ezért ejti rémülétbe
az embereket. Ha azonban egyszer kipusztul a betegség,
ha majd a tudomány meg tudja hosszabhítani az em-
beri életet, akkor az emberek a hosszú éjet végén az
élettől szinte jóllakottan és vágyakozva fogják kívánni
el halált. Mivel tehát a pesszimista világnézet legfőbb
gyökereit idővel a tudomány el fogja metszeni, Mecs-
nikov bízik benne, hogy az emberek közt az optimista
világnézet fog diadalmaskodni.

Tegyük most próbára és alkalmazzuk e kétféle
világfelfogást és értékelési módot: a pesszimizmust és
optimizmust arra a jelenségre, mely bennünket e na-
pokban legjobban érdekel és foglalkoztat : a világ-
háborúra,

A pesszimista általa beigazolva látja a maga állás-
pontját. AJháború a maga letagadhatatlan szenvedései vel
a világfolyás nyomorúságának elszakíthatatlan lán-
szemeként tunik fel. Íme, a világ, az emberi élet cél-
talansága, a' kultúra haladásának a csődje, az egyes
ember értéktelensége. A háború ellentétben áll minden
erkölcsi törvénnyel, lábbal tapossa a vallások paran-
csait, és a bajok özönét zúdítj a az emberiségre, tehát
mindenképen rossz.

Mit tud ezzel szemben az optimizmus felhozni?
Mecsnikov itt cserbenhagy bennünket, az ö elmélete szűk;
körű és a' háború tömeges emberpusztításaira nem ter-
jeszkedik ki. De Nietzsche :'1. háborúban is jót lát, sőt
annak egyenesen önértékét vallja. Zaratusztrajában ezt
olvassuk: Azt mondjátok: az igaz ügy szentesíti még
a háborút is. Én pedig azt mondom néktek: az igaz
háború szentesít minden ügyet. A háború és a bátorság
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több nagy dolgot szüItenek, mint a felebaráti szeretet ...
Nem munkára serkenteJek, hanem harcra, nem békére
serkentelek, hanem győzelemre. Munkátok legyen harc.
békétek legyen győzelem. Szeressétek a békét, de csak
azért, hogy új háborúk eszköze. Éljétek hát élteteket,
az engedelmesség és háború életét. (1 (Zaratnsztra. 1.
A háborúról és II harcosok ról. Wildner Ö. fordítása.)
Vajjon melyik nézethez csatlakozzunk ? Azt hiszem,
egyikhez sem teljesen. Hogy a háborúnak kér.arca
van, senki sem fogja tagadhatni. A háború egyfelől vi-
lágtörvénynek látszik, mely államokat és nemzeteket
alkot, meIy a népeket és egyeseket nagyszerű erőki-
fejtésre készteti és így hatalmas nevelő; és végül vi-
lágbíró, mely nem a véletlen, hanem a nemzetek össz-
értéke alapján ítél, jutalmaz vagy büntet. Ilyen érte-
lemben magasztalják a háborút. De az is tagadhatatlan,
hogy a fényt sok árnyék kíséri. Nemcsak a nemes.
hanem a nemtelen szenvedélyek is újraélednek a M·
borúban. A sok öröm és fölemelő jelenet mellett nem
szabad szemet húnynunk a borzasztó áldozatok, rettentő
sebesülések. visszataszító betegségek, erkölcsi romlottság
és anyagi pusztulás előtt sem, mely a háború nyomá-
ban jár. Meanyi gazságot követett el egyik-urásik ellen-
ségünk lábbal tapodván az emberiség parancsait és II

nemzetközi egyezményeket és hányan akadtak nálunk
is, akik a háborúból is hasznot igyekeztek húzni. Nem,
ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a
háború sem merö fény, hanem mint mindenüvé, ide is
belopózik az árnyék.

Nem adhatunk tehát teljesen igazat az optimistá-
nak, aki a háborút is rózsás szemtivegen keresztül nézi,
de a pesszimistának sem, aki viszont e téren is csak
a' szenvedéseket és csalódásokat látja. Az egyik á.llás-
pont elbizakodottságot, a másik gyávaságot eredmé-
nyeshet. Ki kell tehát egyenlíténünk e kettőt, ha a
háború jelenségével szembenállunk és azt helyesen
értékelni akarjuk és ez vezet át bennünket a két vi-
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lágnézet kritikájára. Magában véve ugyanis egyik is,
másik is egyoldalú, úgy hogy nekünk oly uildqnézeiet
kell meqalkotnunk, meb] az optimista és peeseimista ele-
meket egyesíti. Hartmann nagy szorgalommal kutatván
a pesszimizmus történetét, a pesszimista magot meg-
találja a legnagyobb német filozófusnál, Kantnál, amennyi-
ben nála is feltünik az eudamonologikus pesszimizmus,
mivel ő is vallotta, hogy a keltúra haladása és a
boldogság fordított arányban állanak egymáshoz. De az
már túlzás Hartmann részéről, hogy nem Schopenhauert,
hanem Kantot teszi meg a filozófiai pesszimizmus meg-
alapítójává.'

Annyi bizonyos, hogy a pesszimizmusnak vannak
megdönthetetlen argumentumai. Erejét a "tényleges
megokolásban " bírja, mert a világban fejlődő bajt,
szenvedést, gyötrelmet, tökéletlenséget nem képes "el-
filozofálni" senki sem .. Ezért az olyan felületes opti-
mizmust, mely a lét .rémes oldalait nem akarja észre-
venni, hanem mindent szépíteni, harmonizálni igyekszik,
nem tehet jük magunkévá. Viszont azonban a pesszi-
mizmus sem elégíthet ki, mert neki is nllgy egyolda-
lúságai vannak. A pesszimista ,,<lZ elhamarkodott álta-
lánosítás" hibáját követi el, csak a rosszat, a hiányokat
látja, de az élet szép és nemes oldalaira Ugyet sem
vet. Élénken érzi a valóság és HZ ideál közti össze-
ütközést, de ahelyett, hogya. valóság megjavítására
törekednék, annak megsemmisítését prédikálja.' Nem
hisz ideálokban. pedig nélkülök az ember nem tud
élni; kiélezi az ember útjába eső akadályokat, pedig
épp ez akadályok legyőzése, a veszedelmekkel való
viaskodás, az emberi élet egyik föingere, a nemes és
felemelő érzelmeknek és tetteknek bőséges kútforrása.

1 E. v. Hartmann: Zur Geschichte und Begründung des Pessi-
mismus. Berlín, 1880. VIlI. és 22.

2 Dr. Weygoldt: Kritik des phil os. Pessimismus del' neuesten
Zeit. Leipzig, 1875. 150. s k.
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PESSZIMIZMUS ÉS OPTBIIZ~IOS

A nyomor és igazságtalanság meglátása a földön épp
arra ösztökél, hogy tökéletesebb állapotok érdekében
fáradozznnk !

És a pesszimizmust a maga egészében konzek-
venciái miatt sem fogadhatjuk el. Schopenhauer
téved, ha azt hiszi, hogy anagy tömeg elfogadva az
ő filozófiáját, az aszkézist, az életről való lemondást, a
halált fogja választani, bizony, sokkal inkább az élve-
zetek karjaiba rohannak bele - amire ez a háború
is elszomorító példákkal szolgálhat, úgy a harcba in-
dulók, mint az itthonmaradottak részén. Hányan élnek
ma e jelszó szerint : "Együnk és igyunk, holnap úgyis
meghalunk." (1. Kor. 15, 32. V. ö. Préd. 8, 15.).

Mert bizony, bár.mcnnyire el vannak is terjedve
pesszimisztikus hangulatok a népek és az egyesek kö-
zött, a végső következtetést aránylag igen kevesen
vonják Je. A filozófusok közül csak Mainlander • és
Weininger választották a halált, maga Schopenhauer
ellenben, minél jobban közeledett az élet határához,
annál jobban szeretett volna élni; Hartmann pedig el-
méletében is mindinkább elfordult a szélső pesszi-
mizmustól, illetve eudamonisztikus pesszimizmusát evo-
lucionista optimizmussal kötötte össze. Élete pedig
semmikor sem emlékeztetett a pesszimizmus prófétá-
jára. Az öngyilkos társaságok pedig, aminők a XIX.
század elején több helyen (pl. Oroszországban) léteztek;
nem tetjedtek el, jeléü] annak, hogy a pesszimista
gondolat még mindig nem járta át teljesen az emberi
természetet.

Hiába, a fel-feltünő halálvágynak mindig erősen
ellentáll az életérzék, .mely még az aggastyánnál sem
enyészik el teljesen. Es jellemző dolog, hogy pesszí-

. mista költőknél is állandóan váltakoznak a hangulatok,
úgy hogy, amit Reviczky a sa;ját verseiről mond:
"ellentmondás van dalaimban, majd ragyogók, majd
éjs.iitétek ... ", az a legtöbb ú. n. pesszimista költő
munkáiról is elmondható. Hasonlókép a Schopenhauer
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filozófiai pesszumzmnsa sem merő élettagadás, hanem
ő is akarata ellenére kénytelen szép vonásokat találni
az életben, mert a műélvezet- és részvéttől folyó cse-
lekvés őszerinte is békességes hangulatot nyujt. Ez i
bizonyítja, hogy az abszolút pesszimizmusnak nincs jogo-
sultsága. És még egy pontra kell irányítani figyelmünket.
Úgy az optimizmus, mint a pesszimizmus rendszerint e~ty-
oldalú nézéssei csak a földi életet veszi számba, arra pedig
a boldogság mértékét alkalmazza, más szóval a kellemes
és kellemetlen érzelmeket teszi a világ. értékméröjévé.
Azonban mindkét dolog nagyon kérdéses. Hogy az élet
nem lehet a legfőbb jó (Das Leben ist der Güter
höchstes nicht, mondja Schiller), azt a világháború
nap-nap mellett minden oktatásuál élesebben a lelkünkbe
vési. Hogy pedig a világ célja kellemes érzelmek fel-
keltése volna, semmikép be nem bizonyítható. Az öröm
és fájdalom annyira szubjektív állapotok, hogy nagyon
merész vállalkozás belőlük a világ értékességére vag}
értéktelenségére következtetni. Minden egyes emberi
élet értéke annak tartalmától, nem pedig a hozzáfűződő
kellemes vagy kellemetlen érzelmekről függ. Az emberi
élet célja nem is lehet az élvez et, hanem az, hogy a
jót akarjuk és cselekedjük. ,Az élet nem álom, nem
hangulat. hanem kötelesség. Es az ennek teljesítése
közben felmerülő akadályok míatt nem szabad kétség-

. beesni, bár érthető, hogy időnként pesszimiaztikus han-
gulatok vesznek erőt rajtunk az élet viharában. De e
sötét hangulatnak nem szabad úrrá lenni felettünk, to-
vább kell küzdenünk és bíznunk, hinnünk a világ és
élet értelmében és az ember földöntúli rendeltetésében,
mert "végzetünk küzködni, kívánni, reményl eni, s ha-
bár az ígéret földjét nem érhetjük el, legalább távolról
látjuk határait". Röviden: csakis a vallásos alapon
nyugvó' világnézet egyesítheti magában szerencsés ve-
gyületben az optimiemust és pesszimizmust. nAz igazi
pesszimizmus ugyanis a kritíka", mely a fennálló val
nincsen megelégedve. hanem mindenütt kifogásokat tesz
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és javításokat ajánl, az igazi optimizmus pedig bízik
az Isten hatalmában, aki mindent jóra fordít. Opti-
mizmus és pesszimizmus tehát nem két egymást kizáró
véglet, hanem mindkettő hozzátartozik embervoltunkhoz
és mindkettőre szükségünk "an a jelen háború alatt
is, meg azután is. Maga a nyers optimizmus tunya
gondatlanságra, önerőnk, helyzetünk túlbecsülésére csá-
bít és ezért keserves csalódásba sodorhat. A puszta
pesszimizmns ellenben csííggedövé, habozóvá tesz, min-
den energikus erőkifejtést kizár és ezért a jelen há-
ború fogvacogó pesszimistáit, akik állandóan rémhí-
rekkel íjesztgették önmagukat és másokat, joggal el-
ítélte mindenki. Legyünk tehát optimisták a háború
győzelmes kimenetele tekintetében, de ne bízzuk el
magunkat, ne dltassuk maqunka! túlvérmes reményekkel
- a magyar nemzet öreg hibája ez, melyet politikai
történetének majd minden lapja feltüntet.

Legyünk mindig éberlelkűek, legyünk felkészülve
a szerencse változásaira és arra a mérhetetlen mun-
k ára, mely épp a háború után reánk vár, mert a há-
ború magában, a mi becsületes munkánk nélkül nem
hoz számunkra kész Eldorádót! Tsten pedig áldja meg-
továbbra is hazánkat e küzdelemben, óvja meg nem-
zetünket az optimizmus és pesszimizmus végleteitől és
II győzelem után vezesse az erkölcsileg újjászületett
nemzetet a boldog nagy" Magyarorszég felé!

. Addig pedig:

"Szálljon II füstölők tömjéne,
Szóljon ezer ágyútorok.
Ez az Itélet nagymiséje
Szent vize: vér, virága béke -
S magyar Kanaán szent földjére
Vezetnek égi pásztorok." (Gyóni Géza.)

Szelényi Ödön.



Társadalom és nernzetnevelés.'

Amilyen egyedülálló: az emberiség történetében
ez a mostani háború, olyan - még eddig' nem ta-
pasztalt - nagy politikai és gazdasági átalakulás vár
végeztével Európára. Ez a forradalomszerű átalakulás
némileg kétessé teszi a bekövetkező béke hosszú tar-
tamát, melyet a bizakodók megjósolnak. Emberöltőkön
át szenvedélylyel.szított és dédelgetett nemzeti törekvések
vallanak kudarcot ebben a vad gyűlölettel folytatott
küzdelemben. A füstbement nemzeti vágyak és tervek
emléke tovább fog kísérteni és nem fogja soká békén
hagyni a csalódott népeket. Számolnunk kell tehát
nemcsak oly gazdasági háborúval, melyben talpán
álljon ám az a nemzet, amely bele nem akar pusz-
tulni, de számolnunk kell egy aránylag 1rövid idő muliám.
bekövetkezhető újabb összecsapás lehetőségévei is. Ezért
tölünk telhető minden erővel munkálkodnunk kell nem-
zetünk g(~zdasági megizmosodásán, kuliurális és erkölcsi
továbbfejlesztósén és védőerejének fokozásán, szóval,
politikai tekintélye növelésén. Ezért kell, hogy ebbe a nagy
munkába, . melynek célja a nemeeifejlesztés és nemzet-
cédés, a család és iskola mellett magát a most élő
társadalmat is vonjuk bele. Ámde --miképen?

A családra még aránylag könnyen lehet hatni,
mert benne csak két személlyel: az apával és anyával
van dolgunk. Ezeket még fel lehet világosítani nem-
zetnevelő kötelességeikröl, melyeket gyermekeik neve-

1 Felolvasás Pozsonyban, Un6 december 9-én.
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lésében kell teljesiteniök. Aztán a szülő - ha meg-
telelá értelmisége és műveltsége van - figyelmeztetés
nélkül is felismeri gyermeke igazi érdekét és ennek
az állam érdekévei való közösségét. Amellett a hagyo-
mányok alapján álló család -- és szerencsére a többség

. még azon áll - ha nincs is földi bíróság, mely fele-
lősségre vonhatná, érzi ennek a felelősségnek a súlyát.

. Erzi, mert figyelmezteti rá a benne élő lelkiiemeret,
mely műveltségi fokának megfelelően fejlődött ki benne.
A lelkiismeret pedig szigorú bíró! - Az iskolát meg
éppen maga az állam állítja be a nemzetnevelő mun-
káha, az irányítja és ellenőrzi tevékenységét, az von-
hatja felelősségre, ha kötelességet mulaszt. De a tár-
sadalom? Hogyan lehet azt a maga összességében fe-
lelösségre vonni, amikor lelkiismerete sincsen ?! Hogyan
lehet azt, különösen ha már nekiindult az erkölcsi ha-
nyatlásnak, nemesebb célra irányuló, nemzetnevelő tevé-
kenységre buzdítani?

A magyar társadalomban ma nagy az erkölcsi
hanyatlás. Ez nem különleges magyar jelenség. Mrg-
állapították már a háborút jóval megelőzően Európa
majd minden kultúrnépében, még az erényekben gazdag
germán népben is. Ez az erkölcsi hanyatlás a tőke ura-
lomrajntását követte nyiltan Franciaországban s a
tisztesség látszatátólleplezetten Angliában. Mivel azon-
ban 1I1i a legújabb időkig nem voltunk kereskedelmi
és ipari állam, a töke nálunk csak későn jutott ura-
lomra. A XX. század elejét jellemző hanyatlás, tehát
nálunk még nem lephétte el egészen a társadalom
minden rétegét. Amint a mostani válság os idők bizo-
nyítják, a nemzeti és családi hagyományok, a magyar
faji jelleget biztosító fa:ji meggyőződések és hiedelmek
'meg nem vesztek ki végkép nemzetünkből. Hiszen ha
nem így volna, hogyan állhatnánk meg a nagy német
nemzet mellett, mint annak méltó fegyvertársa ?

Ez a ránk nézve dicső való azonban nem dönti
meg azt a másik, szégyenletes valót, hogy a magyar
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társadalom már a háború kitörése előtt elérte az er-
kölcsi hanyatlás lejtőjén azt a pontot, amelytől mennél
odébb, annál rohamosabb már a sülyedés.

A mult század vége felé ugyanis, a töke uralomra-
jutásával oly elemek vegyültek társadalmunkba, melyek
- maguk is hagyomány híján lévén - valóságos
aknamunkát végeztek a hagyományokon alapuló er-
kölcsi .világ, tehát a nemzetfejlesztés ellen is. Káros
hatásuk először abban nyilvánult, hogy a gyakorlati
életböl szdműztek ininden eseménsri vonást. "Az esz-
mények helyébe aztán - mint Berzeviczy A. mondja
- a kétszínű képmutatás s a szemérmetlen cinizmus
ült sivár józanságával. kétkedő hitetlenségével és önző
anyagiságával. " A társadalom lelke eleinte tartózko-
dassal nézte a fel-feltünedező léhaságot, de lassan-
ként enyhébben, kezdte bírálni a divatba kapott
szabadabb, ledér erkölcsöket, míg végiH megszokta
azokat. Hovatovább a vagyon lett a társadalom nagy
részének, egyedüli életcélja. Hisz ez teszi lehetövé az
ember "En "-je korlátlan éruénuesűléséi, amellyel a föld
minden örömét s élvezetét biztosítani lehet. Ennek a
célnak vetette áldozatul a családi élet tisztaságát.
Ennek vetette áldozatul a polgári jóhírt és tisztességet,
aztán a vallásosságot és erkölcsösséget. Hisz ezek mind
törtetésének csak kerékkötői s azért nem is érdemelnek
ez új világnézet követői szerint mást, mint fölényes le-
mosolygást. Ez a társadalom aztán nem kényeskedik
az eszközök megválasztásában sem, még ha azok nem
csak a becsület, de az állam törvényeibe ütköznénele is.
Amely társadalomban pedig' a meggazdagodás vágya
"ilyen beteges alakban nyilvánul, abban az erkölcs
kénysze1"üségképen háttérbe szorul, sőt ki is veszhet.

Ha végignézünk az elmult utolsó két évtizeden,
mint mérföldjelzők emelkednek ki a' sok sikkasztás,
csalás, kisebb-nagyobb lopások, becsületbeli ügyek stb.
özönéből a talpfa- és sopanama-; a patikabotrány, a
kosarasasszony története, különböző rendjel- és provizió-
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szennyügyek. melyek mindegyikének közéletünk egy-
egy kiemelkedő alakja, egy-egy magasrangú állami
tisztviselő vagy országgyűlési képviselő a szomorú
hőse.

A társadalom erkölcsi világára különben alig van
jellemzőbb valami, mint az illető kor irodalma, mert
- sajnos - az irodalom többnyire a kor Ízléséhez
alkalmazkodik. Ha tehát egyéb érvet sem hoznánk fel
társadalmunk erkölcsi hanyatlásának bizonyítására, mint
annak romlott ízlését, melyet modern irodalmunknak a
félvilág penészes légkörén túl nem emelkedő irányzata
teljesen romlottá tett, ez maga is elégséges.

Azt hinnők, hogya mai nehéz idők, melyekben
még az istentagadó is megtanul imádkozni, komolyabbá,
öszintébbé, önzetlenebbé teszik az embereket. De nem!
Hiszen naponta újabb meg újabb példáit látjuk, hogy
míg a harctereken az ősi magyar férfierény mithoszba
való, csudákat művel ; míg a távol muszka rónákon, a
Balkán és Itália bércei között magyar vértől piroslik
a föld: itthon a csonka vitézek, a névtelen hősök gyá-
szos özvegyeinek, ínséges árváinak nyomora mellett,
nyilt utcán terpeszkedik az új gazdagok pöffeszkedő
gőgje, a párisi kokott elegánciájában egymással ver-
sengő szermérmetlen fényűzése ; vérző szívek, sajg!)
lelkek szorongó sóhaj ának antifonájaként, szédítő par-
fümök és olcsó trágárságok légköréből kihangzó pezsgő-
durrogás és cigány muzsika botránkoztatja meg a jobb-
érzésűek lelkét. A háború eme torzszülöttei közül
valók azok az aljas lelketlenek, akik sebesült véreink
gyomrán s egészségén akartak meggazdagodni; akik
közé még egy törvényhozó s egy főpap sem átallott
leszállani a szennybe. A többi, bakancs- és posztócsalót
meg más aljas hadseregszállítót és árúuzsorást csak
futólag említern. .c.;s ezeknél a felháborító tényeknél
sokkal lesujtöbb az, hogy azokat a megtévelyedett
egyéneket nem csupán a maguk erkölcstelensége vitte
rá a bűnre, hanem az a vakmeröséggel határos meg-
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gyözödés melyre egyes megfigyelések és el nem
tagadható tapasztalatok révén j utottak -, hogy nálunk
pénzzel minden gazságot el lehet leplezni !

"Több erkölcs, több szeretet, több altruizmus!"
kiáltotta oda társadalmunknak Prohászka püspök nyolc
évvel ezelőtt a kassai patronázs-gyűlésen. Társadal-
munknak erre ma s majdan a béke idején még foko-
zottabban van és lesz szüksége. Avagy nem kellett-e
II botrányos éjjeli mulatozásnak végre hatóságilag kor-
latot szabni? Teltek-e meg a színházak, orfeumok és
mozik valaha annyira mint most, a háború idején?
Volt-e a divatárúsoknak, ékszereseknek fényesebb dolguk
mint most? Igaz, hogy ezekkel a kórtünetekkel szemben
ott a közönség szokatlan arányú adakozása, de ez még
nem áldozatkészség, melyet a társadalom polgári erényei
javára írhatnánk. "Az élet erkölcsisége fölött nem az
áldozatok nagysága határoz - mondja Luthardi -,
hanem a szív legbelsőbb alapirányzata, annak legbelsőbb
indoka és végső célja ... " Már pedig a tapasztalat
azt bizonyítja, hogy aránytalanul sokan vannak azok,
akik adományaikkal önző célokat szolgálnak, vagy leg-
alább is hiúságuknak hódolnak, s hogy igen kevés az
olyan adakozó, aki adományát saját személyes szükség-
Jetéből vonná el. Ezért a közadakozások csak akkor
lehetnének a társadalom altruízmusának fokmérői, ha
névtelenül történnének.

V égül még egy szomorú tapasztalatra kell rátérnem .
Az a nemesítő hatás, melyet az igazi nőiesség' azelőtt
a férfira gyakorolt, ma már Titka dolog. A nő ugyanis
átlépte hivatása határait, hogya férfivel egyenértékűvé.
egyenjoguvá váljun. Nem g.mdolta meg' azonban, hogy
erkölcsi értéke és súlya a mindennapi éet harcában
uagyobbái'a veszít, ritka esetben nyer. A férfinek baj-
társa helyett vetélytársává vagy cirn borájává lett s így
értéke nemcsak ennek szemében, de általában is alá-
szállott. Ez feltünően nyilvánul abban a tiszteletIenségig
bizalmas, az éjjeli mulatókban dívó társalgási modorban
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és hangban, melyet ma, mint "eredeti"-t, az úgynevezett
művelt körök szalonjaiban is tűrnek. Sőt a nők maguk
is biztatólag hatnak rá, hogy még tacskó-emberek is
sikamlós pikánsságokkal, cinikus fölény hangján me-
részkedjenek körülöttük nyegléskedni. Ez a nő önbe-
csülésének, jóízlésének és erkölcsi érzékének nagy
fogyatkozását jelenti, még pedig a nő nemzetnevelő
jelentőségének nagy kárára. Nem csuda tehát, ha a
férfinem egy 1'észe általában tagadja a női nem tiszte-
letreméltó voltát és a nőt csak a férfi játékszerének
nézi. Ehhez járul, hogy mennél tovább tart a háború,
annál inkább teljed az általános, nemzetközinek mond-
ható eldurvulás és elvadulás. Ez legelébb a férfi-ifjúság
feltünően szaporodó bünözésében mutatkozott, de ta-
pasztalható az utcai közönség zajos és szemtelenül ki-
hívó viselkedésében is. Legelszomorítóbb azonban ct

női lélek eldurvulása. A somogyi parasztasszonyok pél-
dául már-már megszokják a korcsmázást. De akadunk
rá a legkülönbözőbb osztályokban is. A férj hosszas
távolléte s a velejáró fegyelembiány ma már sok szen-
vedőleges természetű, tehát erkölcsi támogatásra szoruló
asszonyon észrevehető nyomokat hagyott. Az egyedül-
léttöl és unalomtóI szárnak eredt érzékiség nem egy
nővel elfeledteti kötelességeit, midőn nélkülözi azt íl

uiztos alapot, melyen eddig félje oldalán mozgott. S
ha aztán a katonaférj váratlanul betoppan, ott találja
ottbona szentélyében a családanyai elhanyagolt köte-
lességeket és az - udvarlót.

Mindezek a kértünetek társadalmunk erkölcsisé-
gének .hanyatlását, de vele együtt a nemzet nagy ve-
szedelmét jelentik. Már pedig ezt a társadalmat : bele
kell állítanunk a nemzetnevelő munkába, Ehhez első-
sorban szükséges, hogy magát a társadalmat tisztítsuk
meg azoktól a hibáktóI, melyek hazafias törekvéseinknek
ú~ját álljálc Ez a tisztogatás annál sürgősebb, mert
nemcsak azt a mételyt kell ártalmatlanná tennünk,
mellyel a háború alatt fölszínre kerítlt új elemek hátrál-
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tatják a magyar nemzet erkölcsi megújhodását, hanem
még azokat a régi bajokat is, melyek már a háború
előtt meggyökereztek volt.

*../ Ez a gyógyító tisztítás csak akkor lesz sikeres,
ba a betegség okára irányul. Kutatásaink e tekintetben
mint legvégső okra az eszmények iram: való éreékeilen-
séqrc vezetnek. Az állam fönnállásának föltétele, hogy
az egyén érdekei az állam érdekeivel megférjenek, sőt
hogy azok előtt - ha kell - háttérbe szoruljanak.
Ez csak: úgy lehetséges, ha az egyén a maga önzését
kerlátok közé szorítja. Akiben azonban nincs eszményi
gondolkozás, abban megmarad a nyers önzés. Minthogy
pedig az önzetlenséget a maga legeszményibb formá-
jában a keresztyén vallás hirdeti, azért az, aki ez iránt
az eszményi önzetlenség iránt érzéketlen, oalláeos sem
lehet. Pedig erre szükség van. Az észen alapuló, autonóm
erkölcsi rendszerek ugyanis - Isten nélkül lévén -
nem bírnak olyan kiindulóalappal, amelyet mindenki
helyesnek találna. Ezeknek az Isten tekintélyére va ló
hivatkozás nélkül fölállított erkölcsi elveknek nem lehet
lelkiismeretben koteleeü erejük sem. A vallásos erkölcs-
rendszer ellenben a mindentudó és mindenható Istenre
vezeti az erkölcsi törvények szerzőségét. Ezért legszi-
Járdabb és legcélravezetőbb a valláson alapul» erkölcs-
rendszer. Ilyen vallásos erkölcsrendszer nélkül nincs
komoly 'erkölcsi élet, nincs tehát romlatlan társadalom
sem. lVIinthogy pedig a mai müvelt népek vallása adja
a legeszményibb vallásos erkölcsrendszert, azért ennek
a vallásnak rendkívül fontos föladat: jutott az egyén.
a társadalom és az állam életében is. Hiszen ahol a
keresztyén vallással együttjáró eszményi önzetleuség
hiányzik, ott ennek üresen álló helyét' mindig az egyé-
niség föltétlen érvényesülésére való törtetés foglalja el.
Ennek pedig csúf eszközei: a kimélet nélkül való va-
gyonszerzési vágy, a cím- és rangkórság s a látszat-
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"hajhászás. 'Mind ennek vég-re áldozatul esik az igazság,
a becsület, a hazafiúi érzés, egyszóval az eg-észséges
társadalmi élet. Ezekkel szemben azután vissza hatás-
képen, de ug-yancsak az eg-yéniség- féktelen kultuszának
alapján, nag-yra nő a szooializrnus,' radikalizmus. prog-
resszivizmns, melyek mind mag-ukban vagy kinövé-
seikben meg-rontják a nemzet életerejét -s g-átat vetnek
a nemzetnevelés munkájának. ' .

Tárg-yunkhoz leg-közelebb áll a szocializmus. Ez
azoknak a tanoknak rendszere, melyek a vagyontalan
osztály jólétér szeretnék az emberiség általános, nagy-
arányú fejlődése keretében biztositani. De, mivel a
szooíalizmus a mag-a tanait eg-yebek között a vallástól
független erkölcstanra alapítj a, azért a szép célt alig
fogja eddigi eszközeivel elérni. 'I'anai szerint a vallás
- a keresztyénség is - csak balga elmélet, melynek
az élethez és erkölcshöz semmi köze. Világnézete' tu·
lajdonképen a régi materializmus új mezben, Minthogy
pedig a materializmus természeténél fogva önző és
istentagadó, azért nem a társadalmat fenntartó és neme-
sítő erőket, hanem a társadalmat fölbontó és elkorcso-
sító erőket táplálja (Szőts), a nemzeti összetartozandóság
tudatát csirájában elfojtja. Az ilyen, minden természet-
fölötti indítékot nélkülöző etika nem elég erős arra,
hogy az emberek önző hajlamait megfékezze s őket
az igazságosság- és emberszeretet határai között meg--
tartsa. Hogy ez így van, arról már a szeeialista írók
is kénytelenek megg-yőződni. Most közel valamennyi
méltányolja már az összes eszményi indítékok szerepét,
az erkölcstanét is. Jászi például azt mondja: ;,A tör-
ténelem azt mutatja, hogy minden Iiagy emberi moz-
galom - bármennyire gyomorkérdésnek mutatta is ki
végső elemzésében a történelmi materializmus - csak
az ideolog-ikus erők tetemes megfeszítésével tudott ér-
vényesülni." Mi pedig- ehhez még hozzátehetjük, hog-y
aki az első és idáig- legnagyobb szocialista, a názárethi
bölcs örökigazságú tanai ,el~H elzárkózik, hogy' Marx

Ösvény, IV, évf. 13
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erkölcsnélküli tanának -híve legyen, az - ha értelmi-
sége és lelki műveltsége fogyatékos - eldurvul és
könnyen a kommunizmus és anarchizmus útvesztőjébe
téved és ezzel a nemzetre nézve elvész. Mert lehet-e
annak a nemzetköziségnek és világpolgárságnak lobo-
gója alatt nemzeti eszményekért harcolni, amely nyiltan
vagy rejtve mindig ott van a szocializmus és elága-
zásainak alapelveiben ?

A szocíalizmus kapcsán még lIieg kell emlékeznünk
Malthus Tamás Róbert, a híres angol ncmzetgazdász
(1766--1834) elméletéről. O a XVIII. század végén
tanulmányai útján arra a következtetésre jutott, hogy
maholnap több ember lesz a földön, mint amennyinek
élelem terem s azért: akiknek a természet vendégsé-
gében előre nem terítettek, azoknak nincs is joguk
világra jönniök. Ebből a kétes értéleü filozófiából ala-
kult ki a mult százan ban a már nyiltan erkölcsrontó
újmalthuzianizmus. Ennek összes bűnös bölcsessége
oda lyukad ki,. hogy tehát a népesedésnek mesterséges
úton is korlátot kell vetni. Ez az átkos tan, mely az
elszegényedés ellenszerének szép mezében tulajdonképen
erkölcsi szörnydolgokat hirdet, már nálunk is akadt
követőkre. Nemcsak az erkölcsileg már amúgy is züllött
osztályokban, hanem --; nemzeti létünk veszélyezteté-
sére -_. a magyar földmívesnépben is elteijedt ez a
bűnös rendszer. Pedig ez az osztály volt iuindeddig az
ősi magyar faji erények legromlatlanabb hordozója.

Az eszmények iránt való fogékonyság' hiányának
káros hatását nálunk még az állam törvényt alkotó és
végrehajtó szervezete is fokozza. Pedig ennek az er-
kölcsjavítás, tehát a nemzetnevelés legkiválóbb ténye-
zőjének kellene lennie. A mai képvisclöválasztási rend-
szer, például, mely lehetévé teszi, hogy a választó politikai
meggyőződése és polgári tisztessége sokszor a legszemér-
metlenebb megvesztegetésnek vagy erőszaknak, ámítások-
nak essen áldozatul, a közerkölcsöt minden választásuál
egy fokkal lej ebb szállítja. Aztán ott a parlamenti
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protekció-kijárás minden formája. Nincs az a nyomorult
állami néptanítói vagy hivatalszolgai állás, az a sze-
rény trafiknyitási jog, melynek elérés éhez képviselői
vagy még' ennél is nagyobb protekció ne volna szük-
séges. Ennek a rendszernek káros hatása legszem be-
ötlőbben tanuló férfi ifjúságunken nyilvánul. Elvette a
munkaked vét, kiölte belőle a nemes becsvágyat, a fér-
fias önérzetet és kötelességtudást, az eszményekért való
lelkesedést; de beléoltotta az elvtelenséget, a stréber-
séget, az önzést és a léhűtő önhittséget. Ám ez nem
is csuda, ha mindenfelé azt látjuk, hogy nem az igazi
érdemnek jár ki az elismerés, hanem, hogy azt csakis
protekció, buzgó csúszás-mászás, esetleg pénz árán lehet
elérni! Mármost az olyan ifjúság, melynek nincs jel-
leme, mely nem bír és nem is akar dolgozni: nem a
legnagyobb nemzeti veszedelem-e, mert milyen nemze-
déket fog majd az fölnevelni ?

Ezek mellett az ártatlanabb protekciós-ügyek
mellett vannak azután százezreket jövedelmező köz-
vállalatok, melyekből a kijáró is hasznot húz. Ezeknek
az ügyleteknek a piszka néha valamely magasrangú
tisztviselőig terjed. Ilyen, az állami szervezet keretén
belül tapasztalt hibák erősen hozzájárultak, hogy ke-
reskedelmi és ipari köreinkben s ott is különösen a
lövételes helyzetet oakmeroen kiaknázó, újonnan ala-
kuló osztályokba-r annyi II csalás és visszaélés, hogy
indokolt egyik, a gazságok leleplezésében fáradhatatlan

'hirlapírónknak ez a jogos kifakadása : "Hát minálunk
mindig csak annyit lehet a visszaélésekből megszün-
tetni, amennyi nyilvános botránnyal napfényre hoz-
ható ?"

Természetes, hogy II megromlott államszervezet
sokhelyt a vármegyei közéletre is ráüti a lomposság
bélyegét. Ennek a képe ugyan már nem az, melyet
Eötvös József a "Falu jegyzőjé"-ben mutat be, de a
tisztviselői hanyagság, maradiság, nyegleség", vissza-
élések vonásait ma is megtaláljuk benne. A tisztújítás

13«
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ósdi rendszere, melyben származási előnyök, rokoni és
pártpolitikai érdekek az irányítók, végkép elcsüggeszti
azt, aki rátermettségének tudatában a legnemesebb bec -
vággyal kezdte köztisztviselői pályáját; azt pedig, akinek
kötelességérzete laza erkölcsi algpon áll, egészen el-
zülleszti. A politikai szervezetnek ez az erkölcstelensége
többet árt az államnak, mint a vesztett háború, mert
megmételyezi a család s a társadalom szellenrét s így
útját állja a jövő nemzedékek helyes nevelésének. A
klikk és protekciós rendszert még tudományos, iro-
dalmi és művészeti intézményeinkben is megtaláljuk.
De még a Tudományos Akadémiában, sőt a budapesti
tudományegyetemen is, rnely a tanszékek betöltésénél
többnyire a "Herbert-rendszer"-t követi. Hogy 'pedig
mindez milyen hatással van ifjabb író-, művész- és tudós-
nemzedékünk komolyabb részére és a társadalom er-
kölcsi felfogására, azt elképzelhetjük.

Az eszmények iránt való érzéketlenség a magyar
.irodalom .ífjabb gárdáját is magával ragadta és bele-
sodorta annak az irodalmi naturalizmusnak karjaiba,
mely a második francia császárság elején, ifj. Dumas
"Kaméliás hölgy" és "A félvilág" cíniű regényeivel s
drámáival megindulva később egész Európán végig-
hömpölygött. Színházjáró és külföldi irodalmi termé-
kekből táplálkozo közönségünk egy része csakhamar
behódolt ennek a ledér iránynak, mely anyagát a társa-
dalmi élet kloakáiból meríti, a szépet meg nem látja,
az asszonyhűséget, férj becsületet nem ismeri s a
szeméremérzetén magát túlteszi. A magyal' irodalom
ifjabb gárdája pedig dicső elődei hagyományait sutba
dobva ahelyett, hogyanemzetnevelés .- talán nem
olyan jövedelmező, de dicső és nemesítő _. szol-
gálatába állott volna, megadta magát a szenn yes
áradatnak.

,;A művészet önmagáért van" kényelmes elv ürügye
alatt, de valójában a megbetegedett izlésü közönségtől
várható anyagi haszonért a társadalom erkölcsének
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rombelói közé állott. Pedig az írónak mindenekfölört
az a föladata, hogya müvelődés szolgálatában, az ízl(;s
nemesiiéséi, a szépérzék s az erkölcsiség fejlesztését
tűzze ki föladatáuJ. Az Írónak éppen azért sohasem
szabad a közönség .sokszor piszkos gondolatvilágába
leereszkednie. Ellenkezőleg, a közönséget kell a maga
tiszta és független eszmekörébe (ölemelnie; nemcsak
zórakoztatónak, hanem egyúttal oktató nak és nevelőnek

is kell lennie. Hiszen különben nem méltó 'arra a
izikmiro; melyet a Teremtő az agyvelejébe vetett s
nem méltó arra a dicsóségreés halhatatlan névre sem,
mely arra vár; aki a magasztos írói hivatást becsü-
lettel betölti. Ez az előbb jellemzett ifjabb írói gárda
erre csakugyan nem méltó. Ifjainkból kiöli a nemzeti
érzést; lélekben-testben férfiatlan, kora vén, fásult pu-
lyákká teszi őket, akik az élettől csak élvezetet várnak
és követelnek,' amelyért a szerencsétlenek könnyű vérrel
cserébe adják csont- és agyvelejük üde jóegészségét.
Leányaink lelkéről durván letörlik a szűzi tisztaság
hamvát, mert idá elátt megismerteti velük a meztelen
való undorító piszkát s oly behízelgő alakban csem-
pészik képzelétük birodalmába az édesízű bűnös gon-
dolatokat, hogy sejtö bár, de tapasztalatlan lelkük a
csábnak nem bír ellenállani. Mindezt elmondhatjnk a
színházról és a moziról is" melyek a kevésbé művelt

azért számosabb közönségre számítva, érzékingerlö
vagy hajmeresztő - de annál jövedelmezöbb - dara-
bokat adnak elő. Ezért lett a színház, de főkép a mozi
sok kís- és nagykorú gonosztevő bűncselekvésének,
sok házasságtöréses elválásnak kiindulópontja. A köz-
véleményt kénye-kedve szerint irányító sajtó pedig, ezt
a nemzetietlen, közerkölcsöt rontó irodalmat és színé-
szetet biztatja, magasztalja, ahelyett, hogy osioroená.
Kedvezőtlen bírálatnak nem ád helyet s ezzel megté-
veszti az olvasó és színházjáró közönségnek azt .a na-
gyobbik részét, melynek kellő műveltség és erkölcsi
alap híján önálló ítélete nincsen. Ez a közönség ezért
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természetesnek találja az irodalmi eltévelyedéseket és
a magánéletben is követi.

Az eszmények iránt való érzéketlenség a mai tör-
ténetírásban is vezet. A természet jelenségeit, amint
tudjuk, tisztára külső okok idézik elő, bizonyos szük-
ségszerüség törvénye szerint. A természettudós ezt a.
törvényszerii oki összefüggést kutatja. A nemzetietlen
progresszív irány pedig ezt a vizsgálati módszert az
erkölcsi jelenségekre is, a történelemben is alkalmazza.
Helytelenül: mert az ember cselekedetei nemcsak külső
okoktól, hanem belső, erkölcsi okoktól is függnek. Ebben
az összefüggésben pedig nem lehet a szükségszeriiséget
mindig kimutatni. Az a módszer teljesebb képet adhat
ugyan az eseményekről, de nem a szereplők jelleméről,
akiket inkább bábokká fokoz le. Az így megírt tör-
ténet a nemzet hőseit erkölcsi magaslatukról kímélet
nélkül leszállítja. Már pedig a nemzetnevelésnek szük-
sége van hősökre, akiknek példáján az ifjúság buz-
dulhat s kiknek kultusza a népben a hazaszeretetből
fakadó kötelességtudást táplálja. Büni követ el tehát
nemzetén az a történetíró, ki a materializmus elvéért
nemcsak bábokká korcsosítja nemzete hőseit, hanem
azokat még olyan emberi gyöngék föltárasával is ala-
csonyítja le, melyeknek a történelem kialakulásálioz
semmi közük. Bűnt követ el, mert ha ez a módszer
Illa Rákóczit, holnap Széchenyit, majd Kossuthot s így
sorban kezdi ki nagy jainkat, akkor arra a nemze-
dékre, melyet majd ilyen történelem ihlet, ilyen levegő
éleszt: ráillik a költő szomorú szava Ossiánhoz:

"Nincs többé Caledónián
Nép, kit te felgyújts énekeddel. "

*
Az elmondottakból tehát az tünik ki, hogy az

eszményeket vissza kell helyezni ősi birtokukba. Ezt
azonban csak a vallásosság fölélesztésével érhetjük el.
Minthogy pedig művelt- és nem-műveltre egyaránt ráfér
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több vallásosság, fölélesztő törekvéseinknek mindenkire
kell kiterjedniök. Azon kell lennünk, hogya kevésbé
értelmes- és művelteket is a nemzetnevelés hasznos
munkásaivá tegyük. Ezekre pedig csak buzdítóan hat-
hat, ha a magasabb osztály a vallásosságban is jó
példával jár előttük. Csakhogy a vallásosságot nem
szabad csupán felekezeti irányban fejleszteni és külső-
ségele gyakorlásában kimeríteni. Ez a nemzeti össze-
tartózandóság tudatát is gyöngítené. A vallásosság fej-
lesztésének főleg arra kell irányulnia, hogy keresztyén-
ben és nem-keresztyénben egyaránt újra fölkeltse az
Istenben való hitet és újraélessze azokat az erköl-
csöket és szociális eszményeket, melyeket az Evangé-
lium hirdet. Ezek az eszmények általános emberi ter-
mészetűek, ezért férnek rá mindenkire és egyeztethetök
össze minden vallással. Nélkülök senki sem élvezheti a
keresztyenségen fölépült 2000 éves kultúra előnyeit.
Természetes, hogyelsősorban az egyháznak s az isko-
lának kell ezen n téren nagyobb buzgóságot kifejtenie ..
Az iskolát nem szabad tehát a vallásos nevelés köte-
lezettsége alól fölmenteni. Oly "nemzeti érdekek forognak
most kockán, melyek föltétlenül parancsolják, hogy az
iskola is minden eszközt megragadjon, mellyel a ha-
zának eszményekért lelkesülö, erkölcsös nemzedéket
föltétlenül képes biztositani, és benne a nemzeti össze-
tartósandóság tudatát megszilárdítani.

Annyi bizonyos, hogy vallásos erkölcs nélkül
helyes nemzeti élet nem lehet. Ezért mondja Jodl F.,
hogy nz erkölcsök védelmét, erősítését az állam köte-
Icsségévé kell tenni. Enből ismét az következik, hog-y
az államnak, akár törvény alapján is kellene a vallá-
sosság terjesztését támogatnia. Mindnyájunknak pedig'
nemzetünk jövőjének biztosítása végett minden alka-
lommal hirdetnünk kellene, hogy a vallásosság nem
butaság, az erkölcsösség nem pnpmajmolás, hogy az alá-
zatosság nem félénkség, a szerénység nem gyávaság,
1\ jótékonyság, a magunk kárára elkövetett igazságosság,
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a megadóztatás alá eső jövedelem bevallása nem őrültség,
mások érdemeinek elismerése nem hízelgés: hanem,
hogy mindez a férfijellem egy-egy ismertetőjele.
Mindezt azonban példaadással kell igazolni. Ez nehe-
zíti meg a nemzetnevelés munkáját, melyben minden
társadalmi, minden állami intézméoynek, de még a ka-
tonaságnak is, és minden "egyes magyarnak, férfiúnak
és nőnek számottevő tényezőnek kell lennie. Ennyi kü-
lönböző természetű tényező közös munkája azonban
csak akkor lesz sikeres, ha valami közös alappal biró
irányítój a van, amely azt végeredményében egységessé
teszi. Ennek a belső egységnek elsősorban a vallásos,
de nem az autonom erkölcsösségre való nevelésben kell
nyilvánulnia, mert enélkül nem képzelhetjük azokat az
erényeket, melyeket a nemzetnevelés a magyar nem-
zetben újra föléleszteni és megszilárditani akar.

A korrupció elleni tisztítómunkában az államnak
kell vezérlő szerepet vállalnia s a tisztítómunkát önön-

.magán megkezdenie. Ennek a munkának a körébe
tartozik a protekció megszüntetése, a hivatalok működé-
sének szigorú ellenőrzése, a tisztviselői hanyagság s
egyéb visszaélés pártatlan megtorlása, az igazi érdem
méltánylása, a hasznavehetetlen herék kiselejtezése, a
diszkreciónális jog korlátozása, az állami szubvenciók
igazságos kezelése, a képviselői összeférhetetlenség
lelkiismeretes megtartása, a birói függetlenség föltétlen
tisztelése stb., stb. Ha az államot képviselő kormány
mindezt szemmeItartja, s az államot mintaszerüvé
alakítja át, becsületes és őszinte igyekezetével az egész
közvéleményt meg fogja hódítani. A nemzet osztatlan
bizalmát ilyképen megnyerv", bátran foghat a képvi-
selőválasztási bűnös visszaélések megszüntetéséhez anél-
kül, hogy ezzel saját pártérdekeit nagyon veszelyez-
tetné. .

A törvényhozás már sok, elvben üdvös dolgot al-
kotott a szociális, szerosabb értelemben a munkás-kérdés
megoldására. De bíz azok a gyakorlatban itt is ott is
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néha csődöt mondanak. A munkdsbistosiiö- és betegse-
gélyzőpénztár ig::lzgatása, pld. olyan. költséges, hogy
gyakran emiatt nem képes a tc gok jogos követelmé-
nyeinek abban a mértékben megfelelni, amelyben ér-
dekük: azt kívánja. Az állam azt a bizalmatlanságot,
melyet ez és hasonló más' ok a munkáskörökben kel
tett, helyes gazdasági rendszerek életbeléptetésével bi-
zalommá változtathatná át, melyeknek hatása alatt a
munkás magát a nemzet tagjának, fiának fogja érezni,
aki tudja, hogy meunél .többet jövedelmez a töke az
országban általában, annál többet jövedelmez az ő derék
munkája is. Ha pedig. fölismeri, hogy a töke jövedel-
mezősége az ország népének kifejtett munkásságától
függ, akkor szorgalma, pontossága 'növekedni fog, és
erősödni fog benne ezekriek előföltétele : az erkölcsiség
is. A munká majd fölismeri aztán azt is, hogy benne
oly nemzeti érték van,mely munkájával aranyosan
gyarapodik s hogy értékével együtt nő viszont a jöve-
delme és megelégedettsége is. Ilyírányú törvény tehát
egyúttal erkölcsöt is vinne be gazdasági életünkbe.

A megelégedettség az erkölcsiség egyik föltétele.
Az államnak tehát alkalmazottjait anyagilag annyira
kellene függetlenítenie, hogy azokat rossz ariyagi hely-
zetük: ne bírja az állam érdekeit sértő cselekedetekre,
hanem hogy örömest szolgálják a nemzet érdekeit. A
megelégedett tisztviselő nem lesz kénytelen mások ér-
dekeit tolni, mások kegyeit hízelegve hajhászni s így
mindig bizonyos tekintélyt is biztosíthat magának a
közönség előtt, melyre aztán nemcsak példájával, ha-
nem, mint a nemzetnevelés tevőleges tényezője is üd-

. vösen fog hatni.
Sokat tehetne az állam a közerkölcs emelése ér-

dekében, ha azokat a törekvéseket, melyek az iroda-
lomba is több erkölcsöt akarnak belevinni, erélyesen
támogatná. Így lehetetlenné kellene tennie, hogy állami
vagy állami jellegű intézmények erkölcsileg kifogásol-
'ható művet jutalmazzanak, kiadjanak, iskolák vásárol-
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janak, könyvkereskedők a kirakatba tegyenek, a sajtó
megtévesztő bírálatokkal hirdethessen. Szigorú cenzurát
kellene erkölcsiség tekintetében a napi- és időszaki
sajtóra alkalmaznia. Hiszen ma már minden éretlen
gyermek bujja az újságot, melynek egyetlen sikamlós
tárcája nagyobb rombolást végezhet az ifjú lélekben,
semhogy azt száz erkölcsprédikátor ismét jóvátehetné.
Szintúgy szigorítania kellene az államnak a színpad s
a mozi cenzuráját, mert mindkettő az erkölcstelenség
legvészesebb teTjesztöje lehet. A progresszivizmus ezekben
az eszmékben a középkor sötét szellemének újraéle-
dését, a gondolatszabadság elleni merényletet látja. Ez
azonban senkit nemes törekvésében meg ne ingasson.
S miután az állam sokat tehet ugyan, de egymaga
nem fog célt érni, mindnyájunknak kell szóval és. tettel
odatörekednünk, hogy embertársainkat arról a ve-
szélyről fölvilágosítsuk, mellyel mai irodalmunk őket
és a közszellem egészségét veszélyezteti. Oda kell hatnunk,
hogy a jobb ízlést legalább környezetünkben érvény re
juttassuk és törekvésünknek oly híveket szerezzünk,
akik ebben a szellemben, távolabb esö körletekben foly-
tatják munkánkat. Az új irodalomtói meg nem tévesztett
sajtónak pedig szavának teljes súlyával mellénk kellene
á llania, ;

Mint erkölcsjavító, nemzetnevelő tényező az iskola
is hathat a társadalomra közvetlenül. Így, ha hazánk
oktató-szeuiélyzetében általában több szeretet volna a
fölserdülő ifjúság iránt s több buzgóság a hivatása be-
töltésében, akkor például vidéki főiskoláink ifjúságát
nem kellene az. elkanászosodástól féltenünk. Az a több
buzgóság és töhb szerétet olyan társadalmi, szellemi
életet teremthétne a kisvárosi főiskola tanulóinak,mely-
ben a mester és tanítván között emelkedő "nilgy-
ságos" korlátok ledölnének s mely busásan pótolná a
kísértéssel teli nagyváros kétesértékü "kultúTeszkö-
zeit." Az a több buzgóság és az a több szeretet épp
olyan nemzetnevelési tényezővé válna itt. mint amilyen

l~ ~ •• _
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az Németországban. Mert a szellemi légkör, melyet a
tanárok jóindulata diákjaiknak teremtene, nemcsak
azoknak jellemét nemesítené, hanem messze vidékre
sugározna ki, terjesztve a közművelődést és megszilár-
dítva a nemzeti tudatosságot.

A nemzetnevelésnek különben köz- és magánéle-
tünkben mindenütt bő terevan. Erre míndenekelőtt közti szt-
viselölnket kellene figyelmeztetnünk, valamint őket rninden
alkalommal nemzetnevelő hivatásuk lényegéről felvilágosí-
tanunk és megjelölnünk nekik annak a módját, hogy mi-
képen töltsék be ezt a nemes hivatást. Milyen üdvösen hatna
népünk erkölcsi gondolkozására, ha pid. közigazgatá-
sunk minden szerve atyai jóindulattal hallgatná meg'
és intézné el az. eléje terjesztett panaszt és kérést; ha
szíves tanáccsal szolgálná a feleket ahelyett, hogy
azokat szidással, káromkodással, sokszor nemzetisé-
gük pocskolásával, szóval rájukförmedéssel megriasz-
sza. Az ilyen, emberséges bánásmód fölkeltené és
fejlesztené a nemzeti összetartozandóság érzékét a •
népben; az megtanulná tisztelni az államot annak leg-
végsöbb szerveiben is; hamarább értené meg, hogy miért
fizet adót. Gazdasági gondolkozása is helye ebb irányt
követne. Míndez pedig végső eredményében a közer-
kölcs javulását segítené elő. Ilyen nemzetnevelő munkát
a postai, a vasúti hivatalnok, de az orvos, az ügyvéd,
a mérnök, a földbirtokos, a kereskedő, a gyáros, szó-
val minden hon polgár teljesíthet, aki tudása és értel-
niisége alapján jó példával és jó tanácscsal oktatóari
s nevelön hathat a vele érintkező egyénekre.

Nem hagyhatjuk szó nélkül az utcát sem, mely most,
főleg katonasággal megrakott városok ban az erkölcsi
hanyatlásra nagy hatással van s az iskola s a család

. nevelési igyekezetét veszedelmesen ellensúlyozza. Asszo-
nyokésleányokruházkodásukban és viselkedésükben meg-
szüntették azt a különbséget, mely azelőtt a tisztességes
és a félvilág utcai megjelenésében szembeötIött. Ez
ellen csak akkor tehetünk valamit társadalmi úton, ha
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törekvésünkben azoknak a magyar anyáknak unokái
és dédunokái támogatnak, akiket nyolcvan évvel ezelőtt
Széchenyi István gróf "Honunk szebblelkű asszonyai"-
nak nevezett. Az igaz magyar nóre akkor is, de most
is nagy feladat vár. Sőt ma nagyobb mint valaha.
Prohászka O. meg is magyarázta azt "Úri- és ruii
divatmorál" cím ii cikkében. ,,-"'-nök, úgymond, jog-
egyenló'séget kicannak az államban; vívják ki mindenek-
eló'tt a férfiak. részére az erkölcsi kultúrfokot s az etikai
egyenló'séget. Ez az igazi feminizmusnak s a nó'i mélio-
ságnak elsá kelléke s legföbb követelménye. " Hogy
azonban a nő ezt a nemzetnevelő jelentőségét újra.
visszanyerhesse, kell hogy újra szert tegyen önbecsii
lésére, melyet ma 'léhaságoknak dobott- áldozatul; kell
hogy tiszteltetését, becsültetését újra kivívja, magának vi-
selkedésével a férfinemet erre újra rákényszerítse. A nő már
mint családanya legfontosabb tényezöje a nemzetnevelő
munkának. De a társadalomban is számottevő a közneve-

• lési szerepe. A magyar anya kötelessége, hogy serdülő
lányaink erkölcse fölött ó'rködjön, azt az utca fertözö
légkörétől megóvja. Kötelessége,hogy szembeszálljon
amaz új gazdagok ledér fényűzéséveI. Állítsa ezzel
szembe míndenütt, ahol a tisztesség határain belül teheti,
a maga és leányai személyében az erkölcs, a jó Ízlés
s a nemes egyszerüség fölényes előkeló'ségét. Ezzel szé-
gyenítse meg', térítse észre a megtévelyedetteket. Ezt
kell minden tisztes magyar nőnek megtennie, akár
tagja a "Fényűzés elleni ligá"-nak, akár nem. Gon-
dolja meg minden tisztes magyar nö, hogy ezzel nem-
csak a közerkölcs lazulása ellen küzd, hanem hogy
más tekintetben is hazafias cselekedetet végez. Hiszen
az a ritka prém, az a finom bőr; az a fényes selyem
és az a sok más fölösleges, drága fényűzésí cikk csak
a mi aranyunk ellenében juthat az országba. Már pe-
dig most azzal az arannyal azokat a föltételeket kell had-
seregünk számára biztosítanunk, melyek mostani élet- halál-
harcunk sikeres megvívásához föltétlenül szükségesek.

tr
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A nők társadalini áJlápota a világháború óriási
véráldozata következtében hosszú időre 'meg fog vál-
tozni. A nő hosszú időre el lesz vonva természetes hi-
vatásától. Annálfontosabb tehát, hogy abban az ősi,
hagyományos szellemben serdűljön "föl, amely anyáink-
nak az. igaz nőiességet biztosította. .Az anya vésse
tehát leánya tudatába, hogy bármint alakul is élete
sora: a ház az otthona, a védvára ; hogy mihelyt az
élet nyilt terén magának is követeli a férfiéhez hasonló
seabadsdqot: elveszti egyénisége legértékesebb tulaj-
.donságát, a nőiességet. Mindenekfölött pedig nevelje
a magya;: anya leányát igaz vallásosságban, de nem
vakbuzgó szenteskedésre, Nevelje vallásosságra, melyhez
hű marad, rnert ,;a vallástalan nö - mondja Luihardt
-- rosszabb, mint a megromlott férfi és kétszeresen káros ha-
tással van aeokra a férfiakra, kik fölött befolyást gyakoTOl."
A magyar nemzetnevelésnek pedig olyan nők kellenek,
kiknek befolyása mindenkire áldásos és üdvös.

,Végül még egyet. Csak az a nemzet fejthet ki be-
és kifelé erőt, csak az szerézhet magának politikai
tekiritélyt és súlyt, mely egységes, inely nemzeti tuda-
tesságában egygyé [orroit. A magyar politikai nemzet-
nek erre igen nagy szüksége van. Azt az érzést, azt
a .tudatot, hogy míndnyájan, kik ennek a hazának
szülöttei, a kenyérenélői vagyunk, egymásnak test-
vérei is vagyunk; hogy mindnyájan az állam seerke-
zetének hivatásunk, képességünk, munkabírásunk és
szorgalmunk szerint többé-kevésbé fontos, de minden
esetre kiegészítö részei s így egymásra utalva vagyunk;
hogy éppen ezért egymást kölcsönösen becsülnünk,
tisztelnünk, a bajban készséggel segítenünk kell: ezt
a tudatot minden lehetséges módon mindenkiben föl
kell kelteni és kifejleszteni. Ez a tudat emelni. fogja
a munkás s a paraset önérzetét. Ha ez majd tapasz-
talja, hogy tisztességes, derék munkássága a más osz-
tálybelieknél is méltatásra akad és viszont ezek is a
maguk hivatásának megfelelő, hasonló derék munkái
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végeznek, munkakedve fokozódni fog: a munka pedig
a zültés profilaktikumja (Imre S.). A nemzeti összetar-
tozandóság érzete és tudata annál szilárdabb lesz, ha
a különböző foglalkozások, főleg az ipar tiszteletét és
méltánylását kora ifjúságunkban neveljük gyermekeinkbe.
Akinek a földmíves nem huncut paraszt, az iparos nem
szurtos lakatos vagy csiriznyaló, hanem a haza épp
olyan hasznos és tisztes adófizető polgára mint jó maga,
az nem fog vonakodni vele kezet fogni. Ez az őszinte
kézszorítás pedig már megpecsételője az összetartózan-
dóság elismerésének. Az összetartózandóság tudata a
nemzeti önérzetnek s a nemzeti erőnek egyik forrása.
De vallásosság és erkölcsösség' nélkül el sem képzel-
hetjük s a társadalom öntudatos hozzájárulása nélkül
meg nem valósíthatjuk. Reá most nagy szükségünk
van és még nagyobb' lesz mint volt valaha, mert ma
újra időszerű Széchenyi István hetvenöt évvel ezelőtt a
"Kelet népev-ben hangoztatott óvószava: "Zavarnak
vezérelte tik a nemzet; de van még idő a bal irányok
elejét venni, van idő az iti-ott lappangó s most tán
igen, de később többé nem [ékeeketo tüzeket eloltani, sok
azonban már nincsen". (Az 1841-i kiadás 14. lapján.)

~
Dr. Karafiáth .LlIá'riMsz.



Gyermekvédelmi intézmények.'

Nem sok kedvesebb dolgot ismerek egy szép,
tiszta, egészséges gyermeknél. De nincs még egy te-
remtménye az Istennek, mely annyi gondot igényelne.
annyi éven át szorulna gyámolításra, védelemre,

Az állatvilág kicsinyei, mihelyt mozogni tudnak,
már önállóak is, fenntartásukról maguk gondoskodhatnak,
De amig' tehetetlenek - szüleik megvédik, gondozzák
őket még életük árán is.

A félvad embertörzseknél is találunk barátság- és
részvétérzetet, a beteget ápolják, a gyengét gyámo-
lítják. Annál szomorúbb, hogy ez érzések sokszor el-
homályosulnak a kultúrnépeknél. Rómában pl. a csá-
szárság idejében, mikor a műveltség legmagasabb fo-
kán állanak.: a szülö sajátkezűleg fojtja meg az új-
szülöttet, ha az épp útjában van. A keresztyénség ter-
jedésével teljed a humanizmus is. De már napjainkban, .
a háború okozta nyomor következtében is láthatunk
visszaesést. Nemtörődömség, tudatlanság', kényelem-
szeretet ott hagyja piszokban, ápolatlanul fetrengeni a
legtehetetlenebb emberi lényt, a gyermeket. Mikor pe-
dig Isten jóvoltából mégis annyira jut, hogy az utcán
elszaladgál már, szárnyra eresztik, mielőtt még meg
tudná kenyerét keresni. Már korán hasznát akarják
venni, belőle, általa élni - elküldik koldulni, lopni -
már 10 éves korban dolgozni. A fiatalkorúak bírósá-

1 Felolvasás Budapesten. az l-II. ker. egyház estéjén.

/
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gánál látjuk ezeket a ki használt, megrontott, iskolá-
zatlan gyermekeket, mint 3 pásztor nélkül való juhokat,
és a lelkem sír bele, hogy ezek a legtöbbször egész-
séges, fiatal csemeték hogyan vesznek, sülyednek, ne-
velés, tanítás, erkölcsi támasz hiányában, még leginkább
természetes gyámolítóik által taszítva az örvénybe -
s válnak hasznavehetetlen, sőt veszélyes tagjaivá a tár-
sadalomnak. Ilyenkor a törvény túlzot"! humanizmusát
szoktákokolni ; pedig a törvény jó; de a háború nö-
vekvő erkölcstelensége ellen erős gát kell; elegendő
számú gyermekvédelmi intézmény a törvény végrehaj-
tására.

'. Sajátos jelensége például a háborúnak az a sok
gyermek, aki a kaszárnyák, barakkokköré csoportosul
fazékával ételmaradékért. Kénytelenek vele.' A szülők
munkáha mennek, estig nem is látják őket, a megél-
hetés gondját legtöbbször rájuk bízzák:

Az iskolakerülők egy részét itt találtuk. Nem megy
iskolába, mert már reggel odaáll fazekával. Itt szokja
meg a henyélést és más haszontalanságot.

. A másik háborús mestersége egy pár munka-
kerülő suhancnak ott 'ólálkodni a hadikérházak körül.
A katonák küldözgetik őket, kapnak pár fillért s ez
megint kedvesebb nekik, mint pl. tanoncnak beállani.
Csak idő kérdése, hogy gyönge, jelleme és az alkalom
mikor 'juttatja sikkasztásért bíró elé. Nekem is van
ilyen pártfogolt fiam egyik rám bízott családban _. . de

..nem bírok wele ; anyjára meg éppen nem hallgat;
férfipártfogónk pedig alig akadt aki erélyesen ráncba-
szedne ilyen apátlan csavargót.

Sokszor eszembe jut az Ur Jézus intelme tanít-
ványaihoz: "Az aratásra való gabona bizony, hogy sok,
de az arató kevés. 'Kérjétek azért a gabona aratásának
Urát, hogy ..bocsássa ki az aratókat. az Ő, gabonájának
aratására" . ,

Sok szó esik a hadiárvákról is, de eszünkbe jut-e
olykor, hogy azoknak zöme a legalsóbb néposztályból

L ~ ~ _
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való s rendszerint ki van téve a züllés veszélyének.
Az az egy-két hónap, amelyik eltelik, míg a nekik Szállt
segélyhez jutnak - már határozhat sorsuk felett. Ki-
tünő intézmény a hadiárváknak a gyámokon kívül
pártfogókat adni - de én még a nyomor tanyáin
nem találkeztam eggyel sem. Hiába kevés az arató!

Hiltynél olvashatjuk: "Egy nemzet művelt ele-
meinek nem az a feladata magát mentesíteni mindazon
szenvedésektöl, melyek az egész emberiséget fenyegetik
-- amint azt most rendszerint teszik - s külön kí-
vételes osztályt képezni. Épp ellenkezőleg, a szenve-
désekböl nekik is ki kell venni teljesen a részöket.
Műveltségök megadhatja nekik az erőt azok elviselé-
sére. Ebben mutassanak példát másoknak. Ha nem így
gondolkoznak, egész mű veltségökkel keveset használnak
a világnak s el fognak lassan tünni, mint minden ki-
váltságos ,osztály, melynek életcélja csupán az önfenn-
tartás." En ezt igaz kissé önkényesen, a mai viszo-
nyokra úgy fordítom át, hogy minden intelligens ember
köteles egy elesett katona családjának a felügyeletét
elvállalni. Olyan erkölcsi törvény ez, mint akár az,
hogy: "Ne lopj!"

Azért hát munkára fel!
A világháborúban is megtartott, sok ifjú vérrel

megvásárolt, ezért annál drágább hazánknak, neveljünk
hozzá méltó fiakat, leányokat. Képezzünk jellemeket -
neveljünk embereket, akik átérzik, hogy több jog ~
több kötelességgel is jár s magunk adjunk erre példát.
Ehhez kellenek gyermekvédelmi intézmények. Melyek
és milyenek legyenek azok az én nézetem szerint: azt
szeretném itt egy évi munkának a tapasztalatai alapján
elmondani.

Örülnék, ha sokan sokfelé megvitatnák e tárgy at,
az eszmék tisztulnának, megvalósulhatna acél: még
a háború alatt teremteni szegényes, kicsiny, szerény
igényeknek megfelelelő gyermekottbonokat és foglal-
koztatókat az ország minden részében, falvakban, vá-

Ösvény IV. évf. 14
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rosokban eg-yaránt. Kevés pénzzel, nyomorog-va csak
leg-yen; hog-y munkára neveljen, kísértéstől óvjon min
den erre szoruló g-yermeket.

,A kezdetek kezdete természetesen a csecsemő- és
anyavédelem. Ez. az alap, a g-yermek egészségét,
testét óvja meg. Ezzel én nem foglalkozöm. Ezt hiva-
tottabb eg-yének úg-yis megteszik s már társadalmilag
is felkarolták.

Én a gyermek lelkével foglalkozom, ha ug-yan a
kettőt el lehetne választani; azt szeretnéÍn egészség-es,
erkölcsös irányba terelni, káros befolyá októl óvni. Két
fontos tényező jöhet itt tekintetbe: a szülői ház és az
iskola. A nag-yvárosok munkásosztályánál szülői tá-
mogatásra e tekintetben csak elvétve számíthatunk.

Marad az iskola. A tanító leg-nag-yobb remény-
ség-ünk. Erre építsünk, amint azt Bismarok tette. Ez
a békés idők katonája, aki naggyá teheti nemzetét.
Leg-fontosabb meg-előző intézkedés tehát, hog-y leg-yen
annyi jó elemi iskolánk, hogymlnden g-yermek tényleg
eljárhasson oda. Talán ez volt a célja az ingyennép-
oktatási törvénynek. Sajnos, nálunk még- koraí volt,
túlbecsülte elörehaladottságunkat, s íg'y inkább ártott.
Állami iskolánk még- nag-yon kevés van, eg-yhamar
újakat nem fog-nak létesíteni; a felekezetektől, szeg-é-
nyebb községektöl pedig- elvette az iskolafenntartás le-
hetóségét,

Igen, ha mindenütt úg-y dolgoznának, mint az
erdélyi szászok - akkor jól állnánk. Epp most hal-
It .ttam, hogy- Brassóban létesítettek eg-y takarékpénz-
tárt, melynek részvényesei soha több jutalékot nem
kapnak, csak a tökének rendes, tán 4 %-08 kamatját.
A jövedelemből tartják fenn iskoláikat, analfabétájuk
nincs. De találtunk már ilyeneket eleg-et a székelyek
és csáng-ók között.

Meg-ható volt eg-y 16 éves suhanc, aki keser-
vesen sírt, hog-y miért nem írjuk be őt is az isko-
lába, ő meg' akar tanulni írni, olvasni. Ezeket az er-
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délyi menekültek körében tapasztaltuk. Szomorú álla-
potok vannak Felső-Magyarországon is. Most Nagy-
szombatban láttam, hogy ott csupán _4 elemi osztály
nw, 5-6-ikat nincs, aki felállítsa. 10 éves kortól il

gyermekek az utcán laknak s évenként erősen növekvő
számmal kerülnek bíróság' elé. Pozsonyban az 1916/17 -iki
tanévben be nem ír-ott tanköteles gyermekek száma
meghaladja az 500-nt. Iskoláink ott ennek dacára túl-
zsúfoltak. Mikor az erdélyi menekültek gyermekeit
vittük beiratni, küzdeni kellett felvételökért. Nem csoda!
Az első osztályokban "olt már beiratott növendék 70-tői
100-ig. Bizony még háborús időben is lehetetlen szám,
mely eredméuytelenné teszi a legjobb tanító munkáját.
Az egyetlen állami iskola, mely a hegyvidék gyerme-
keit tarthatná össze, 3 év óta kórház, osztályai az egész
város területén vannak szétszórva, tanítványai csava-
fognak. (Pártfogói körünk most végiglátogatja azt az
500 családot, akiknek be nem írott, tanköteles gyer-
mekeik vannak; egyiitt működik velünk a Sociális
nővédelein. Azon "agyunk, hogy szeptemberben mind
beirathassuk őket, De lesz-e helyök az iskolákban,
azt nem tudjuk.)

Pedig Pozsony egyike legelső kultúrvárosainknak,
ahol sok lelkes munkása van a gyermekvédelemnek,
tanügynek és mégsem ritkaság az analfabéta és az
olyan 12 éves gyermek, aki még nem hallotta az Isten
nevét. Első és legfontosabb nemzeti feladat tehát a nép-
iskolák fejlesztése. Hiába állítunk egyetemeket, közép-
iskolákat. Az alap a népiskola ; rossz alappal feldől
az épület.

Hogy az iskolakerülöketodacsalogassnk, arra
meg igen hasznos, ha pl. reggelit, ebédet a szegény
tanulők ott kaphatnak. Ez hasznosabb és okosabb in-
tézkedés, mint magát il szülőt segélyezni. Az iskola-
kerülőket felkeresve megfigyelhettiik, hogy most már
10 éves Imrban munkába küldik a gyermeket: sokszor
anyjával együtt ez a családfenntartó.

14*
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A kőmíveseknél 3 koronát keres naponta.
Ezeknek a szegény koravéneknek nagyfontosságú

a vasárnapi iskola. A háború alatt tanítók hiányában
nem működik nagyon rendszeresen. Pedig ez lehetne
annak a szegény agyonkínzott gyermeknek a jutalma,
ha úgy volna vezetve, hogy már egész héten örülne
annak a pár kedves órának.

Ezt a vasárnapi oktatást fiatal leányaink vegyék
a kezökbe, de nem csupán mint műkedvelők ; tanulják
meg, olvassanak hozzá jó könyveket pl. a jellemkép-
zéshez Foersternek: "Jugendlehre" című könyvét.
Mert én nemcsak vallásoktatást, hanem legfőképen
erkölcsi nevelést is várnék ettől a foglalkozástói, társas-
játékok betanítását, mely haszontalan szórakozások tél
tartaná vissza őket.

Analfabétákat is taníthatnának írni, olvasni. Egy-
általában úgy éljenek most a mi kedves rózsaszálaink,
ifjú leánykáink, hogy ha majd mint öregektől számon
kérik tőlük talán unokáik, hogy azok ban a nagy idok-
ben mint töltötték be helyüket - ne kelljen szemőket
megszégyenülve lesütni.

Gyermekvédelmi intézmények ezek is, kitartás kell
hozzá csupán és erős akarat. Beláthatatlan az elérhető
eredmény és csakis a foglalkoztató egyéniségétől függ.

"Kérjük azért a gabona aratásának Urát, hogy
bocsássa ki az aratókat az ö gabonájanak aratására."

Mi Pozsonyban, mint már jeleztem is, felvettük
munkakörünkbe az iskolakerülők, s azon tanköteles
gyermekek felkeresését, akiket be nem irrattak szüleik.

Amit előre sejtettünk s amiért a nagy és fárasztó
munkába fogtunk - az összefüggést megtaláltuk az
iskolafuerülők és a fiatalkorú bűnösök között. Mint
pártfogó tisztviselő minden fiatalkorú -tárgyaláson ott
vagyok. Most már.a vádlottak nagy része jó ismerősöm,
t. i. iskolakerülő. Egy részénél, amint már említettem
is, a szülők egész nap munkában vannak, a gyermekek
iskola helyett felügyelet nélkül az utcán. A másik
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.része az, akiket szüleik inkább lopni küldenek. A kis
széntolvajokat rendszerint megsajnáljuk, fázik, nincs
mivel fűteni. De a bíróság előtt kitünik, hogy a fiú
lop, az anyja meg már várja s viszi biztos helyre el-
adni, keres naponta könnyűszerrel 12 koronát. Igaz,
hogy a hirhedt hadiszállítókhoz viszonyítva ez is elenyé-

. szően csekélysúlyú cselekmény, jogi szempontból nézve
a dolgot.

Csakhogy itt egy jövendő életről van szó, ezt a
nevelő szemével kell megítélni. Itt csakugyan nem
használ nappali őrizet, dorgálás, házifenyíték, még rö-
vidtartarnú fogház sem.

Itt a szülőt kell megbüntetni, azt pedig· csak úgy
sujthatjuk érzékenyen, ha eszközét, az ilyen kitanított
gyermeket, elvesszük tőle. .Iavítóintézetekbe még nem,
gyermekmenhelyekbe ezek már nem valók. Ezen kell
tehát egyelőre társadalmilag segíteni.

Kellenének gyermekdologházak, azaz foglalkoztató-
műhelyek a tisztességes szülők gyermekeinek, inkább
a fiúknak, akik csak nappali felügyeletre, vezetésre
szorulnak ; és 10-20 gyermekre berendezett gyermek-
otthonok, azok részére,' akiknek szülei teljesen meg-
bízhatatlanok, továbbá félárvák, árvák, csavargók, kol-
dusok részére. Vannak már mindenféle napközi ott-
honok. Ehhez hasonlók lennének a foglalkoztatómű-
helyek, csakhogy munkára szorítaná az iskolát kerülő,
tanulni nem akaró 10-12 éves, folyton az utcán leb-
zselő fiúkat. Ltt állandó felügyelet alatt a veleszületett
tevékenységi ösztönt munkává változtatnók. A legtöbb
gyermek akkor mulat legjobban, ha a nagyokat utá-
nozhatja, ezt ki kell használni. Az iskolakerülőkből
még a legjobb munkás lehet, csak ne engedjük meg,
hogy megszokja a .tétlenséget. Már a gyermekeket
egész nap el kell foglalni, idejét pontosan beosztani.

Ilyen foglalkoztatók berendezését a gyárosoktól
várom, Pozsonyban már két helyen érdeklődtünk s
nagy örömmel fogadták tervünket. Az egyes gyárak a
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gyermekeknek való munkát a foglalkoztatóknak adják át,
a munkavezetőket is ök adnák.

Ha 10-12 éves gyermekeket gyárban alkalmaz-
nának, ez igen szomorú és nem eléggé kárhoztatandó
volna, és törvénybe ütköző cselekedet is. De egy ilyen
foglalkoztató legfeljebb 25 gyennekkel inkább iskol~
szerűen berendezve, ahol könnyű, csak nekik való
munkát végeznek. ellátásukról gondoskodnak, betartják
a megfelelő szüneteket, amikor az udvaron tornásznak,
labdáznak, játszanak, kitünő munkás- és tanoncképző
lehetne.

Jlunkájnkért kapnak az ellátást, hogy már itt meg-
tanulják, hogy ingyen ne várjanak semmit. Ez erkölcs-
nemesitő jótékonyság, mely a szülőket a gyermekekben
segíti. A munkavezetókön kívül ilyen intézményeknél
kellenek hölgybizottságok a felügyeletre étkezés, játszás,
munkabérek, jó bánásmód stb.-nél. Az iskolakerülőket
és kisebb csíny tevő ket büntetésből kellene ilyen foglal-
koztatókba kényszeríteni. Egyesek bizonyos ipari ágakra
képezhemének ~ megfigyelhetnék a gyermek hajlamát
jövő életpályáj a érdekében. Jótékony nőégyletek is ál-
líthatnának fel ilyen foglalkoztatókat, a szülöket inkább
gyermekeik ellátása és nevelése által segítvén, mint
pl. pénz- vagy egyéb segélyezéssel, aminek erkölcsi
hatása úgyis kétséges.

Ha egyszer be van rendezve, részben a munka-
bérekkel lehet fenntartani, tehát nagy anyagi áldozatot
nem kíván, de igenis komoly, kitartó munkát.

A másik szükséges és fontos intézmény szerintem
nilnél több 10-20 egyénre berendezett otthon azon
gyermekek számára, kik környezetük \agy egyenesen
szüleik által züllenek, ezért okvetlen zárt nevelésre
szorulnak, de még nem elég öregek vagy nem elég'
rosszak, hogy javító-, nevelőintézetbe utaltassanák.

Javítóintézeteinkmintaszeriiek, túlszépek. Egy
angol szakférfiú mondta az egyikre, hogy Anglia nem
elég gazdag arra, hogy ilyeneket építsen. Kísértsük
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meg niost az ellenkezőt is, állítsunk olyan gyermek-
otthonokat, hogy takarékoskodni is tőlünk tanulhas-
anak. Egy másik előnye ennek a sok, de kicsiny ott-

honnak az lenne, hogy egyéniesíteni lehetne.
Városról-városra, faluról-falura szeretnék vándo-

rolni s felrázni a gazdag emberek lelkiismeretét s ad-
dig kérni, míg meg nem hallgatnak. Állítsanak fel
egy-egy ilyen kis menhelyet, áldozzanak fel a köz-
jónak a kényelmükből is egy keveset, mentsenek gyer-
meklelkeket, hiszen a fiatalkorú és gyermekbűnösök
óriásilag növekvő száma megostromolja az eget és
minden érző lelket munkába állit.

Minden földbirtokos, nagyobb kertészétek tarthat-
nának fenn egyet-egyet. Egy-egy arravaló régi ház,
pusztulófélben levő úgynevezett öreg kastély akad min-
denütt, az élelmezés vidéken könnyebb, a környezet a
gyermeki lélekre is egészséges, munka van gazdaságban,
kertben bőven. Jó felügyelő vagy felügyelőnő pedig
akad még hál' Istennek, csak komolyan kell az arra-
valót kikeresni. Nem kell hozzá még oklevél sem, csak
gyakorlatias, józan észjárás és emberbaráti érzés.
Akadna ilyen a hadiözvegyek. rokkant katonák között ;
némely helyeken diakonissza- vagyapácanővéreket alkal-
mázhatnának.

Pozsonyban 10 hónapja van egy ilyen kis otthon.
(Felállítása 5000 koronába került.) Befogadóképessége
10-14 leány. Nagyon szetény és szegényes. Fürdő-
szobájuk van, mert az nagyon szükséges, de már
ebédlő nincs, a konyhában étkeznek s még a 9 évesnek
is főzni, súrolni, mosni kell. Azért iskolába is járnak,
a nagyobbak meg otthon írnak, olvasnak egy-két órán
áto Fenntartásahoz hozzájárul a pozsonyi Patronage-
egyesület évi 600 koronával.

Ylost egy gyermekszínielőadást rendeztünk, mely
2182 koronát jövedelmezett tisztán. Ezen elhagyatott
hadiárvaleánykákát fogunk Leányotthonunkban eltartan i.
A gyermekszmielőadáson szerepelt gyermekek lesznek
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ezeknek az árváknak kicsiny pártfogói. Megígérték,
hogy gondoskodni fognak róla, hogy könyvvel, ruhával
el legyenek látva. És későbben is az életben egyen-
getik majd útjukat, ahol és amikor lehet. Lesz tehát
egy gyermek pártfogó körünk is; erre dr. Finkey F.
az jegyezte meg, hogy ilyenről még Amerikában sem
hallott. _

Első lakónk egy menhelyi nevelőszülőktől meg-
szökött 12 éves leányka volt. Február végétől június
6-ig szabad volt, mint a madár. Ercsiből eljutott
Pozsonyig. Hat hétig még mesékkel tartott minket is,
hogy régi helyére vissza ne adhassuk. Most mi vagyunk
nevelő szülői. Iskolába jár, intelligens, 4 éves kora óta
teljesen árva. Ma már nem gondol szökésre, csak a
hazudozást nem szokta még le egészen.

Egy leánykát lopásért javítónevelésre ítéltek, anyja
züllött asszony, beutalásáig hozzánk jutott. Megfigyeltük,
hogya gyermek még nem rossz, inkább anyja utasí-
tására lopott; az igasságügyminiszter őexcellenciája
engedelmével nálunk maradhatott s áprilisban egy ba-
rátnőm vette magához. Hiszem, hogy jó nőt nevelhet
belőle.

Egy másik eg'y 65 holdas gazdának a leánya,
aki otthon apját lopta meg, most már nagyon meg-
bánta s talán ez is megmenekiil szigorúbb intézke-
déstől. Tartásdíját apja fizeti meg'.

Utolsó vendégünk egy tót leányka, kit a rend-
őrség kérelmére vettünk be. Jól fejlett, 13 éves leány,
de szeme 'hibás. Eddig vakon született testvérével kol-
dult, az meghalt, most senkije sincs, Iskolába sohasem
járt, de addig is, míg' nálunk volt, lázasan tanulta a
betűket a kisebbektől. Most kórházban van, az orvos
véleménye szerint, műtét után jól fog látni, egy mun-
kással több lesz. Talán sikerült e példákon is szem-
léltetnem, mennyi használható emberanyagót menthetünk
meg ilyen kis otthonokban csekély anyagi áldoza-
tokkal.
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A mi kis Otthonunk II mí büszkeségünk.
E köré csoportosult a "Pártfogók Köre", melyben

kedves hölgyeink, igen sok fiatal leány is, odaadó
munkássággal dolgoz-o-ak a gyermekmentésen, Értekez-
leteinken, melyeket kéthetenként tartunk, most már a
tanítóképző növendékei is résztvesznek, akik igy már
mint a gyermekvédelem lelkes munkásai szélednek
majd ,el az országban.

Es majd ha végre beköszönt az az áldott várva
várt béke - akkor lesz mód bőven teremteni gyer-
mekvédelmi intézményeket. Csak ne tévesszük szem
elől: "Szegények vagyunk, legyünk szerények igé-
nyeinkben. Megvarinak az egész falvakat képező ba-
rakkok, pl. Pozsony mellett Köpcsényben, körülötte szép,
sík termőföldek. Mily pompás gyermekfalu létesülhetne
ilyen helyen! Az épületek tudom eltartanak még 10 évig',
míg kihevertitk a háború okozta mindenféle nyomorú-
ságot. Van ágy, felszerelt .konyha. Kertiszerszámok
kellenek, felügyelők pompás kereskedelmi kerté-
s,zet - gyógynövények termelésével - létesülhetne.
Es' milyen boldog gyermeksereget nevelhetünk ilyen
helyen!

Hiszen szerenesés az a gyermek is, aki áll. men-
helybe jut, ha jó nevelőszülőre akad. De 15 éves kor-
ban kikerül onnan s _még ha tanoncnak adják is, ke-
vésnek van most tűrhető sorsa. Rossz tanácsadója meg
mindig akad. Ezért szökik, züllik, csavarog annyi
apátlan, anyátlan menhelyi gyermek. Gonoszsága az,
amí az erdei állaté -- az önfenntartás ösztöne hajtja.
Elni akar - dolgozni nem szeret, eleget keresni még
nem tud. A gyermekmenhelyeknek egyik nehezen meg-
oldható próblémája a munkáraszoktatás. A nevelő-
szülő azzal kapja meg a gyermeket, hogy munkára
nem szabad felhasználnia ; ezzel akarják a kizsaro-
lástól megóvni. De akit kis korában nem szoktatnak
munkához, később már nem kedveli meg. Kís ottho-
nokban e részben is jobb nevelést kaphatnának.
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Az emlitett 15 évesek számára is lehetne el ba-
rakkokból fiú- és leányotthonokat létesíteni. Onnan jár-
nának munkába, fizetnének lakás- és ellátásért, dc
olcsón és felügyelet alatt élnének, míg elég fejlettek az
élet kísértései ellen küzdeni.

Ez a kedves ifjúsági egylet, mely ez estélyt ren-
dezte s engem meghívásával megtisztelt, szintén ilyen
nemes célért fárad, egy "Evangélikus Leányotthon ". t
akar felállítani Budapesten. Átérzik ők is e kor nagy
szükségleteít." Nem ismerem terveiket, sem anyagi tc-
hetségeiket, csak sejtem, hogy a reformáció 400-ik év-
fordulója emlékének volna szentelve e szép intézmény.
Ez a kitünő eszme megvalósulhat csekély anyagi esz-
közökkel is, ha esetleg bérházban kezdik még egészen
szerényen. Már összegyűjtött tökélcet fel kell most
használni és nem kamatoztatni. Az emlék belső értéke
ugyanaz, a kezdet bármily kicsiny legyen is. Szere-
tettel munkálkodni embertársaink javán Isten dicsasé-
(Jére - ez a fő.

A háború előtt láttam külföldön egy leányotthont,
mely egyszerű józanságával oly élénk benyomást tett
rám, hogy azóta mindig vágy tam hasonló munkás-
ságra . .Egy kicsinyke protestáns gyülekezet létesítette.
Lakást béreltek. Mindenki talált otthon egy pár nél-
külözhető bútort, ezzel berendezték. Egy felügyelőnőt
állítottak az élére; úrinőt csekélyke fizetéssel, vélet-
lenül magyar nő volt.

A leányok a lakásért fizettek. Cselédség nem volt,
szobáikat maguk takarították, reggelit, vacsorát gáz-
főzőn készítettek maguknak, házon kívül ebédeltek.
Volt egy közös társalgojuk. Könyveket, újságokat
kaptak. Esténként és vasárnap délután künnlakó barát-
nőik is' itt gyűltek össze (s a mísszió javára készí-
tettek mindenféle munkákat). Kereskedelmi és szállodai
alkalmazottakból kerültek ki a lakók s gazdag' úri-
családok leánykái is velök töltötték vasárnap délután-
jaikat, zenéltek, szavaltak. felolvastak nekik.
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A nagy 'gyermek- és emberbarát Franeke - ki
166:3-1727-ig élt - házában szegényei részére per-.
selyt állított fel. Mikor ebben egy alkalommal 4 tallért
és 16 garast talált, azt mondta: "Ez már tisztességes
összeg, alapítok szegényiskolát". Még aznap vett két
tallérori könyveket,alkalmazott egy szegény diákot,
aki vele együtt naponta két órán át tanította a sze-
géllY ,gyermekeket lakása egyik szobájában.

Es midőn egyszer 500 tallérnyi adományt kapott,
mindjárt 9 árva gyermeket vett gondjaiba.

Ez volt a kezdete annak a sok jótékony intéz-
ménynek, mely most "Francke'sche Stiftung" név alatt
ismeretes, s a régi egyetemi városban, Halleban egy
egész külön városrészt képez, s örök időkre őrzi al-
kotója nevét. Hát még az a sok láthatatlan emlék, a
nemes gondolatok, melyeket fogékony gyermeki szí-
vekbe ültetett az emberiség javára.

Kezdjük hát mi is kicsinyen, de haladéktalanul.
Ne habozzunk -- mentsünk, segítsünk gyorsan, ahol
és amikor lehet. Hegel mondja: "Die relativ glück-
lichsten Menschen sind diejenigen, die in einem grossen
Gedanken, der nicht persönlicher Egoismus ist, ganz
aufgehen."

A boldogságot kergetjük mindannyian egy életen
át s rendszerint későn vesszük észre, hogy rossz úton
kerestük.

Fogadjuk el hát Hegel tanát és legyen anagy,
önzetlen gondolat, mely egész lényünket betölti: a
gyermekvédelem,
, Talán nem adja meg a költők által megénekelt
boldogságot; de, hogy egy nagy eszmének élve nem
érünk rá magunkat szerencsétleneknek érezni - az
bizonyos.

Hiszen minden törvénynek betöltése a felebaráti,
cselekvő szeretet,

Králik 'Lojosné
szül. Szelényi Gizella
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Az esküdtszéki tárgyalás nagy jelenete következik.
A közönség, mely napról-napra fokozódó érdeklődéssei
kísérte a bűnper változatos folyamát, most idegemésztő
energiapazarlással irányítja figyelmét a vád és védelem
összecsapására. Mintha szíve-lelke a szemében volna.
A külső világ' nagy eseményei visszhangtalanul zúgnak
el felette; a haza nag'y halottjának neve e pillanatban
az érdeklődést ingerlő erejére nézve jelentéktelenné
törpül a vádlott egyénisége mellett, mely rombolt,
pusztított hideg közönnyel, az önzés kielégíthetetlen
sysiphusí szomjúságával, míg amaz évtizedek során
át épített s a lelkében élő istenképet a: szülők és
kertészek fáradhatatlanságát megszégyenítő buzgalom-
mal lehelte kora s nemzete lelkére. A szomszéd város
nagy szerencsétlensége, amely százakat juttatott várat-
lan s épp ezért reménytelen koldusbotra, egyetlen árva
percre sem tudja felébreszteni, nem hogy lángra lob-
bantaná a szánalmat. A vádlott ruhája, viselkedése,
egy-egy mozdulata a közbeszéd tárgya; feleletei mé-

1 Felolvasás Pozsonyban, a Pártfogók Körében. Pozsonyban
özv. Králik Lajosné, Szelényi Gizella meleg házi tűzhelye körül két-
hetenként összegyűl egy felvilágosult, keresztyén lelkű s ember-
szerető férfiakból és nőkből álló társaság, amely a kiskorú bűnösök
megmentésével, gyermekvedelemmel foglalkozik, de nemcsak ta-
nácskozik, hanem dolgozik is. A társaság vezetője dr. Finkey
Ferenc egyet. tanár, anagyhírű büntetőjogász. A dolgosat e tár-
saság számára készült felolvasás, mely elsősorban Pozsonyi viszo-
nyokat tükröz ugyan, de általános érdekü tárgyról szól.

Szerk.
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lyebben bevésődnek az agysejtekbe, mint bármely er-
kölcsi tanítás vagy művészi hatás emléke. A sors-
tragédiák nagy válságának idegrázó szele vesz körül
bennünket. A lélek nem törődik semmi mással; csak
az egyetlen nagy kérdésre szegeződík szeme: visszaüt-e
az erkölcsi világrend a hatalmába esett gyilkosra, vagy
pedig mentő deszkaszálul gondos lélektani elemzés
eredményeképen nem állapítja-e meg a felelősség és
beszámítás korlátolt voltát?

A botrányéhes tömeg érzelmi hullámzásának
egyes fodrai elbatnak az esküdtekig, akik ugyanazon
közönség lelkétől lelkezett egyedek, el a vád és véde-
lem székéig. Szinte a terem falai is megelevenednek a
nagy izgatottságtól s mintha részök lenne a közhan-
gulat szabálytalanul váltakozó árapályaban. V égre
megszólal a vád képviselője s egy pillanatra ő válik
központtá. A másik pillanatban már ismét csapást
vált az érdeklődés. Egy rész nyomon követi az ügyész
fejtegetését s tekintete, érdeklődésének csendes áll-
batatössága szilárd támaszpontul szolgál a szónoknak,
aki, ba az érvelés fonala itt-ott lazulna, erőt, biztos-
ságot is merít belőle. Egy kis csoport az esküdtek
arcára figyel s gondosan följegyez minden izomrán-
dulást, szemrévedezést, hogy az ítéletre matematikai
pontossággal következtessen. A legtöbben visszatérnek
a vádlotthoz ; rajta tanulmányozzák a vádbeszéd hatását.
A felizgatott képzelet szemében jelentőssé válik mindvn
jelentéktelen, magafeledte mozdulat; a kimerült idegek
fásultságából a bűntudat rettenetes súlyát olvassák ki;
a nyugtalanság a lelkiismeret ölyv módjára marcan-
goló ostromának látszik, egyesek szerint a tiltakozás •
meddő erőlködése próbálkozik benne.

A per főalakja, a vádlott, egy még élte virágjában
díszlő nő - ahogy a vád megrajzolja -, a társa-
dalomnak egy agyonbecézgetett heréje, akit a szaka-
datlan dédelgetés az önzésnek könyörtelen heroinájává
nevelt. A szokás szinte vérébe oltotta azt a gondolatot,
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hogy minden az övé, amire szüksége van s csak azért
hagyja meg ideiglenesen másoknál, mert még éhsége
nem ébredt fel teljesen. A világ csak keret szépsége
és kedvtelése számára; akit ismer, aki csak hozzá ér,
vagy egy levegőt szívott vele, akarattalan rabszol-
gájává teszi; egyik szépségének, a másik hiúságának,
a harmadik élvezetének szolgál báb médjára egy sze-
szélytől függő mosoly kétes jutalmáért. Amíg vagyona
győzi a fényűzés kiadásait, vagy jóbarátok itt-ott
kisegítik, önzése korlátok közé szorulva csak mint
híúság jelentkezik inkább. De a verőfényes napok
alkonya beköszönt; a gond, mint felhő a nap előtt,
homályt vet élte útjára; a holnap kérdése észrevét-
lenül egy-egy barázdát szánt a büszke arcon; mint
árnyék a tó tükrén, átsuhan rajta. az elriaszthátatlan
hervadás nyugtalanító álma. Az nem lehet, hogy szép,
hogy gondosan ápolt ne legyen; az nem lehet, hogy
elhagyják hódolói s pompázó testét ne a legtökélete-
sebb ruha fedje; hogy esténként ne andalító emlékek
raja kísérje ágyába, s reggelenként ne új örömök
boldogító, mert teljesülő vágyával nyissa fel élvetég
szemeit. Csak egy akadály van: a pénz hiánya.

Midőn más menedék nincsen, nyugodtan, lelki-
furdalás nélkül sietteti a reá váró gazdag örökséget.
Éhező társai közt bűntársakat is talál, akik elégtek
szeme kárhozatos tüzében. Mérget kevernek az agg
rokon ételébe, hogy végálma hamarabb kezdőd-
jék s a nőpáva minél előbb hozzájusson örökéhez.
nn-lyet jogos, idegenbitorolta tulajdonának tart. Hisz c
vagyont különben is neki szánták; a kincs nem élhe-
tetlen zsugorgatókért vall, hanem azokért, 'akik élvezni
tudják, hullámos selyemruha vagy mámorba szédítő
mulatság formájában. Nincs erre a gyilkosságra ment-
ség, amelynek terve lassan érett meg önzéstől fertőzött
lelkében; jótevőjét ítélte halálra, hogy vagyonát élvezet-
eszközül megezerezze ; az öreg rokontél irígyelte, saj-
nálta az életalkony utolsó, ellenállhatatlan' kedvességű
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napsugarait, csakhogy saját perceinek élvezetét fo-
kozza. Vétkezett isteni, emberi törvény ellen, fölmentése
a társadalmi rend, az igasságszolgáltatásban való hit
egész épületét megingatná. Olt, megfontol va ölt, nye-
reségvágyból ölt - méltó, hogy halál érje.

Közönség, esküdtszék egyaránt érezte a vád beszéd
nagy hatását. A védő, a főváros egyik elsőrendű ügy-
védje és szónoka, nem tagadta a tényeikövetését, de
az igazi vádlottat nem a bűntett elkövetőjében látja,
hanem a korszellemben, mely a szerencsétlen nőt
következetesen önzésre és gyilkosságra nevelte. A kor-
szellem az igazi bűnös, az igazi tettes, mely e nő
lelkét, ahová a nemesnek, az erkölcsi szépnek, az élet
igazi szépségének ideálját írhatta volna, hamis ideá-
lokkal, hazug elvekkel, mérgező életnézettel töltötte
meg. Már bölcséjében megjelent a világ hiúsága, a
külső értékek imádása. Ébredező öntudatának első ér-
zékképei a tobzódó jólét tunyaságra hívó cifra pár-
náiról szűrődtek gyanútlan lelkébe. Ahogy járni tanult,
megszokta, hogy drága ruháját bámulják és dícsérjék,
a rokonság, szülök boldog büszkeséggel, a cseléd- és
napszámoshad titkolt irígységgel, míg egy-egy értel-

. mes, kutató kérdése vagy felelet nélkül maradt, vagy
türelmetlen elutasításban, üres, tartalmatlan válaszban
részesült. Ünnepelték az iskola padjain, ahová pom-
pázó ruhákban, kocsin járt; minden ajknyílása báj,'
valamennyi mondata bűvölö szellemesség - rníg a
valódi értékek észrevétlenül, elhanyagoltan, Isten köz-
vetlen kegyelméből értek jellemekké. Az iskola után
maga a világ nevelte ugyanazon ídeál felé. Nem hal-
lott sehol egyetlen komoly szót kötelességről; arról,
hogy embertársainkért élünk s értékünk annyi, 'amennyi
-szeretet sugárzik rólunk környezetünkre. Tanította-c
valaki "áldozó, önmegtagadó szeretetre ? Senki, sehol,
soha. O csak az önző, éhes, martalékra leső szeretetet
tanulta meg az élettől, környezetétől, meJy az embe-
rekben kizárólag eszközöket lát. Ami körülvette, ruha,
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lakás, játék, színház, hódolők falkája, utca, bálterem,
mind arra tanította csak: Jogom van élni, jogom van
szépen, kedvemre élni, jogom van mások boldogsága,
becsülete árán is szépen élni. E tanítással szemben
egyetlen gyenge tiltakozást sem hallott soha. Csoda-e,
ha a mag oly dúsan kihajtott, sudárba szökkent fogé-
kony lelkében? Csoda-e, ha aléleküresség és test-
bálványozás életének kettős evangéliumává lett? Ki itt
a bünszerző, a valódi bűnös ? - kérdezte a védő. --
A látszólagos tettes talán, aki nem tett egyebet, mint
végrehajtotta azt, amit értelme nyílásátói a kor, a
balga szülők és rokonok, gyenge oktatók, hazug
hízelgők, vagyon, hiú fény, szédítő mámor ajka által
súgton-súgott botlékony lelkének? Sokkal inkább a kor,
mely e lelket nagy érzések, szent törekvések oltárává
avathatta volna és feneketlen szennyfertővé tette. Epülő
templomfal ak közé bűntanyát ütött. A kor a bűnös, bűnös
a jónak elmulasztása, bűnös a nemtelenségnek kultusza
és plántálása révén. A korszellem az igazi tettes, az
méltó a halálra. Aki itt áll, a vád és kíváncsiság
perzselő kereszttüzében, inkább áldozat, akit szánni
kell, megsiratni, mint eltévedt s hinárba merült utast.
Igazság-é, hogy ö éltét veszítse bűnhödésül, az igazi
bűnös, a korszellem pedig büntetlen maradjon, sőt
tovább rontson, dudvát és bojtorjánt plántáljón s még
csak a pillanatnyi bűnbánat hamvazasát sem kívánják
tőle?

*
Az esküdtek szava, az ítélet nem érdekelt többé.

Magamban már elítéltem az igazi bűnöst. Lelkemben
a messze multból hangzó szózat csendült meg, amely-
nek igazságát előbb nem éreztem át egész mélységé-
ben, a galileai próféta tanítása: "Ne azoktól féljetek,
akik a testet megölik, ele a lelket nem tudják megölni.
Inkább féljetek attól, aki a lelket is, testet js el tudja
ueszéteni a Gyehennában. (Máté 10, 28.). Es e szózat
nyomán, a szenzációra éhes tömeg zsibongásából, a
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szabadba incnekülve továbbfejlett bennem a gondolat:
vajjon a megtorlás a vádlottal szemben eléri-e célját?
Jobbá lesz-e általa? \legbánja-e őszintén, amit elkövetett?
I~l tud-e szakadni attól a kárhozatos világnézettől,
melyet a rossz nevelés életelvként belenevelt és el
tud-e sajátítani egy másikat, újat, néki idegent, de
mégis üd vözítdt, s amelynek alaptétele: szeresd fele-
barátodat, mint rna.r;adat? Ha a büntetés ezt elérni
nem tudja, ha a bánat a vétkező lelkében késő sarj-
ként ki nem hajt - akkor a büntetés elérheti azt,
hogy a tettest, rnint mételyt, kiirtja; de akkor saját
bukásában csupán a hatalmas diadalát látja a gyen-
gébb felett, - lelke daca nem törik meg ; ha sajnál
valamit, nem a bűntett okául szolgáló lelki elsötétülést
sajnálja, hanem a kudarcot, a bukásnak nem, szégye-
nét, csak kárát. F,s vajjon nincs-e igazsága védő
érvelésében ? Ha jogos a büntetés, amidőn haszonvágy
a test életét oltja ki méreggel, nem jogosabb volna-e
azon bűnténynyel szemben, mely ugyancsak haszon-
vágyból az emheri egyéniségnek a testnél értékesebb
részét; il lelket mérgezi meg, következetesen, de irgal-
mat nem ismerve ? Vagy a pénz csak az esetben vét-
kes pénz, ha testi rontás, testi halál az ára s ha lelki
betegségek plántálásából származik, ez a szégyenbélyeg
nyomtalanul eltörlődik róla?

Ily gondolatfonalon jutottam el tulajdonképen
ahhoz, amire a közfigyelmet fel akarom hívni. Bár-
mennyire bámulatraméltó azon emberbarátok törekvése,
akik a kiskorú botlottak és bűnösök megmentésére
törekszenek, megtisztítani lelkükön a beszennyeződött
istenképet, e munkának nem lehet igazi sikere addig,
amíg állam és társadalom elnézi az ifjú nemzedék
akadálytalan mételyezését, amelynek rugója az arcát-
ian kapzsiság, eszközei pedig az irodalom és színbáz
megtévedéseí, a mozgószínbáz elfajulása, tehát erede-
tileg a közmüveltség és a köznevelés célját szolgáló
eszközök sülyedése és elaljasodása, Mert ba mate-

Ösvény, IV. évf. 15
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matikai mérlegre vetjük a Iélekrnentő : munka ered-
ményét és azt a sok kísérletet, mely a lélek bukást
valóságos élő tökeképen kamatoztatja saját hasznára,
az eredmény olyanforma lesz, hogy 10 lelket mentünk
meg a legjobb esetben addig, amíg 100 áldozatul esik
a lelki méreg pusztító ragályának. Tehát, hogy a
mentés munkája meddő erötékozlássá ne váljék, pár-
huzamosan az elbukás, a botlás megelőzésére is gon-
dolnunk kell. Szemmellátható, hogy ha ez a munka
sikerrel jár, idővel megfogyatkoznak azon szerencsét-
lenek, az élet szomorú száműzöttjei, akiknek már
gyermekkorát vétek emléke terheli e ukiket a társa-
dalomnak kell ez emlék igájától megszabadítani.

Kétségtelen, hogy sem az irodalom, sem a sz ín-
húz, sem a mozi magában véve nem a bűnnek eszköze,
de azzá válik, ha a nyerészkedés vágya hajtja uralma
alá. Az irodalom, költészet és szinház eredetileg
nemzet- és társadalomnevelő tényező. A történelem
példaerdejéből csak a mi történelmünkre utalok.
Nemzetünk XIX. századi újjászületését irodalmunk-
nak, költészetünknek s a színháznak is köszöni. Der-
medtségéböl szavukra ébredt fel, hódolt meg a
munka és haladás ideálj ának s indult a történelmi
jelentőség útjára. De ez irodalomban, költészetben,
színházban nagy ideálok éltek; apostolaikat nem anyagi
haszon, hanem népök jövőj ének tündöklő álma lelke-
sítette. Nem tartozom azok közé, akik az egész köl-
tészetet papos prédikáló költészetté szeretnék átváltoz-
tatni, amiből száműzve minden derű, tréfa és dévajság.
De az igazi költészet mindig tanít, mindig jobbá tesz
és ha nem hirdeti is unos-untalan, feltétlenül erköl-
esi célzatú. A művészi szépnek mindig megvan jóra
nevelő hatása; "nem fakaszt egy könnyet, mely ne
tanítana, nem egy mosolyt, mely jobbá ne tenne
bennünket". Még a puszta gyönyörködtetés is szol-
gálhat nemes célt. Erre vonatkozólag Székácsnak egy
gyönyörű gondolatát idézem, amelylyel egyik karácsonyi

1
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beszédét befejezi: Aikos minden orom, amelynek élve-
sése közben megdöbben a szio; ha Istenre gondol; áldott
minden öröm, amelynek éleesése közben nyugodtan, bol-
dogan rebegi el a szív: Én Uram, én Istenem! Csak
a feltétlen fogékonytalan, vagy a feltétlen rossz, aki a
a gonoszt magáért szereti, ha van általán ilyen terem-
tés, állhat ellen a művészet, vagy igazi költőí mű
hatásának. Ha igazi nagy szellem szárnya suhogását
érezzük magunk körül, mintha templomban, Istenhez
közelebb volnánk s az a lelki felemelkedés, amelyet
íly társaságban \agy élvezetben töltött óra jutalma-
képen osztályrészünkül jut, oly erőt, energiagyara-
podást jelent számnnkra, amely erkölcsi életünk gaz-
dagodásával is jár, szinte erőtartalékra teszünk szert
általa. A bírálat, megítélés szempontját acél és elő-
adás módja határozza meg.

Az irodalomnak az az ága, amely ily nagy célt
nem tűz maga elé, hanem beéri azzal, hogy időtöltéstíl
szolgál néhány unatkozó léleknek s keresetforrásul
valamely sajtóvállalatnak, tulajdonképen az irodalom
nevet már nem érdemli meg, puszta iparággá sülyedt
le. Ily irodalomnak nem is lehet lelkiismerete,mert
az anyagi sikert irányítóelvül hirdető gondolkudás
lejtőjén nincsen megállás, csak lefelé csuszamlás.
Itt n saját haszon oly föltétlen bálványnyá válik, amely-
lyél szemben mások vagyoni, vagy erkölcsi érdeké-:
nek veszélyeztetése merőben közönbös. Már Rousseau
fölismerte a színház romboló hatását 1749-ben, nem-
csak azért, mert hazugságra tanít, a hazugságot, mint
életfenntartó eszközt állítja állandóan a közönség elé,
hanem azért is, mert mindenütt, ahelyett, hogy a
közönség ízlését nemesítené, ellenkezőleg a tömeg

-Iegalacsonyabb szenvedélyeinek hízeleg az anyagi
haszon kedvéért. Londonban, úgymond, a színház a
franciák kigúnyolását, Siciliában a vérbosszút, Tunisz-
ban a kalózéletet, Spanyolországban a lovagvilágot
szemlélteti, hogy a népezrekben érdeket keltsen. A, mi

15*
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k orunk leleménye ennek még újabb módját is feltalálta :
az igazi erkölcsi nagyság nyilvános kicsúfolásat péllen-
gérreszeaezését, amelylyel főleg a felburjánzott kabarék
remekelnek. Azt a gondolatot igyekeznek felkelteni és
dogrnává emelni, hogy voltaképell annak van szégyen-
kezésre oka, aki még sohasem botlott meg. E gon-
dolkodásnak klasszikus dalban adott formát Madách
Cluvia dalában, mely női szemérrn et, családi érzést,
hazaűságot, vallást céda módon kigúnyol ("Bolond
világ volt hajdanában ... « stb., "Az ember tragédiája",
római szm), s amelyre szakonleint rácsap a refrén:

Örüljünk, okosabb világ van,
Örüljünk, mi élünk abban.

Amily erőtlen a mi korunk nagy hősi éposz \agy
igazi tragédia alkotására, épp oly virtúoz a travesztia
és paródia műfajában, mely a szkeptikus emberöltők

jellemző költői virága. Ha nincs hit igazi hősökben.
igazi emberekben, nem születhctik róluk szóló éposz,
vagy dráma sem. A történelmi nagyoknak komoly,
kemény, még igazságtalan bírálata sem okoz akkora
kárt, sőt igazi kárt nem is okoz, mint a travesztia,
vagy paródia helyen kint szellemes, de gyakorta csupán
durva gúnyolódása. P. o.' a pozsonyi kabaré éppen
két hétig mindennap hirdette a helyi sajtóban, fal-
ragaazokon a nagyhatású slágert : Rogy bukik el a
pozsonyi asszony? Es ezt az ártalmas hatást az
iskola nem bírja eléggé ellensúlyozni. Pár éve
még voltaka színházban ifjúsági előadások - de mint
idejét mult s talán nem is jövedelmező szokás, kiszo-
rult a divatból. Az az osztály, amelyet a háború fel-
színre vetett, nem találhat gyönyört az igazi szépséget,
erkölcsi -ideált, .ártatlan jókedvet ábrázoló művekben.
És a színház, Rousseau receptje szerint, a pénzmagot
látva, meghódol előtte.

A mozi eredetileg ismeretterjesztő eszköznek, kul-
túrtényezőnek született s talán legmesszebbre kanya-
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rodott el eredeti céljától. A természet életéből, föld- és
néprajzi megfigyelésekről, az ipari világból készített
felvétel eket eleinte itt-ott tarkította, inkább pihenés
gyanánt egy-egy tréfa, vagy bohóság, időszerű esemé-
nyek képsorozata - utóbb ez háttérbe szorult s egész
moziszínnarabok kerültek sorra, amelyek azonban nem
az irodalmi érdeket tartották szem előtt, hanem a mozi
sajátos szempontjait, p. o. a mozgalmasságot, mely a
film technikai tökéletességet bizonyította. Ezután követ-
kezett a híres regények, drámák mozira való alkal-
n.azása, megint sajátos törvényei szerint. A szabad
verseny, a közönség kegyének, a népszerűségnek
vadászása egyre messzebb lökte a mozit eredeti céljá-
tói; a fantasztikus, képzeletgyötrő drámákon át eljutott
a legközönségesebb, legsilányabb detektívtörténetig.
amely már a vásári ponyvaról is leszorult, mint elavult,
ósdi holmi. E hanyatlást a háború nemcsak hogy
meg nem állította, de mintha még táplálta volna.
/l.z alább közlendő adatok meggyőznek erről. A pozsonyi
Uránia-társaság teljesen elnémult s városunkhan ez az
ipar teljesen elvesztette a szabályozó, vezető kezet.
A helyi sajtó hirdetései, nagyforgalmú utakon öles fal-
rngflszok, szemingerlő képek, bámulatos leleménynyel
fO,Q'almflzott reklámok csábítják az utcán járókat s
hazaigyekvőket a szellemi és erkölcsi méregre, amit a
mozikban «llenőrzés és kritika nélkül árulnak. A címek
fltolvasása magáball jellemző taunlmány. Nem fogndom
el azt a mentségct, hogya bűnügyi vdráma előadása
erkölcsi céllal történik, mert hiszen a bűnöst utóléri 'a
büntetés. Ilyen mentség csak naív lelki ket teveszthet
IIlCg', Mert a dús képzr-letü gyermek lelkét nem a
szárazon odabiggyesztett tanulp,ág,a vég ragadja meg,
hanem amozgalíl1íls. változatos, fordulatokban, izgal-
makban, meglepetések heil gazdag megelőzőtöl'ténet.
Ez vésődik bp, lelk~bc törölhetetlen betűkkel. Akik
ismerik agyermekvilág lelkét, jól -tudják.. hogy a
rnesében is nem úgynevezett tanulságot,'. h an em mesét,
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mozgalmasságot keres. Az oktatásnak játék képen kell
kis agyába hatolnia. Tudni kell, hogy a moziszenvedély
szinte az ópiumszenvcdélylyel versenyez. Akin erőt vett,
az foglalja el egész lelkét; figyelme elterelődik dolgáról,
urává lesz álomlátásának s fl lázas gyermek is mozi-
képeken gyötrődik. Régente egy-egy Jókai-regény. ma
egy-egy mozisláger szolgál beszédtargyul a sarjúlegény-
kék és leánykák társaságának. Betörés, hamisítás, züllés,
szerelmi eltévelyedés dicsőség színével aranyozva hull
lelkükbe, ahol kedvező időben sarjadásnak indul. Legyen
szabad a pozsonyi mozik 1916. évi munkájáról néhány
jellemző adatot bemntatnom.

A négy leglátogatottabb mozgóképszínházat figyel-
tem meg : az Urániát, az Elektro-Bioszkopot, az Apolló-
Biot s a Fisogrufot. E négy helyütt az 191!). év
folyamán 170 (százhetven ) bűnügyi darabot adtak elő
(e szám nem az előadások, hanem a darabok számát
jelenti) 1. 8 számban a négy versenyző intézet a kö-
vetkező arányokban szerepel: Uránia 00, Elektro-
Bioszkop 38, Apoll .• 48, Fisograf 54 detektív-darabbal.
Ezzel szemben hazafias, vallásos vagy háborús film
összesen csak 112,2 természettudományi, földrajzi, nép-
életi vagy ipari film még ennél is kgvesebb : 76.3 Vala-
mivel kedvezőbb a regények és drámák filmre alkal-
mazásának statisztikája: 182,4 de meg kell 'jegyeznem,
hogy e darabok előadásai a szerzők igazi célját gyakran
meghamisítják s érzékingerlö, izgató jelenetezéssel az
esztétikai élvezest háttérbe szorítják. (Lásd Bulwer,
Pompéji című regényét a mozib.m ) A vígjáték, élet-
kép," tréfa 212 darabbal szerepel. 5 Még tanulságosabbrk

1 Mivel egy darab átlag egy hétig van műsoron s napjára
4 előadást nyugodtan számíthatunk. a bünügyí magvetés legalább
négyezerszel~ fordult elő egy é\ ben, csak e négy moziban!

3 Uránía 34, Elektro Bioszkop 48, Apollo 18, Fisograf 12 darab.
3 Uránía lJ, Elektro-Bioszkop 28, Fisograf 30, Apollo 4.
4 Uránia 48, Elektro-Bioszkopőíl, Apollo 44. Fisograf 40 drbal.
5 Uránia 64, Elektro-Bioszkop 54, Flsograf 74, ApolIo 20.
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a darabok címei s a hirdetés, közönségcsalogatás módjai.
Itt közlörn a leglármásabb s legtolakodöbb címeket,
színházak szerint. A példák ÖZÖlJe a legtneggyözőbb
bizonyítás:

Az "Uránia" műsorából:
Az ezüstgoJyó, a legjobb és legérdekesebb bűnügyi regény,

mely eddig bemutatásra került. - A vörösfonál. egy detektív
szenzációs élményei. - A fátyolos hölgy, Fax Engelbert detektív
szenzációs kalandja, - A teknősbéka, szenzáciös bűnügyi regény.
(A cimszerepet egy teknősbéka játssza.) - A kísérteties vonat. -
Nahira, vagy A kéz a függönyön. - New-York alvíJága, amerikai
detektívdráma. - Az erdő démonja vagy a cigányszerelem. Amerikai
dráma. - A Pavlikoff-eset. - Harc a késhegyig, érdekfeszítő
detektívdráma. - Borzalmak éjszakája. Detektívsláger. - A
gyémánttolvajok .

Az ,.Elektro-Bioszkop" műsorából:
Játék a halállal. Szenzációs kalandordráma. - A basker-

vili ei medve, a medve mint börtönőr. Detektívdráma. - Az 51. §.,
vagy Lángész és bűntény. Bűnügyi dráma. - A kancellár és a.
fekete párduc. Szenzációs dráma. A legszebb férfi, ki valaha filmen
játszott. - A rnurnia titka. Detektívdráma. - Az utolsó játszma,
(Bataille, A botrány.) - Az akna törvénye. Deebs Joe detektív
kalandja. - A fekete gyűrű. Igen érdekes detektívdráma. - A
telek titka 1-11. Eng. Fote detektív ernlékeiből. - A vadtolvaj.
Történet a hegyekből. - A sors órája Svaneskjöld váron. Nagyon
érdekes bűnügyi színmü. - A 1111. számú kötvény. Szenzációs
detektivszinmű, - A halál völgye. William Voss, Sherl. Holm.
dráma, a jelenkor legsikerültebb detektív-filmje. - Jó orruk van.
Víg detektívjáték. (A kutató orrok. )

Az "Apollo" műsorából:
Romlott emberek között. Nagy budapesti rerrdőrdráma, --

Thora West, vagy a züllés útján. - Az árnyék a függönyön. -
Gyémánt a harisnyában. - Az elsietett nászút. - "Teljesen új
urűsor" - és a cím helyett üres hely. - Ébrednek a halottak,
a legnagyobb kalandorsláger. - Nick Fantom tanár, az évad leg-
nagyobb szenzációja. (Modern és kalandos krimínalisztikai leleple-
zések.) - ick Fantom legnehezebb esete. - Ahogy megöltek!
Érdekfeszítő detektívdráma. (A. híres amerikai detektív a főszerepben.)
- A kisérteties óra, vagy Robertston legendája, a híres Nick Fantom
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tanár esete. - A rejtélyes világítótorony. Szenzációs kalandos
dráma, az életből merítve. - A nagy bűne, vagy A bestia. EIlY
bűnös szerelem törtenete. - Helga Arnd bűne vagy A kültelki
Madonna. - Gar el Hama VI. híres detektívsorozatból : A csont-
kéz. - A reggeli lap szenzációja. Elsőrangú bűnügyi dráma.
Az örök tűz, Gar el Hama VII. bűnügyi sorozat.

A "Fisograf" műsorából :
Lolá, szenzációs dráma, érdekfeszitő, izgató pillanatok. - Az

ősök arcképcsarnoka (kigúnyolás). - Nicholson dr. és a kék gyé-
mánt, szenzációs kalandordráma. érdekfeszitő előadás egy amerikai
kalandor és X. detektív életéből. - A 'sanlulói postakocsis, ame-
rikai detektíveset. - Világosságtói a sötétségig, elsörendű kalandor-
dráma. - A titkos szekrény. X. detektív életéből. - Ifjúkori bün.
- A titokzatos botelszoba, érdekfeszítő kalandordráma, izgató ül
dözési és menekülési jelenetek. - A halálzsoké. felülmúl minden
eddigi darabot. - A csíkos domino, érdekfeszítő kalandordráma
- Hol a szerencse? Egy szerelem történe:e, D. Olgával, az ismert
meztelen táncosnövel a címszerepben. - A hollandi ayernántjai,
a világbírü Pinkertori detektív naplójaból - A 30. sz. szoba vagy
a tökfilkó. (Gyermekeknek nem való.) - A Prairek réme. - A
fekete álarc titka, érdekfeszítő dráma a nagyvárosi életből -
Vadászkalandok, pikáns vígjáték, "a so. sz. szoba" ellenképe,
vagyis egy féltékeny asszony. (Gyermekeknek nem való.) - Elisen
Bob detektív mestermüve, érdekfeszítő kaland. _. A páncélos
repülőgép titka, vagy A kik a halált átölelik. - MUITay bandája,
érdekfeszítő amerikai detcktivdráma. - Sikoly az éjszakában. Neuss
Alvin detektív első szenzációs kalandja, Sherlock Holmes alakítója,
a címszerepben. - A Green-part titka, rejtélyes bűnügy, rhelym-k
szenzációs megfejtése Bennet-Parker detektív műve \ olt. - Az
üres lap, érdekfeszítő detektívdráma. 1

Hátra. volna, hogy az orvoslás módjával foglal-
kozzunk. Ez jóval nehezebb feladat, mint a baj föl-
fcdezése, bár éppenséggel nem legyőzhetetlen. Első
gondolatképen bizonyára a cenzúra ötlenék szembe,
lllelya darabokat előadás előtt ll1egbírálllá s engedé-
lyezné v,lgy cltiltaná. Sokkal szornorúbb adatokkal

1 Remélem, hogy hazánk nagyobb városaiban többen követik
példám at s készítenek egy -kis statisztikát. lIy módon lehetne' il
közfigyelrnet a nemzetnevelés e fontos eszközére irányítani.
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szolgál a gondolatsza badság és cenzúra története, sem-
hogy a megoldás e módjáért Ielkesedhctnénk. A ha-
talom kezében a cenzúra mag-ától a hatalom fenntartá-
sának egyik eszközévé válnék; a cenzor személye, ér-
zéke szerint szellemes, okos vagy korlátolt és szeren-
esetlen sorompó minden új g-ondulat, új, akár a legne-
Illesebb törekvés előtt, amelytől a hatalom birtokát félti.
Nem szabad egyetlen intézményt sem gyengíteni,
amelynek kapuin át a fennálló s már-már avuló rend
visszaéléseit javító, a rendet reformáló új gon 'olatok
érkezhetnek hozzánk. Ez vétség volna II történelelll
szelleme és törvénye ellen. A chanson bizonyára nem
előkelő irodalmi műfaj, de történelmi értékét kicsinyeini
nem lehet Amidőn Franciaországban a lírálat mindcn
formája elnémult, agyülések szószéke, a szedöszekrény
a hatalom féktelen ellenőrzése alatt állt, amidőn Fene-
lonnak vezekelnie kellett a krétai alkotmány magasz-
talásáért.és Vau ban, a lángeszű hadimérnök bána,
rában meghalt, mert közjót szolgáló röpiratat Icirálya
elítélte, 'amidőn a költőx állaini szeigálatban csak 'a
fennálló uralom drcsóttéséra-szólaltatták 'meg lantjukat,
az utca müforrnájá, a' chanson őrizte meg a bíráint és
gond.dat szabadságát. Nem alkalmazhatunk olyorvos
ságot, ruely rosszabb lenne a betegségnél.

Nem sokat használna a kerhatár megállápttása
sem. Hisz HZ érettség, ítélötehctség kifejlődése ne III

függ mindig az évszánuól. A fejlödésoly fokát kellene
megállapítani, amidőn az 'ítélőtehetség -működik, :1'",
elme nem fogad el mindent vakon, bírálat nélkül.
pusztán a külső tekintély alapján. 'Ennek megállnpitása
nehéz feladat volna, inert hiszen a tömeg jelentékeny
része 20 éven felül -sem rendelkezik vlegendö ítélőerő-
vel. 'Ily intézkedés csökkentené a bajt, de nem 'szün-
tetné meg.

A mozit is, a szfnházat is- az juttattalcjtöre.ihogya
magánvállalkozás fölismerte vagyonszerző erejöket, gaz-
dagodásra 'alk~llmas voltukat. Ezen a pontoll kell il
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mai mozit megtámadni : lehetetlenné tenni, hogy valaki
ruegvagyonosodhassék általa s a baj nyomban meg-
szűnik, a töke másfelé vándorol érvényesülést, gyümöl-
csözést keresni. Ennek csak egy módja van: gyökeres
orvosszer, igaz s jelenleg még sok szerzett jogba üt-
közik, - az, hogy csupán közművelödési, irodalmi,
pedagógiai, jótékony egyesületek lehessenek mozien-
gedélyesek, amelyek zálog szolgálnának, hogy a
technikai tudomány e csodás alkotása nem fajuina bű-
nösök nevelöintézetévé. Az engedélyátruházásoknál már
érvényesíteni lehetne ezt a gondolatot. 1ly társulatok
kezében nem érvényesülne II rendőri hatalom egyoldal ú
szempont]a, hanelll a józan, bölcs bibliai elv: sok
minden szabad nékem, de nem minden használ.

Amíg ez megvalósulhatna, olcsó, adómentes ver-
senyintézeteket kellene nyitni a lakosság minden réte-
gének ruűveltségí fokát szem előtt tartva, hogy az ol-
csóbb, a jobb, a szebb elhódítsa a detektívfilmek kö-
zönségét. Ne feledjük, hogya dndvának e feIburján-
zása egyidőre esik Pozsonyban az Uránia-Egyesület
elhallgatásával. Ha felélesztjük, ha a közönségnek mód-
jában lesz választani nem csupán négyféle detektívfilm
között, hanem mérlegre vetheti a kétféle tanulságot, a
kétféle lelkihasznot, a kétféle élvezetet, - azt hiszem,
rövid időn mutatkozní fog a javulás. \em tartom né-
pünket annyira sülyedtnek. hogy a rosszat magáért a
rossz ked véért keresse,

Ugyanezt az elvet alkalmaznam a színház reform-
járn. A hanyatlás zsilipjét itt is a magánszínházak
szédítő versenye szakította el. Rúgója ugyanaz volt:
a vagyonszerzés lehetősége. A sok kis színház helyett
az állam tart hatna fenn az országban 10-12 állandó
szmházat, elsőrendű erőkból szervezett vándorló társu-
latokkal. Et volna a színügy nemzetivé tétele. A ver-
seny rövid időn az erős nemzeti s irodalmi jellegű
műsorral, biró kiváló előadó ügyességű társulatok javára
dölne el, mert a semmi nemzeti célt sem szolgáló, ki-
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zárólag mulattatásra szegődött s haszonért müködő
magántársulatok semmi kedvezményre sem számíthat-
nának.

E javaslatokat terjesztem a közönseg elé szíves
megvitatás végett. Vajha e kis körből az egyik áldott
munka mellett megindulhatna a másik, talán sürgősebb
mentő munka is: a betegek mentése mellett az egész-
ségesek mentése.

Kovács Sándor.

iS



IRODALOM.

Protestáns Esték.

Felolvasások a vallás, nevelés, irodalom, történelem és
társadalom köréböl, A reformáció 400 éves emlékünnepére
szerkesztette és közzéteszi Kovács Sándor, theol. akad. tanár,
a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Pozsonyi Körének tit-
kára. III. kötet. Budapest, Hornyánszky, 1916. N8-r. XVI + .
688 1. Ára 12 K.

Újabb és minden eddiginél szebben beszélő bizonysága
ez az impozáns kötet annak a nagyszabású és öntudatos mun-
leának, melyet a M. P. 1. T. pozsonyi köre immár majdnem két
évtizede kifejt, nemes példát mutatva ezzel is az ország többi
prot. gyülekezeteinek. A protestáns esték, a l\L P. 1. T. po-
zsonyi körének ezek a magasszínvonalú és - hogy úgy
mondjam ~ artisztikusari finom műsoros estély ei 1897-ben in-
dultak meg - bátran mondhatnók -'- hódító útjukra, mert
.azóta Pozsony előkelő társadalmának színét-javát a maguk
körébe vonzották és ma már nemcsak eseményszámba mennek,
hanem az ottani művelt közönségnek valóságos lelki szükség-
letót teszik. Innen van az, hogy a vezető ség ma már mintegy
175 prot. estéről tud beszámolni, melyek az egyre növekvő
siker jegyében folytak le. l\Iagyarországon, a lelkes kezdések
és hagyományos be nem fejezések, az égő felbuzdulások és
tompa ellankadások klasszikus hazájában ez valóban elisme-
résrernéltó, gyönyörú eredmény.

Működéséről eddig két ízben számolt már be a Prot. Esték
vezetősége: 1897-ben (P. E. I. kötet) és 1899-ben (P. E. II. kötet),
ez a mostani beszámoló azonban rnind aranyaiban, mind belső
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gazdagságában messze felűlmulja az előzőket. A hatalmas
kötet előkelő kiállítása igazán méltó kerete ft gazdag tarta-
lomnak, közleményei pedig - egytől-egyig pozsonyi prot.
estében elhangzott felolvasások - belső érték és nemes forma
dolgában már csak azért is megérdemlik minden figyelmíínker.
mert legnagyobb részük prot. egyházunk és irodalmunk leg-
jeidsebb tollforgatóinak és tudósainak kezéből került ki. Min-
den túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez a gyűjtemény a 8ZÓ

legnemesebb értelmében vett irodalmi esemény.
Szeretnők a kötet minden közleményét - legalább is

azokat, melyek tanulmányainkhoz közelebb állanak - beha-
tóbban megbeszélni, de az ismertetés kerete ehhez nagyon
szűk s így az egyes cikkekre inkább csak általánosságban
utalhatunk, Így is nyilvánvaló lesz: mily gazdag tartalom s
mily pompás változatosságban hirdeti ebben a kötetben a
magyar protestantizmus ifjú erőben munkáló szellemét.

Elnöki beszédeken, a M. P. 1. T. pozsonyi körének szer-
vezeti szabályzatán, a prot. esték műsorain, a szerkesztő len-
dületes előszaván. dr. Dobrovits Mátyásnak - a M. P. 1. T.
pozsonyi köre kezdettől való elnökének s egyik fóoszlopának
magvas és gondolatkeltő megnyitóján CA huszadik év kü-
szöbén ", VIlI-X. 1.) s a szerkesztő történeti visszapillantásán
kívűl 36 közlernény foglal helyet a kötetben, melyek a hit-
buzgalom, theologia, filozófia, történelem, irodalomtörténet, jog,
zene és szépirodalom széles területeit ölelik fel.

Hitbuzgalmi tárgyú rnindjárt a kötet elején dr. Masznyík
Endrének - a Prot. Esték legszorgalmasabb előadójának s
páratlan talentumú rendezőjének - költői szárnyalású, gondo-
latokban gazdag cikke (Anna és Mária), mélyenjáró fejtege-
tésben állítja párhuzamba Józan Miklós a tudást és szeretetet,
ügyesen állítva be a keretbe a Browning angol költö szép-
ségekben gazdag "Paracelsus"-ának elemzését. P. Kozma
Flóra a nőknek az egyházi életben való szerepéröl, dr. Boros
György az angol és amerikai vallásos mozgalmakról értekezik.
Jónás János Jób könyvéröl szól kellő tudományos hozzáértéssel
és élvezetes fordításban közli is annak néhány részletét.
Mintegy átvezet erről a területről a társadalomfilozófiához dr.
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Králik Lajosné nemesen emelkedett, finomtónusú, meleg ér-
zéssel átitatott felolvasása ("Jóság és jótékonyság"), valamint
Kapi Béla (akkor még körrnendi lelkésznek) egy boldogtalan
asszonyhoz a boldogságról írt levele, mely a kiváló tollú
püspök mindig magvas gondolatainak finoman ötvözött fog-
lalatja. Ide tartozik G. Győry Ilonának, az ismert írónőnek
ma különösen aktuális cikke: "A békeeszme és az egyház",
mely az egyháznak a békeeszme megszilárdításában való fontos
szerepét jelöli meg, bőségesen hivatkozva felemelő angol pél-
dákra. Már egészen a filozófia területén mozog Gagyhy Dénes-
nek kiválóan tájékozott és vonzó módon megírt tartalmas ér-
tekezése Rousseau vallásbölcseletéről. A theologia körébe vág
Rohoska József "Papi vallás - laikus vallás" című szárnyaló
apologiája az egyetemes papságról és Szöts Farkas felolva-
sása ("Az evangélium hatása a nemzetekre"), mely kifejti,
hogy az emberiség az evangeliumnak köszönheti a művelödés
világosságát (érdekes és kritíkára csábító felfogás)', a
tisztább erkölcsöt, a nagyobb egyéni és közszabadságot. Hor-
nyánszky Aladárnak kíváló polemikus vénáról s elsőrangú ké-
szültségről tanuskodó cikke ("Bábel .és a biblia") Delitzsch
állításaival vitatkozik s a modern assyrologiai kutatás ered-
ményeinek az Ó-Testamentumhoz való viszonyát fejtegeti széles
filologiai, történeti és theologiai alapon egyúttal egyikét nyújtva
a kötet legértékesebb közleményeinek, Jogi problémákat fej-
teget Pazár Zoltán ("A büntetőjog kör éből ") és Perjéssy Mi-
hály (" Vallásvédelem az állam részéről"), s ez utóbbi külö-
nösen érdekes történeti hátteret ad felolvasásának. Az egyetlen
zenetörténeti tárgyú közlemény: Lic. Schmidt K. Jenő érte-
kezése Wagner zenedrámájáról markáns vonásokkal dombo-
rítja ki Wagner jelentőségét és rávall az igazán hozzáértő
szakemberre.

Az irodalomtörténetet két cikk képviseli: Sziklay Ferenc
ismerteti bő szemelvényekben és találó elemzés kíséretében
György Vilmosnak, a kiváló műfordítónak vallásos költészetét,
Stromp László pedig Sudermann Keresztelő Jánosát glosszálja
eredeti felfogásra valló megjegyzéseivel, rámutatva a darab
szervi hibájára. a történeti valóság teljes elhanyagolás ára.
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A történelem, vallástörténet és művelődéstörténet köréből
való cikkek közt első helyen való említés illeti Zsilinszky Mihály
mélyenjáró és nemes harci tűztöl áthatott fejtegetését a protestan-
tizrnus történelmi értékéről. Történetfilozófiai magas szempontok
dolgában rokon ezzel Kovács Sándornak "A keresztyénség útja"
című értekezése, melyben szerenesés eredeti gondolattal fejti
ki, mint oszlottak meg fajok és korszakok a keresztyén ség
három fő történeti alakja: a katholicizmus, protestantizmus és
orthodoxia közt, jelezve, hogya magyar nemzet lelkének és
jellemének éppen a protestantizmus az igazi törzsökös vallása.
Kovács Sándor fejtegetéseit mindig szívesen olvassuk eredeti
gondolataikért és zamatos magyar nyelvük ért : mindezeket il-
letőleg ebben a cikkében is zavartalan örömünk telt. Vallás-
történeti tárgyú Szelényi Ödönnek "Konfutse és Krisztus" című
felolvasása, melyben a tudós szerző ragyogó összahasonlítás
során mutatja ki - egy a maga idejében nagy feltűnést kel-
tett angolnyelvű könyv ellenében - mily eszményi magas-
ságban áll Krisztus egyénisége és vallása Konfutse és taní-
tásai felett. A kíváló szerzőt ebben a cikkében is az anyag
feltétlen ismerete, a szempontok eredeti kitűzése és a meg-
győződés igaz melege tünteti ki. Hasonlóképen egyik fény-
pontja a kötetnek Hornyánszky Gyulanak. a kolozsvári egyetem
nagynevű professzorának értékes cikke ("A szocializmus köl-
tészete a görög ókorban"), melyben főleg Euhemeros és Jam-
bulos utópiáival foglalkozik a nála már megszokott mély eru-
dicióval. Bruclmer Győzö (" Renaissancekori erkölcsi állapotok
hazánkban"), Oppel Jenő ("A pénzszerzés az újkor elején")
és Markusovszky Sámuel ("Bél Mátyás") dolgozatait, eredeti
kutatás, gazdag tudományos apparátus és színes előadás tün-
teti ki. Vonzó és egyúttal felemelő az a kép, melyet Magyar
Győző rajzol Wimmer Gottlieb Ágostról, Felsölövö nagynevií.
ev. papjáról, kinek ·sorsa oly szorosan összefügg 1848-i sza-

. badságharcunkkal ("Egy evangélikus pap a szabadságharcban ").
Karafiáth Máriusz "A német nemzet harcratermettségé"-ről ér-
tekezik és it testi nevelés széleskörű felkarolásat és az Istenbe
vetett férfiasan erős bizodalmat jelöli meg, mint a német sikerek
titkát. Érdekesen egyéni reminiscenciákban gazdag dr. Dobrovits
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~{átyásnak, a NL P. 1. T. pozsonyi köre elnökének kiváló meg-
figyelőképességről tanuskodó hangulatos útleírása (" A norvég
partokon" l, valamint Raffay Sándornak az oberammergaui
passziójátékról irt mind végig lebilincselő ismertetése. Ezzel
már át is lépünk a szepirodalom terére; itt először is Per-
jéssy László hangulatos és mély tanulságokat rejtő elbeszélése,
"A biblia" gyönyörködtetett, majd Baksay Sándornak egy
művészien megverseit tanító költernénye, Kozma Andor erővel
teljes. zengzetes versei (főkép "Az ördögűzö tenta"), Lévay
Józsefnek, az ősz poétának szelid, bensőséggel telt költeménye,
Szabolcska Mihály gyönyörűen zengő versei, Lampérth Géza,
Torkos László vallásos és családi érzéseket éneklő költeményei s
főként Hegedüs Istvánnak ,.Mennyei kar" círnű szárnyaló költöi
víziója, melyben ennek az igazi költőnek s valódi reneszansz-
léleknek minden ragyogó lelkesedése és fiatalos heve benne ég.

Sajnos, csak futólag számolhattunk be a kötet gazdag
tartalmáról, de ebből a rövid szelllléből is nyilvánvaló, mennyi
maradandó érték van itt felhalmozva. Beszámolónk mégsem
lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg itt a kötet szerkesztö-
jéröl, Kovács Sándor theol. professzorról. Az ő neve ma már
fogalom: jelenti a nemes célokért való önzetlen lelkesedést
és odaadó munkálkodást, a fáradhatatlan agilitást, a törhe-
tetlen bizakodást, a szüntelen égő alkotásvágyat, pompás al-
kotások egész sorozatát; - röviden: a sikert. Az is, ahogyan
ez a kötet létrejött, a mi viszonyaink közt, a háború dühön-
gése közepette, szinte teljesen anyagi eszközök nélkül s mégis
ily nagyszabású, értékes tartalommal: - az is az ö csodá-
latraméltó . energiájának fényes bízonyitéka, szervezöképes-
ségének. a protestantizmus ügyéért való lángoló önteláldozá-
sának maradandó, büszke emléke.

A protestantizrhus igazi fegyvere höskorától kezdve máig
s ezent~l is mindig a szó és toll volt és marad. Ezért valljuk,.
hogy a reformáció 400 éves emlékünnepére ennél a kötetnél
értékesebb, szebb, maradandóbb emléket sem hideg köböl,
sem zengő ércből nem lehetett volna és nem lehet emelni.
Hála és elismerés érte azoknak, akik létrehozták !

Késmárk. Dr. Révay József.
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A szenvedés. 1

A modern gondolkodás jellemző vonása az, amit "imma-
nenciának" nevezünk. Ennek lényege, hogya természet és
emberi élet minden történését, "belülről", azaz minden ter-
mészetfeletti tényező mellőzésével igyekszik megmagyarázni a
fejlődés gondolatának a felhasználásával. Az élet célja a túl-
világról a földi életre helyeződik át és ennek az életnek az ér-
tékei fokozott jelentőséget nyernek. Amennyiben pedig e vi-
lágon belül is felmerülnek nehéz erkölcsi rejtélyek, ezeket is
a lét természetes föltételeiból.kell levezetni. Az immanencia tehát
a szupranaturalizmus Ctermészettfeletiség) ellentéte és ez állás-
ponton világfeletti realitás, vagyis Isten el nem fogadható.
Mindazonáltal van a jelenben oly vallásosság is, mely imma-

"<, nensnek mondja magát, a mi tulajdon kép önellenmondás, hiszen a
vallás önálló, velünk szemben álló Isten fölvétele nélkül alany,
hangulattá, söt mi több, illuzióvá lesz.

Az immanens gondolkodás jellemző terméke Mauren-
brecher Miksa : A szenvedésről szóló munkája, A szerzö, aki
annak idején beleszólt a történeti Jézusról folyt németországi
vitába is, tagadhatatlanul igen jól forgatja a tollat és azért nem
riadt vissza attól, hogy az emberi élet egyik legnagyobb
problémáját megoldja. Műve ugyan már régebben jelent meg,
ele most a háború kitörése óta kettős érdekű. Lássuk tehát,
hogyan próbálja megoldani a nagy kérdést?

Értelmetlennek mondja azt a kérdést, hogy van-é még
szükségünk vallásra? A modern ember egyházellenes, de nem
vallástalan, hiszen a vallás az életről való oly nézet, melynek igaz-
ságát nem lehet bebizonyítani, hanem csak megélni. Aki azonban
e meghatározást nem akarja elfogadni, mert a vallás fogalmától
elválaszthatatlannak tartja az Istenben való hitet, a vallas szót
az "életmüvészet" szóval helyettesítheti A vallás vagy élet-
művészet pedig praktikus állásfoglalás az élettel szemben, nem
annak teoretikus megértése, mint a filozófia. Nagy tévedés a
vallások lényegét a panaszolkodásban látni. Ellenkezőleg, az

1 Max Maurenbrecher: Das Leid. Jena, Diedericbs. 1912. 183 lap.
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igazi vallás a nyöszörgést lendületes erővé változtatja. A val-
lásnak kell tehát megoldania a szenvedés kérdését is. És most
szerzőnk sorra veszi a primitív embereket, a görögöket
(Odysseus, Prometheus, Oedipus, Trójai nők, Herakles), a zsi- -
dókat (József története, Jób), az újszövetséget, mint a legjelleg-
zetesebb túlvilági vallást, a szocializmust, az ind brahmanízmust
és buddhizmust, végre Schopenhauert és Nietzschét. Megálla-
pítja, hogy sem a görög, sem a zsidó vallás, hanem csakis
a keresztyén vallás érte el azt, hogya szenvedö embereket
vidámakká tette, azonban a hibája az, hogy az ernberméltó-
ságát tönkreteszi (?). Ezért. nem Iehet az emberiség vallásos
fejlődésének tetőpontja. Az ind vallás és Schopenhauer sötét
melankóliája, lemondása sem elégíthet ki, csak Nietzsche vezet a
megoldás felé. A tragikus, küzdő hős az emberiség célja és
értelme, a szenvedés fájó indulatainak legyőzésében kell az
élet feladatát és a szenvedés legjobb hatását keresnünk. Esze-
rint Aischylos és Euripides tragikus vallása, bővítve és
mélyítve zsidó, ind és perzsa hagyományokkal lesz a kultúr-
emberiség vallása a keresztyénséget követő korszakban (?). -
Igen nagyon kételkedünk abban, hogy csakugyan ez volna a
"jövő" vallása. Vallást csinálni, kispekulálni, levezetni, mint
M. gondolja, nem lehet. Lehet, hogy az, amit ő vallásának
vagy életművészetének mond, őt kielégíti, de a nagy többséget •
bizony nem fogja kielégíteni. Amit pedig a szenvedésről mond,
az vagy nem új, vagy nem megoldás. Szellemes, olvasott Író,
csakhogy ily bátor nekiiramodással nem lehet 'évezredes világ-
rejtélyeket egy csapással megfejteni.
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Levelek az Újtestámentom fordításáról.

Az Ösvény olvasói tudják, hogy dr. Masznyík Endre
pozsonyi theol. akad. tanár a reformáció 400 éves jubileuma
alkalmából, mintegy ünnepi emlékül lefordít ja az újszövetséget
magyar nyelvre s fordításából már két füzet meg is jelent.
A két fűzetet a közönség részint nagy örömmel (magunk
olvastuk a fordító hoz nagyszámban érkezett leveleket), részint
idegenkedéssel, részint kárhoztatással fogadta. Az Ösvény egy
kiváló tudományú egyetemi tanárt kért fel a fordítás szakszerű
bírálatára, akit theologiai pártfelfogás nem kötelez. Így hát
ki is térhetnénk a nyilatkozás elől, de a vitában olyan nézetek
is merültek föl, amelyeket mint a reformáció és protestantizmus
elvévei ellenkezőket kárhoztatnunk kell. Ilyen nézet az, mely
a Káreli-féle fordítást, mint doqmatikus tekintélyií, seeni szö·veget
akarja feltűntetni, amelynek kiszorítására törekedni szinte egy-
értelmű az evangéliom és egyház elleni vétséggel. Ezt a
nyilatkozatot csak a bíráló szenvedély túlzása magyarázza
meg, mert mindnyájan tudjuk, hogy szent fordítás egyházunk-
ban nincsen, sőt még az eredeti szöveg is alá van vetve a
tudomány ellenőrzésének, állandó vizsgálatának a filológiai
eredmények s az evangéliomi gondolat tisztasága szempontjából.
A Káreli-féle fordítás saját korában sem állt az akkori magyar
irodalmi stíl színvonalán s vaj mi keveset lendítettek rajta a
későbbi átdolgozásole. Vannak benne tiszteletreméltó értékek,
ele szenvedélyes hívei, mint az életben gyakorta történik, a
megszokottságot szépségnek érzik és vallják. A megszokottság
oly hatalom, mely gyakran az esetlenségben is bájt fedez fel.
Különben a régiek nem vélekedtek ily túlzó lelkesedéssel
Káreli fordításáról. Az 1754-ben megjelent Újtestámentom,'
amelyet dunántúllak fordítottak, az előszóban hosszasan tár-
gyalja a Káreli-Biblia fogyatkozásait és pompásan megokolja,
miért kell új fordítás. "És eddig ugyan mi a Káröli Gáspár
ezen munkájával éltünk, minthogy azt még legkö·nnyebúen
lehetett meqseeresni. " (Az Rákóczyak a családi Bibliát többször

1 Lauhán, Schill Miklós 17-18. §.
16*
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kinyornatták s ingyen is osztogatták a török hódoltság területén).
"A későbben nyílt szem többet lát és a magas ember vállán
álló törpe a legnagyobb embernél mcsszebb ér. De az senkinek
kisebbségére nem szolgál, ha azt mondjuk, hogy az eddig való
munkák még a jobbíthatatlanságnak dícséretét el nem nyertéle
Senkinek ez vissza nem tetszhetik, ha jól meggondolja mind
az Isten igéjének értelmének mélységét, melylyet, míg rész
szerint lészen az esméret, az emberi elme ki nem meríthet, mind
a zsidó és görög holt nyelveknek értelmében való sokféle
erőtlenségünket és fogyatkozásunkat, kiváltképen az emberi
elmének azt a nyavalyáját, hogy nehéz oly tiszta szívvel és
szemmel az igében való elmélkedéshez járulni, hogy abba
valami előre bevett balvélekedéshez való ragaszkodás nélkül
volnánk. Attól vagyon, hogy néha a legvilágosabb mondásokat
mind másnak nézzük, mivel a bevett vélekedésnek fedele
vagyon szemünkön, úgy hogy megvilágosíttatván, csudálkozunk,
hogy mi, vagy a régiek, nem láttuk, amit a Szent Írás oly
világosan mutat. ... És más országokban, egyet sem vévén
ki, melyekben minden, kiváltképen a Szentírás helyes magya-
rázatjára szolgáló tudományok, majd csaknem tökéletességre
mentenek, még nem találtatott olyan fordítás, melyet nem lehetne
gyalulgatni. Mit mondunk ami szegény hazánkról, melyben
ezen akadályoknak nagy kövein kell által verődni, minek előtte
a tudományoknak legszükségesebb részeit megkóstolnánk, ,i

Természetes törekvése minden egyháznak, hogy a Bibliát minél
jobban megértesse s ez csak új és új fordítások útján lehet-
séges. Oly fordítás volna kívánatos, amelyet mindenki nem
csupán vallásos kötelességböl, hanem lelki szomjúságból, köny-
nyen olvasson, hogy ne ütközzék minduntalan akadályba.
Valamely fordítás betűj ére esküdni - nem egyezik meg a
protestáns felfogással. A bizottsági fordításoknak pedig, mint
minden vállalkozásnak, mely a felelősség elvét letompít ja,
ellenségei vagyunk, mert nagyon szomorú példák szolgálnak
bizonyíték' gyanánt. Á fordítás irodalmi mű, nem ipari rnunka,
amelyet részvény társasági alapon lehet szervezni. Masznyik
fordítása hosszú idő óta a legjelentősebb irodalmi vállalkozás,
s méltó a teljes figyelemre.' Hogy e kísérlet nem értéktelen,

J.
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azt az alábbi két levél bizonyítja. A levelek sorozatát foly-
tatni fogjuk, mert az Ösvény hivatásának tekinti, hogy a leg-
illetékesebb irodalmi véleményeket egyházunk közvéleményével
megismertesse. Másrészt azonban éppen a bibliafordítás jelen-
tőségének elismerését látjuk abban, hogy minden kísérletet
alapos bírálat alá veszünk, függetlenül a fordító ep:yéniségének
kedves vagy nem kedves voltátol. egyéb tetsző vagy nem
tetsző közéleti szereplésétől. Épp ezért fog a Ösvénye tárgyban
több igazi tekintélyt is megszólaltatni, még pedig álláspontjukra
való tekintet nélkül, hogy úgy a fordítás hűsége, mint magyar iro-
dalmi formája szempontjából a pontos mérleget elkészíthessük.

A közölt levelek eredetijét szerkesztőségünk őrzi. Mind-
kettő dr. Masznyik Endréhez szól, aki a levelek íróinak újtes-
támentomát, a róla szóló bírálatok kal és válaszával együtt
megkiildötte.

1.

Budapest, 1917 április 2.

Nagyrabecsiilt Kedves Barátom, jóságos válaszo dat
kérő levelemre, hálásan léöszönöm - - - -

Most térjünk kedves ajándékodra, újtestámentomfordí-
tásodnak 1. és II. füzetére, melyek közt, ezt csak mellékesen
állapítom meg - hézag van, mert az 1. Máté 19. részének
kezdetével végződik, a II. pedig már a 25. részével kezdődik.
A két füzet méretében sem azonos, szóval itt valami, nem
tudom mért, nem vág össze.

Ez azonban csekélység vállalkozásed nagyságához képest,
melyet én éppen most, Goethe teljes (mind a két részbeli)
Faust ja fordításának befejezése után, még inkább meg tudok
mérni és méltányolni, mint a hogyegyébként is tudtam volna.
A legnagyobb irodalmi lelkiismeretet, a legmélyebb elmerülést
s a legszentebb goi.dot egy világraszóló óriási műnek lefor-

. ditása rója ránk. Hallatlan odaadással, minden tudásunk meg-
feszítésével is csak akkor bírhatjuk az ilyen rendkivüli munkát,
ha rajongó hittel hiszünk az eredeti műben s lángoló szere-
tettel csüggünk nagyszerű szépségein.
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Mily nagy a te hited és a te szereteted, mely téged erre
a nemes, nehéz szent munkára hajtott! . . . . S én lelkem
mélyén érzem, hogy ez a munka küzdelmeivel és 'magasztos
gyönyörűségeivel szinte életszükség is lett számodra, éppen
ezekben az iszonyatos véres időkben, mikor a balsors téged
nemcsak ember- és nemzet-szeretetedben, hanem apai érzésed-
ben is oly kegyetlenül megsebzett. Hiszen én magam is a
haza és a gyermekeim életéért való gyötrő aggódásaim elvi-
selhetése végett merültem el Faustnak hű s még a legkisebb
formai szeszélyeket is telhetőleg pontosan tükröző fordításába.

S ,nem érdekes-e, hogy Goethe éppen Faust legkeser-
vesebb lelki vívódásai közepett, az enyhülést kereső tudós
lelkében megrajzolja a vágyódást, az újtestarnentom lefor-
dítására ? '

"Pótolja elménk azt, ami nincs meg
S becsülve emberfeletti kincset

,Eped kinyilatkoztatásra,
lIfelyhezlegméltóbb és szebb utat
Az Ojtestámentom mutat,
Elő is kell azt végre vennem
Szent, ősi eredetiben
S át kell ihletve és híven
Az' én édes anyanyelvemre tennem,"

Szegény Faustot, persze, aztán alig hogy nekifog János
evangélioma lefordításának, megszakítja munkájában az ördög.
De veled' az Isten volt, van és lesz mindig s nagy, szent
munkád, nem csupán magadnak, hanem bizonyára a magyar
hívek százezreinek és millíóinak fog még' enyh ülést adni és
bölcs s még a síron túl sem reménytelen tűrnitudást.

Ily felfogással becsülöm igen nagyra munkádat, a magad
szenvedésektöl nagyon megpróbált s nekem ezzel még tisz-
teltebb és szeretettebb személyére való vonatkozásban, Amint
pedig olvasom világos, biztos kitünő magyar nyelven írott testá-
mentomszövegedet s annak irodalmi értékét fontolom, elkez-.
dem félteni egy szívembe gyökeredzett igen kedves előítéletemet.

Én tudniilik bibliás ember vagyok. Minden nyelven olvasom
a Szentírást, melyen értek, nagyon szeretem a régi angol for-

.L
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dítást, bámulom Luther németjét. Káreli Gáspár magyalja
azonban minden körmönfontságával, bájoló együgyűségevel
és patinás ósdiságával együtt, úgy belefészkelte magát a
szívem közesközepébe, legbűvösebb gyermekkori emlékeiru
közé, hogy szinte azt hittem: nekem sohasem lesz, nem is
lehet szentírás más magyar szöveg, mint ez az egy.

Most a te fordításod kétséget hoz reám: bizony úgy
rémlik nékem, ez is szentirás ! . . . S ha elképzelem, hogy
lesznek nemzedékek, melyeknek szívét gyermekségük hajnalán
nem foglalták el a nem mindig érthető, de mindig kedves
ósdi furcsaságok, mindinkább világos lesz előttem, hogy jöhet-
nek idők, amikor a te magyar szövegedre azt fogják mondani:
ez a szentírás !

Az eredetit természetesen én sohasem olvastam. nem
értenék belőle egy szót sem, de ha az valóban világos, emel-
kedett semellett egy csöppet sem furcsa írás, akkor. okvet-
lenül a te fordításod a hívebb mása s nem az a kedves,
furcsa régi.

Hogy magad teljesen bízzál a te fordításod jövőjében.
arra neked az Isten' megadta a rendületlen hitet az evangé-
liomi keresztyénség jövőjében, általában a világon s leülönösen
itt is Magyarországon. Mert hiszen ahhoz, hogy egy jó evan-
geliomfordítás elterjedést, méltánylást találjon évszázadokon
át, keresztyén érzésű és hitű emberiség is kell.

Adja Isten, hogy legyen is ilyen emberiség mindörökké ,
.... Sokszor olyan képet mutat a világ különösen mostanában,
hogy én ezt csak mint kívánságot merern elfohászkodní, mint
állítást nem.

Bocsáss meg, hogy ilyen hosszan okoskodom és érzelgek,
hiszen te vagy az oka - a te kedves figyelmed, melyet for-
dításrészleteid megküldésé vel irántam tanusítottál. Különben,
ismétlem, vágyom közétek Pozsonyba . 'I'i mély, igaz, hivő és
gondolkozó emberek vagytok. A várostok, az iskolátok, a
hagyományaitok - nekem mind valami különösen kedves.
Alighanem ti álltok a szilárd parton s mi itt Budapesten s tán
általában Magyarországon zavaros hullámokban hányódunk, .
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Csak az Isten adna már békét - mindjárt, el-elszök-
ném hozzátok, többször mint ezelőtt. Fogadalmat tettem magam-
ban, hogy ha megérem a békekötést s ha aggastyánul is,
azt véletek fogom megünnepelni.

Mindnyájatokat szerétettel üdvözölve marad ok.
Nagyon tisztelő híved-1

Koema Andor.

Il.

Budapest, 1917 május 7.

Nagytiszteletű Uram,
Igen tisztelt Barátom,

Köszönörn a Belmisszió januári-áprilisi számának szíves
megküldéset. Elbúsulva olvastam benne a polémiát, amelyet
kénytelen volt írni nemes és tiszeletreméltó, minden magyart,
minden művelt embert, a szeritírások minden barátját lekötelező
vállalkozása védelmére. Elbúsulva azért olvastam, mert láttam
belőle, hogy engemet is fegyvernek használtak ellenfelei.
Bizony, mondom, ezek. a jó papi urak sem önt nem értik,
sem engemet meg nem értettek. Micsoda konok és maradi
ortodoxia, amely kerlátolt papi elfogultságában nem tudja
vagy nem akarja megérteni, mennyi érték és érdekesség van
minden ilyen kísérletben, még a leggyöngébben is, még abban
is, amely nem oly fényes fegyverzettel fog a munkájához, mint
Ön. Micsoda protestánsok azok (nekem kell ezt mondanom
a pápistának !), akik nem látják meg, hogya szeritírásnak
új meg új hivatott fordítása éppenséggel a protestantizmus
szellemébe vág. Hiszen a protestáns eniber bibliaolvasó ember.
Hát nem kötelessége-e az arravaló protestáns tudós papnak, hogy
elhárítani iparkodjék az olvasó és az olvasmány közti aka-
dályokat? Nem áldásos dolog-e, ha a protestáns hivő munká-
jában: az írás olvasásában egyáltalán vagy legalább vesződség
nélkül meglátja az értelmet? Bizony mondom, hogy tömérdek,
és nemcsak a legügyefogyottabb olvasó csak a szókat és mon-
datokat tudja a régi bibliákból, az értelmét, a lelkét bizony
nem tudja!
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Én bizony csak azt mondottam, hogy nehéz, merész, de
bizony nemes és dicső vállalkozás. Az öreg Komárornyak
és Káreli Gáspárok, nagyszerü halhatatlanságra . méltó
emberek voltak. De magyar nyelvük primitív dadogás, fegy-
verzetük fogyatékos, segítő eszközeik azokhoz képest, amelyek
ma rendelkezésére állanak a papi tudósoknak, jóformán semmi.
Hogyan bocsájthatják meg az Ön ellenfelei ezeknek a szegény
jámbor rajongóknak, hogy hozzá mertek fogni a biblia lefor-
dításához. Ha pedig megbocsájtjak (és meg kell, mert a gyenge
fordítás is több [mivel szükséges], mint a semmi fordítás), ha
tehát megbocsátják a régieknek, hogy merik gáncsolni az újat,
a helyett, hogy üdvözölnék ?

Attól félek, ez onnan van, mert ők is csak a könnyebb
. végét szeretik fogni a dolognak. Nekik nem azt kellene fesze-
getniök, hogy miért fordítja (ezen örülniök kellene), hanem azt,
hogy hogyan fordítja. Ez is azzal a célzattal, hogy segítsenek
a nehéz munkában, melyet jól végezni egyik legérdemesebb
feladata a tudós papoknak. De ez már nehezebb is, fárad-

. ságosabb is, mint az a felületes és nekem úgy tetszik, nem is
egészen öszinte eljárás, mely amennyiben az Ön polémiájából
kiveszem, közönséges papi kenokság és korlátolt elfogultság.
Irígység is talán? Nem tudom. Én bocsánatot kérek, hogy
papista jóhiszemüséggel bunkó lettem ellenfelei kezében. Baráti

.C' üdvözlettel híve és szogálja Rákosi Jenö.

Nemes ösvényeken címü tetszetős kíállítású ifjúsági
könyv jelent meg a karácsonyi könyvpiacon Raffay Sándor
szerkesztésében. Versek, történeti és háborús elbeszélések, a
serdültebb ifjúság lelki világát nemes ösvényekre irányító
építő cikkek váltogatják egymást a gazdagon és szépen illusz-
trált kötetben. A mű célját és tartalmát a cím. találóan fejezi
ki; valóban nemes ösvényeken járnak azok a hősök, akikről
a történetek szólnak és azok az írók is, akik a mű tartaimát
megírták. Kétségtelen, hogy e mű hézagpótló az ifjúsági iro-
dalomban. A csinosan kiállított kötet Hornyánszky Viktor
műintézetét dícséri, a rajzokat pedig Schneider 1ván készítette.
Ára 5 korona. Kapható Hornyánszkynál (V., Akadémia-utca 4)
és minden könyvkereskedésben.
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Fénysugarak címen a magyar gyermekek számára egy
ujabb kötet jelent meg a Magyar Protestáns Irodalmi Társa-
ság kiadásában. Az új kötet folytatása és kiegészítője a ser-
dültebb ifjúság számára keszült ama műnek, amely Nemes
ö'svényeken címmel a legutóbbi karácsonyi piacon látott nap-
világot. A Fénysugarakban a gyermekeknek szerkesztett ked-
ves könyvet Raffay Sándor társulati titkár. A könyv tartalma
a gyermek gondolatkörének megfelelően van összeválogatva.
De nemcsak szórakoztat és gyönyörködtet, hanem mindig
nevel is. Ezt a célját azonban nem unalmas bölcselkedések-
kel, hanem a kedves mesemondás és a csengő versikék lel-
ket mégragadó közvetlenségével igyekszik elérni. Ezért is a
könyv mindvégig kedves és megragadó. Elbeszélései és meséi,
legendái és hábórús esetei csakúgy, mint költeményei mind .
nemes, hazafias és erkölcsös nevelő hatást váltanak ki. Bíz-
vást odaadhatjuk gyermekeink kezébe, csak jót tanulhatnak
belőle. A könyv írói ismert nevű emberek az ifjúsági és a
szépirodalmi rnűködés terén. Szász Károly, Lampérth Géza,
Gyökössy Endre. Pásztor József, Marjay Károly, Hamvas
József, Takaró Géza, Sántha Károly. Baja Mihály stb. írták
a könyv legértékesebb darabjait. Eredeti és művészi képek
illusztrálják gazdagon az elbeszéléseket és a költemenyeket.
Külsö kiállítása is tetszetős és a Hornyánszky-cég ismeretes
jóízlését dícséri. A Fénysugarakat nemcsak ajándékozásra,
hanem az ifjúsági könyvtárakba való felvételre leülönösen is
ajánljuk. Bolti ára 5 korona.
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"Magánügy. "

Varga Gyula esperes az "Eva.ng. Egyházi Élet" 25. számá-
ban megjegyzéseket közöl a "Belmisszió" idei 1-4. számáról.
~1egjegyzéseinek okául Masznyík Endre cikke szolgált, amelyben
újtestámentom-fordítása bírálóinak felelt. Ily szomorú szegény-
ségi bizonyítványt évtizedek óta nem olvastunk és tiltakoznunk
kell oly magyarázat ellen, mintha ez írás a protestáns parókia
szellemi szinvonalát mutatná. Nem, nem, ezerszer nem, ez írás ért
egyedűl Varga Gyula felelős.

Ügyet sem vetnénk megnyilatkozására, ha oly tévedések
és a. sajtóetikába ütköző ferdítések nem volnának benne,
amelyek megcáfolatlannl hagyva avatatlanokat és gyanutlanokat
megtéveszthetnek, helytelen irányba sodorhatnak. Épp ezért
kötelességünk a felszólalás és tiltakozás. Egyházunk a gon-
dolat és vizsgálat szabadságának egyháza; útjába kell állnunk
minden törekvésnek, mely akár nyiltan, akár kerülő úton e
szabadságot csonkítani próbálja. Gyönyörűséges ajándék volna
ez a reformáció 400 éves jubileumára.

Varga Gyula megnyilatkozása abban csúcsosodik, hogy a
bibliafordítás magánügy. "Mi koee a Belmisszió" -nak dr. M.
fordításához vagy éppen e fordítás bírálatához ? A "Belmissziót~
tudomásom szerint a Luther- Társaság az egyetemes egyház
támogatásával adja ki. Tehát nem magánvállalkozás. A "Bel-
misszió" lapnak egészen más a hivatása s rendeltetése, mint
rnayánügyeknek tárgyalgatása. " Tehát a kemenesaljai esperes
szerint egy bibliafordításnak semmi köze aBelmisszióhoz.
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Vajjon miképen csinálnak belmissziót Kemenesalján, haa belmisz-
sziói munkából aBibliát Itirekesztik ? (Csak nem az eredeti szö-
veget olvastatják?) Mi úgy tudjuk, hogyabelmissziói munka a
Biblia lelkének egyes keresztyének és gyülekezetek életébe
való átplántálását célozza, hogy intézményeink, életünk, csele-
kedetünk, gondolataink minél tisztábban fejezzék ki a krisztusi
szellemet, amelyet a Bibliából ismerünk. Honnan ismerhetnénk
máshonnan ? Helyettesítheti-e a Bibliát akár a világ legtudósabb
theologusának könyve ? Bizony nem. Ezt a célt csak a Biblia
olvasásával közelíthetjük meg. És ha ez igaz, lehet-e azt mon-
dani. hogy a Biblia fordítása magánügy? Nem arra kellene-e
inkább törekednünk, hogyaBibliát minél tökéletesebb for-
dításban olvassák híveink? És ha az a cikk, mely a biblia-
fordításról szól, véletlenül polemia, az a dolog -Iényegén nem
változtat. Elvi álláspontot képviselő ellenfelek vitája csak
hasznos és termékenyítö lehet a közönségre s kívánatos, hogy
minél többen olvassák. Ha a Biblia fordítása magánügy, -
akkor egyformán magán ügynek tekintendő úgy Pröhle Károly,
mint Masznyik cikke. Mi velünk el nem hiteti Varga Gyula, hogy
a két vitázót magánérdeke sarkalta írásra, sőt a cikkek hangja
határozottan elárulja, hogy fontos kö·zérde7cet láttak veszély-
ben, a midön tollhoz nyultak.

Az élet az igazi próbakő. Várjuk be, mit fog az élet ítélni a
bibliafordítás felől. A Belmisszió szerkesztője nemcsak tapin-
tatlanságot nem követett el, de egyenesen szolgálatot tett egy-
házának Masznyik válasza közlésével. Teljesen mellékes az,
hogy a fordítás jó-e. vagy rossz; az igazság az, hogy a leg-
silányabb bibliafordítás is sokszorta inkább közügye egy-
házunknak, mint egy szabályrendelet, nyomdaalapítás, fogyasz-
tási szövetkezet, bár ezeknek hasznát is készséggel elismerjük.
Tehát éppenséggel nem magánügy, és a leggondosabb ellen-
őrzést követeli meg. De épp ezért, mint a' belmissziói muuka
alapja és legfontosabb segédeszköze, - igen is belevaló
a Belmisszió Iapba s a szerkesztő mulasztást követett volna
el, ha mellözi. Százszorta gyümölcsözőbb az e célra adott
pénz, mint a tisztán közigazgatási kiadások (úti- és napi-
díjak stb.).
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Varga Gyula a magánügynek egészen sajátos és önkényes
magyarázatot ad, mert-e rövid megjegyzéséből is látni, - elfo-
gulatlan ítéletre nem képes. Ha egy hozzá közel álló bíráló
valakit megtámad, az köziigy ; ha a megtámadott nem hagyja
magát és visszavág, - akkor az már magánügy. Midön
Sztehló Kornél az Ösvényt katholikus irányzattal vádolta és
a szerkesztö magát, folyóirata irányát egy polémia során
igazolta, - Varga Gyula ezt is mayánügynek nevezte s
nevezi ma is. Hátha a vönöcki csőszról állítanak olyasmit, amit
Sztehló állított az Ösvény szerkesztöjéröl, az - elismerem -
magánügy, de még a vönöcki csősz számára is követelem
azt a jogot, hogy ilyen híresztelés ellen. védekezzék nem azon
forum előtt, amelyet rágalmazója kijelöl, hanern ott, ahol a
rágalmazott saját szempontjábólleghathatósabbnak véli. De
egy theologiai tanárról, egy egyházi folyóirat szerkesztö-
jéröl. aki mindkét megbízását egyházi testülettől kapta,
állítanak olyasmit, aminek valódisága az illetőt nemcsak a
legsúlyosabb megítélésnek tenné ki, hanem állását is vesze-
lyeztetné. Ugyanaz megtörténhetnék Varga Gyula esperessel
is. Vajjon lehet-e jogosan kívánni valakitől, hogy ily híresz-
telést cáfolatlanul hagyjon és a támadás igazi rugóit, ha mód-
jában van, föl ne fedje? Jelen esetben az újtestámentom bírá-
lata a fordítónak, aki egyszersmind theologiai tanár, tudo-
mányos és írói hitelét támadta meg és pedig kemény, elítélő
hangon. Én ezt sem hibáztatom, ha valakit tudományos
meggyőződés, lelkiismeret késztet rá és argumentumok egész
erdeje támogat. Viszont azonban a megtámadottat feltet-
lenül megilleti az a jog, hogy tudományos és írói hír-
-nevét, hitelét a lehető legynagyobb nyilvánosság előtt védel-
mezhesse. Ez bizony nem magánügy, mert egy theologiai
tanár tudományos és írói hitele nem közörnbös az alkal-
mazó egyházra nézve. Az igazság kiderítése mindig közügy,
még ha személyekhez van is kötve. Oly példát idézek, amely
talán Vargát is meg fogja győzni. A törvényszéki terem
középület s a vádlott ott áll bírái előtt. Hallja a vádat, hallja
a tanuvallomásokat, hallja a vádbeszédet. Varga Gyula szerint
szegény vádlottnak ezt szó nélkül kell hallgatni, inkább tűrnie
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az ártatlan elítélést is, mert az a hely középület, neki csak
valamely magánházban szabad magát védenie, persze ha meg-
engedik, mert magánügyröl van szó. Szerencsére a törvény azon
álláspontra helyezkedik, hogya vádlott legsajátabb magánügyé-
ben is védheti magát a lciizépületben, mert a tényállás kiderítését,
az igazságos ítéletet közérdeknek tartja, Éppen abban van a
testiiletek által fenntartott folyóiratok jelentősége, hogy ott min-
denki felsz6lalhasson, aki másutt igazát nem védheti. A magán-
vállalat ritkán ád ki oly nyilatkozatot, vagy cikket, mely a
vállalat vagy a vállalat élén állók érdekeit sérti. Vajjon az
Egyházi Élet kiadta volna-e csonkítatlanul Masznyik válaszát,
holott voltakép ugyanazon közönség előtt kellett volna a
polémiának lefolynia? Alig hiszem, és nem is veszem rossz.
néven tőle. Masznyiknak tehát oly folyóiratban kellett vála-
szolnia, amelynek olvasói jelentékeny részben az Egyházi
Életnek olvasói, hogy az ügyet ne egyoldalú megvilágításban
lássák. Varga Gyula okoskedása egészen az entente csapásán
jár. Szerbia, Románia, Belgium, Franciaország, Oroszország
stb. ellenünk törtek, ez jogos dolog. A középponti hatalmak
sikeres védekezése ellenben' bűn, a melyért elégtétellel tar-
toznak.

De Varga Gyula még tovább megy. Szerinte Masznyik
válaszát semmiféle egyházi lapban nem lett volna szabad
közölni. Így természetesen az egyoldalu elítélés könnyű szerrel
meg volna valósítható. Azonban érdeke-e ez egyházunknak.
Ez legföllebb az elítélő kritika érdeke lehetne, de azt hiszem,
a bíráló maga sem kívánja. A po.émiában érvényesülnek leg-
inkább az eltérő írói sajátságok, a cáfolás, meggyőzés egyéni
m: djai. Ha van. Masznyilc válaszában ferdítés, egyéni., becsűlet
megsértése, mi is csatlakozunk ct kárhoztatáshoz, ezt azonban
nem elég általánosságban odavetni, hanem hű idézettel ki is
kell mutatni. Képzeletu, hogy lenézi az esperes úr, a még csak
nem is esperes, csak szerény theol. tanár Luther Mártont, aki
keményhangú polémiái val meg merte csinálni a reformációt,
sőt nem átallott még Bibliát is fordítani wartburgi magányá-
ban. Ha akkor Varga Gyula él (bizonyára mint bambergi
kanonok), hogy felzúdult volna ellene: mikép merészeli
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magánügyeivel háborgatni az egyház (a kanonokok) nyu-
galmát! ?

Nem írhatjuk alá Varga Gyulának azt a véleményét sem,
hogy az a lap, mely előfizetésekből tartja fenn magát, teljesen
magánvállalat. Az előfizetés útján gyűlt fedezet épp olyan
közpénz, mint az egy összegben valamely testülettől átutalt
segély. Csak az ellenőrzés. felelősség módja .másforma. Ha a lap
nem tetszik, nem járatom tovább és vége. Ha egy lapnak
nyilt s határozott programmja van, amelynek hirdetésével
előfizetőket gyűjt, a szerkesztö és közönsége közt e programm
képezi az erkölcsi köteléket, amelyet mind a ketten tiszte-
letben tartanak. Támadás es etén a szerkesztönek épp úgy lelki-
ismerete szolgál támaszul, mintha valamely testület lapjának
szerkesztöje volna. Mind a kettőnek egyiránt programmját kell
szolgálnia és nem magánérdekét. Azt hiszem, nyugodtan
tekinthetek vissza közelnegyedszázados pályámra. Áldozatokat
hoztarn a közérdekért erőmön fölül is, amint az kötelességünk
mindnyájunknak, de - lelkiismeretem szerint szólok -- semmi-
féle folyóiratot, aminek szerkesztöje voltam, soha, sem magán o

érdekemnek, sem hiúságomnak szolgálatára fel nem használtam
Aki az ellenkezőt állítja, mint Varga Gyula, győzzön meg
bizonyítékaival. Ha bizonyíték nélkül szólt, - jól tudja, mi
a kötelessége.

Sajnáljuk, hogy az Ösvéuyböl e pár lapot e kérdés meg-
világítására kellett szánnunk, de valamely balvéleménynek
meggyökerezését oly veszélynek tartjuk, amit hidegen nem
nézhetünk, Csodálkozni lehet ekkora elfogultságon, a tiszta látás
ily elhomályosodásán. Mert egy ügyvédnek, aki a saját területén
otthon van, meg lehet bocsátani a theologia területére való
kirándulásokat, de egy esperestöl okvetlenül elvárjuk, hogy
theologiai kérdésekben ne nyilatkozzék dilettáns rnódjára,
pusztán haragból, vagy mert rájött a nyilatkozhatnékja. Hasonló
esetekben fel fogunk szólalni a jövőben is, hogy meggátoljuk
oly vélemények káros hatását, amelyek tájékozatlanságból vagy
a felelőtlenség érzetéből erednek.

r



Olvasóinkhoz.
Az Ösvény jelen kettős szánn elkésve jut olvasóink

kezébe. A háború folyóiratunk helyzetét is megnehezítette.
Az általános drágaságnak mi is útvesztőjébe jutottunk s a"
nyomda vállalat az általános nyomás alatt utólag oly magasra
emelte az árakat, hogy a megállapított költségvetési tétel
1916-ban újabb füzet kiadására nem futotta s így alV. évfolyam
csak a mostani kettős füzettel válik teljessé. A tárgyalások
a különbözö nyomdákkal hónapokon át tartottak s noha a
kézirat rég készen állt, szedésre várva, - nem csupán a tár-
gyalások, hanem a munkaerö hiánya miatt is, folyóiratunk úgy
szólva egy év mulva folytathatja munkáját.

A jelen számhoz mellékeljük a IV. évfolyam tartalom-
jegyzékét.

A nagy árak miatt kénytelenek vagyunk az Ösvény
évi ívszámát leszállítani. A Luther-Társaság anyagi erejét
régebbi határozat következtében a háborús vallásos irodalom
támogatása foglalja le. Ehhez járul az idén a reforrnációi jubi-

'leumi kiadványokozta teher. Ily módon nemcsak a negyed-
éves szétküldésröl, képekről kell lemondanunk, hanem a folyó-
irat terjedelmét is csökkentenünk kell. Mindazáltal rajta leszünk.
hogy legalább a tartalomban kárpótlást adjunk olvasóinknak.
A jövő 1917/18. évfolyamot lehetőség szerint teljesen a refor-
máció ernlékének szenteljük s azután sort kerítünk egyéb,
a közlést váró kéziratokra.

Az Ösvény a régi nyomon halad tovább. A szélső irányok
egyoldalú követeléseit bírálva s köztük egyensúlyt tartva, nem
pártot, hanem egyedül Isten országát szolgálva folytatja mun-
káját s vezeti olvasóit az egyetlen szükséges alapvetés felé.
Tartalmi beosztásán sem változtatunk, mert évek során bevált.
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Luther- Társasági Közlemények.

A Társaság közgyü.lése.

A Luther-Társaság 1916. évi közgyűlését az egyetemes
gyűlés alkalmával tartotta (nov. 7.). A két délután át tartott,
azonban az idő oroszlán részét meddő obstrukctio foglalta le,
amely látszólag az évi jelentéshez fűződött, de voltaképen a
komoly alkotó munka meggátlását célozta. Nem kell külön
említenünk, hogya főobstrukctor egyházi közéletünknek e téren
versenyen kívül álló szakembere volt ismét, aki nem tud bele-
nyugodni abba, hogy nem az a legméltóbb férfiú irányítja a
Luther-Társaságot, akinek meqneoezését 7cö'zmondásos szerény-
sége tiltja és a Luther-Társaság mer létezni, mer alkotni anélkül,
hogy az ö előzetes beleegyezését kérné. Ez alkalommal is hang-
súlyozzuk, hogy a bírálatot nem csupán elszíveljük, hanem egye-
nesen megkívánjuk ; a bírálatnak azonban nem szabad állandó
személyes hadjárattá fajulnia. Nem tudjuk megérteni, hogy
ha valaki tehetségénél fogva képes volna termékenyítö, tárgy-
szerű bírálatra is, mint lelheti kedvét a munka akadályozása-
ban. Hiába, ha a csalatkozhatatlanság tudata befészkelte magát
valamely lélekbe, azt addig ösztökéli, míg betegséggé nem
válik. Egyébként az órakig tartó meddő vita azzal végződött,
hogy az igazgatótanács jelentését a közgyűlés jóváhagyta,
indítványait elfogadta és Szimonidesz Lajost megrovásban
részesítette.

A kőzgyűlésnek kimagasló pontja Osztroluczky Miklós
elnöki beszéde volt, amelyet teljes terjedelmében közlünk.
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Elnökünk ismét bizonyságot tett arról, hogy "a kor ütő erén
tartja kezét és megérzi lüktetését". Gondolatai bizonyára ország-
szerte visszhangot keltenek. :3 a közgyűlés nyilván a beszéd
hatásának engedett, amidőn a reformáció emlékünnepére szánt
kiadványok tervét vita nélkül elfogadta: Kovács Sándort egy
népszerű alkalmi történelmi füzet szerkesztésével megbízta s
emellett. Luthernek egyik népszerű alapvető iratát külön
kiadásban bocsátja közre Legfőbb kiadványa aaonban Luther
műoeinek kiadása hat kiitetben; amely századok mulva is hir-
detni fogja azok nevét és érdemét, akik e munkát lelkesedé-
sökkel és energiájukkal véghezvitték. Bár anyagi haszon nem
jár nyomában, szellemi és erkölcsi hatása ma is épp oly áldás
lesz, mint egykor. Jó lélekkel mondhatjuk, hogy e gyüjte-
ményben Luthernek minden munkája benne van, ami a mai
kor gyermekét érdekelheti. Prédikációi, aranymondásai külön
megjelentek s a jövőben is megjelenhetnek egyes iratai. Befe-
jezésiilmegemlítjük, hogy Kovács Sándor hivatalos elfoglaltsága
miatt lemondván, a megbízást helyette dr. Masznyik Endre
vállalta el, Luther műveinek szerkesztője s magyar életrajzírója.

A tankönyvvállalat vitájaról külön közlemény számol be.

( Fr.)
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PROTESTÁNS ESTÉK
FELOLVASAsOK A VALLÁS, NEVELÉS,
IRODALOM, TÖRTÉNELEM ÉS T ÁRSADA-
LOM KÖRÉBÖL. o-!:eMeMeMeM (A POZSONYI
PROTESTÁNS ESTÉK FELOLVASÁSAI.)

A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZ.
ÉVES EMLÉKÜNNEPÉRE SZER·
KESZTETTE ÉS KÖZZÉTESZI

KOVÁCS SÁNDOR
THEOL. AKADEMIAI TANÁR. A MAGY"
PROTESTÁNS IRODALM[ TÁRSASÁG

POZSONYI KÖRENEK TITKÁ!? A

BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR.
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A magyar protestantizmus 36 kíváló írójának leg-
"java szellemi termését tartalmazza ez a könyv,
amely rnéltó beköszöntője a reformáció négyszá-
zados nagy fordulójának. Kiállítása is elsőrendű.

ÁRA 12 KORONA
Megrendelhető a Luth er-T'ár s a s á.g könyv-
kereskedéseben (Budapest, VIlI., Szentkirályi-
utca SUa. szám) és az Evang. Theologusok
Otthonában (Pozsony, Konvent-utca 13. szám).
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Kérelem a Luther- Társaság tagjai hoz.

Az "Ösvény" jelen számáhcz befizetési lapokat mellé-_
keltünk a Luther-Társaság rendes és pártoló tagjai számára.
Kérjük tisztelt tagtársainkat, szíveskedjenek az esetleges tag-
dfjhátralékot, valamint az 1917. évi tagdíjat ebefizetési lap
felhasználásával mínél előbb beküldeni. Társaságunk e nehéz
időkben csak úgy felelhet meg hivatásának, ha tagjai a
szükséges anyagi erőt rendelkezésre bocsátják.

Budapest, 1917 augusztus hó l-én.

Hitrokoni üdvözlettel

JJ/aiba Vtlmos,
budapesti ev. lelk., a Luther- Társaság

___ főtitk4rll. .

fl Lu the r -rá r 5 a 5 á 9 jub.iláris kiaduányai.

I.

Luther.
Népies életrajz képekkel. Írta: dr. Kasznyik Endre a Luther-
Társaság alelnöke. - Ára körülbelüllkorODa 20 fillér lesz.

II.

Reformáció.
Költemények gyűjteménye a reformáció 400 éves jubiláris egyház-
és iskolai ünnepélyei számára. Ára körülbelül 50 fillér lesz.

, Kiadja a Luther-Társaság.

Mindkét kiadvány szeptember lO-töl kezdve a könyvpiacon kapható.
li. kiadvány árát a megrendelések számától' tesszük függövé.
Különösen iskolai hatóságainkat -kérjük, hogy nagyobbszámú meg-
rendeléseikef mielőbb jelentsék be a Luther-Társaság főtitkári

, hivatalánál (Budapest X., Ihász-utca 5. szám).

A miÍYek Ilaphatdll il Iuther-Társáság kÖD)'vkereskedéséhen
Budapest, V., Vigadó-utca 1. szám.

A tagok e mű~ekettagilletmén7ül kapják.
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Dr. luther márton " •muu~1
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A LUTH ER- TÁR5A5Á6
mrgirlrnt B_B Sajtó alá rendezte Si!lIIIZII!lI mrgjl'lrnt
6 kiUrtbrn. DR. mA5ZHYIH EHDRE 6 kJ5trtbrn.

/ - -•• 1. kötet, Reformátori iratok •••• ••, 1904. első része. 1517-1520. -
T.----.,-

II. kötet, ~eformátori iratok
1905. második része. 1520-1521.------

Ill. kötet, Egyházszeruező iratok
1907. első része. 1521-1523.

-
/

lU. köt, Egyházszeruező iratok
1908. második része. 1523-1526.

-
U. köter. Egyházszeruező iratok

1910. harmadik része. 1526--1530. "--
" Egyházszeruező iratok"UI. köt,

]914. negyedik része. 1531--1546 .

•• Ekötettel a mag yor Luth er teljes. •••• ft
'( .
Bolti óra f(jzue ~ . 48 kerone. . . . . .
Dlszee angol udezonkötésben 78 kercnn~,

_Az egész mú ára az Eu. Theol. Otthon felügyelől'énél renOelue
fűzve 36 H, 0lsze5 angol uá5zonkOté5ben i5 uéOötokban 56 H.

R {.U T H 'E R - T fl R 5 A 5 fl LS
a reformáció 400 éue 5 jublreumára vonatkoz6 kiaOuányal.

"tORJltV.AltSZKY 'Ylt(TOR. aUOAPfí8j.


