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A JOVa V ALLAsA.l) 

Volt p.gyszer a metaphysikanak egy resze, az llgynevezett "ra
tionalis theologia U vagy. is az istenseg fogalmat az esz vihiganal 
pubato16 es fejtegeto tanulmauy. Volt - mondam - de meg van 
biz' a rna is, csakhogy a tobbi metaphysikai lommal egyiitt szegre
aka.~ztottak, mint a babyloni fogsagban nyomorg6 zsid6k a harfaikat 
a Jahve dicsoitesere nem hangoztathatvan, a l)abyloni vizek part jan 
termo fiizfcikra. 

Nevezetes resze a theologia ratio:1alisnak az Isten letet bizonyito 
ervekbol all. Ezek kozott, ha rangban nem, sorban elso a "consensus 
gentium" (a nepek egyezo velemenye), melyrol n. mostani anyaga
szok os iskola-feje, Epikurus nyilatkozatat Cicero imigy tolmacsolja : 
,,0 egyediil latta at, bogy mindenekelott lenni ken isteneknek, mi
vel fogalmukat maga a termeszet oltotta be mindenek elmejebe. 
Me19 t van-e nape vagy neme az ember~knek, melyben ne volna meg, 
tanitas nelkiil, nemi sejtelme az ist.eneknek? . . . ?tlivel tehAt a ro
luk va16 velemenyt sem nem szandekos szabalyzat, sem szokas, sem nem 
tiirveny allitotta meg, es egyroI egyig mindeneknel szilard egyet
ertes marad iranta alland6ul; onkent es okvetetleniil ertetodik, hogy 
vannak istenek, mert belenk oltot.t, vagy helyesebben veliink sziile
tett eszmenk van r6Iuk." Ennel nyomosabban es vilagosabban meg 
a metaphysika vegnapjaiban a Leibnitz Wolf· fele pbilosophia tankony
veiben sem voJt kifejazve, a sz6banforgu - mOJldjuk csak - vale
many, a melYllek igazsagat ~z ugynevezett vadnepek b6vebb as me
lyebb ismertetese csaknem ketsegtelenne teszi. Bizvast kimondhatni 
hat, hogy vallas mindenha vol t es uralkodott as mindelliitt van es 
uralkodik az eJnbelisegben. 

De szint.oly bizonyos az - a mi SZOrOS&ll "eve ismet a vallas 
mindeniitt jelenvalos(tgat tanusitja - hogy mindenha \l'oltak es \"an
nak egyenek: sot iskohik as felekezetek is, a kik as a melyek koruk 

- I) Nagy tud6sunk szives volt, e tArgyr61 a Da.vid F. egylet idei kozgyn
~ lesen szabad eloadasban k5z1ott gOlldoln.L.ut h"Rsba foglalni, s igy ~rt1ekes es 

melyrehat6 fejtegeteseit van szerencsenk foly6iratunkban kozreadoi. Szerk. 

1· 
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yalJasat - mondjuk vallasformait - ketlettek,. ocsaroltak, semmibe 
hajtottak, nevetsegesse tenni, vagy eppen elenyesztetni torekedtek. Az 
ilyeket az indusok naszti)taknak (naszti = nincs), a gor(lguk athe
ist8knak, az lijabb kor eupbonicp. "szabadgondolkodasuaknak" ne
vezte. Es kiilonos az, bogy olykor (:soport.osan jeJennek meg, meg 
pedig rendszel"int a tarsadalmak erki»)csil~g ingadozo vagy eppen l"om
lott idoszakaiban. Igy .. ~ngliaban a 17 -ik szazban Hobbes, Toland, 
l'ind~l, l\fandeville, Bolingbroke; igy a 18-dikban az encycJopaedistak 
- Voltaire, Helvetius, Didel"ot, Holbach, IJamettrie; igy korunkban 
a positivistak, aztan Vogt, lfloleschott, HUchner. l\feg kell jegyezniinl" 
bogy a kat nt6bhi csnport az l) valhistamadct fegyvereit a termeszet
tndomanyok raktaraibol kolls{inztitt IOllorral toltogeti, a mi a ko
zonseg nagy resze e]6tt kedvezotlen vilagot vetett ama tudomanyokra. 
Vannak ugyan, a kik ezt a folfogast meltatlan gyallusitasnak, a bi
gottak l"flgalmanak allitjak ~s kirnutatni turekeclnek, 110gy a ternle-
8zpttl1domanyo}t. joJ ertve - aznz a hogy 0 k el tik es akalj,ik ~r'" 

tetni - nem vallas elJenesek. De a mi teny, csak teny; az "rzse
niknek - akar gyogyszernek llasznaljali, akar a1'l"a forditsak~ hogy 
valakit Jab a161 eltegyenek vele - sajat te1'me~zete 87., bogy hahllos 
mereg es ha valaki gono8zt.ettet kovet el vele, a kiszo]gaJtatujat iR 
felelossegre vonjak. A ki hat a physikat es kimiat a valJcisok elleni 
kiizd~lemben f~herre akarja mosni, bizonyitsa be, hogy Lamettl"ie vagy 
Buchner a tudomany allitmanyait egy vagy maskeppen meghiusitot
tak, vagy 1ogikael1enesen, jogtalan kovetkezteteseket vontak beI61o){. 
S mig ezt nem t.eszik, engedjek meg a termeszettudos urnk, hogy 

klltya van a 1(erthen, vagy Ham let ~Zttj,i val besztHve: 

Something is rotten in the state of Denmark. 
De, hogy kozele(lji\nk felvett targyunkhoz, v'egytik meg szoro-

9abban szemUgyre a ,'iszonyokat. A vallas iranyaban atalan veve ket 
osztalyt kiilonboztetiink meg: a h i v 0 k e t es a hit e tIe n eke t. 
Azonban meg kell jeg)eznilnk, hogy mind a ket kifejezes ket ~r

telmii, t. i. tagan es szorosan veve. Szoros ert.elmeikben csak a valhis 
felekezetek kebleiben eJnek yelok. A bl"ahmanistil.nak a brahmanist.a: 
bivo, a bucldhista hitetlen. l\lahomet valloja, a nem mohamedanust 
gyaurnak (practice: hitetlennek) nevezi, a romai katholicus szemeben 
a protestans, ezeben akar anglicanns1), altar valamelyik Demil evange-

t) A magns cgyhaz (high churth) ne~n elegedett Dleg azzal, bo~y tilt.,,· 
kozzek a hitetlen vagy ~ppen cretnek nevezet ellen, hancm egyenescn lnag~t • 
:lllitja hivon~kt vaiotli "kat.holicu'l"-nak 8 n. rOlnai katllolicl1S szerinte 11ivo Jellet 
lIgy&D, de csak )'oluIQtt (cor."upt) bitt\. 
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ieus legyen, hitqtlen az nnitarlns; emezt az olah is, mielott a ma
gyar szarmaz~kokat az 0 egyveleg nyelvebol kiktiszobolte, tagadeunak 
(tagadonak) hivt.a. f:n a tagabb al"teJelnben veszelD es azt, a ki akar 
valame)yik valhisfelekezet hive, aka!" (;sak az emberisegre n';zve le
nyegesl1ck tartja a pusitiv valliLs eszmej~t, a hivok kozze 8zamitom. 
Ellenben azt, a ki Volt.aire elhilohedt parancsat: "el ken tiporni a 
gyalazatost!" (ecrasez fillfame!) helyesli, a kinek "positiv vallas:l 
es "vakhit~ (superstitio, Aberglaube) azon egy fogahnat jelolnek, hi
tet.lennek nevezem. 

Az nt6bbiak kuzt isnnet kell tenniink kiUonhseget. Egyik fel az 
istenseg - nem a dogmai, banen) 'az esz~zel"ii (rationalis) .- esz
mejet valudi fogalomnak ismeri, a masik az Ist.enrol mint meta
physikai, termeszetfeletti lenyto{il semmit sem akar tndni, R fogal
mat koptelennek (abSlU"duOl) vagy legaltlbb is emberi gondol kodast61 
elerhetetJennek, emberi elmetol megfoghntntatlc.\nnak allitja. Az el
sobb rovatba tartuznak a cleist~ik, theistak, pantheistak, mystictlsok, 
illuminatusok; a Inasodikba az utheistak, az agnosticusok es - b,itran 
kinlondhatoln -- az evoilltionalistak. 

Vilagos, bogy -- a vallas nev(~ alatt lllindenesetre positiv, vagy 
is hittel kapcsolt valhist ~rtve - a sziikehb ertelelnben vett hiv5k 
es a tagertelmU bitetlenck gO)l(lolkodasaval az llj vallas va~y "jOVQ 
vallasa" esznleje i;~szeferhetetl~n. Haneln igenis Dleglelhetji\k es a 
turteneleul tanubizonysaga szerillt lJ1E~g is leljiik a szokasos ertelmli 
hitetlenek es tugel"telmn hivi5k osztulyaban. lfiszen a reformatorok: 
Bndd ha, li:risztns, J..Juther, h\\' ingJi, J{al vi)), \Vesley, j"ox Gy., 80-
cinns Inilldnyajan olyan - relativ hitet.Jenek; Buhnl, Swedenborg, 
\Veisshaupt (a nemet illuminatisnlltS f~je) nz altahi.nos biv6k kijzze 
tartozt.ak. 

Es Inost., 111iut~in a. tp.tties viszonyokkal tisztaba jottnnk: ke
rit.siink szeles~ de anna.l lJiztosaL1J felleket a h.i.togyalando eszmenek, 
s pnhatol6dznnk~ mikepp letesiil va,lami uj dolog eloallitaRa. 

"Sbcrat(lS" - azt. iljc\ Cicero -- ne1so volt, a ki a pbilosophiat 
leszeiJlitotta az egbGl es lueghonositotta a v,irosokb3n, slit a hazakba 
is bevitte." Eiso ifjns,tgom uta sol(at gondolkoztam 9.1'1'01, bogy mi 
lehetett nz a. Jakob-letra, a nlelyell nz egbe s vi$szajarhatott agorog 
boles, bogy lehozhassa onnan a philosophiat? Vegre sok-sok ido 
mulva, azt hiszem~ meglel tenl a I-p.jtely ku)csat a 1l1erHSZ Iljitf. ma-

~ sokt61 feljegyezett hesze]geteseiben. 

Az () ideje elotti bolcsek as bUlcseszek (~ljfO~ X~~ ~OrtCTt~t) 
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tanaikat magas es e]vont eszmekkel s ezeknek megfelelo fellengos 
8zavakkal vitattak as hirdettek; hoI ott Socrates, bar a legszellemibb 
targyakr61 valo beszelgeteseiben a legkozonsegesebb, tigyszolva, kez
zel foghat6, mindenektol ertett dolgok fogalmaib61 indult ki. Igy pI. 
midon baratja Krit6n arra torekedett rabeszelni, bogy tomloczeb61 
kiszokven, hiusitsa meg a hahi]os iteletet, 0 legelsobben is azt a 
kerdest tette feI, bogy "mit parancsol neki az erkolcsi tOl'veny?" A 
megvitatas bevezeteseiil azt kal-de Kritontol, hogy, l'ha valaki a 
testtSt akarja edzeni es erositni, akarkinek velenlenyere es tanacsara 
bajt-e, vagy csak 8Z Ol-vosera es a gymnastica tanit6ejara? l\Iasszor 
midon Philt~bu8 es egy sophista ellen - a kik a gyonyoriisegct al
Jitottak az elet vegczeJjanak - vitatkozva a jozanokossag kovete
seben kereste a boldogsag igazi fOrl"asat, azzal Itezdette, bogy vizs
galjak meg egyiitt, mifele nemei vannak a pyOl1) ill"iisegnek s kozulolc 
melyeknek a megszerzesere kell torekedniink. A sophista erre fity
ma161ag azt mondja, bogy "a gyonyorii~eg csak gynnyoriiseg, azon 
egy fogalom, tehat klilonbs~g nines s annal kev'esbe van ellentet benne_" 
Es mit felel egyszel-{{en S.? .. o\zt., hogy"n. szin is caak szin, s azon cgy 
fogalom, a mi nem gatolja, hogy a feher es fekete kiilonbozok, sot 
eJlenkezlSk ne legyenek." 

Legyen szabad hat nekeln is egy mindennapi pcldc\ra hivat
koznom, melynek neve a vaHltst.ol csak e g y betUben kU1unhijzik, d~ 
erteJmezeRe sokk~l konnyebb es biztosabb: a v a r r as 1" a. 

Varrni annyit tesz, mint egy vagy tobb darab kehuet a szele
ivel osszefoglalni az alta], hogy fonalat oltogetnek at \~altogatolag 

rajtuk. A varr6mivelet anyag:a: a kelme e~ a fonal; pszkt;zei: tii 
e~ ~z ember keze. Az ertelmezes feleslegesnek latszhatik, de Inajd 
ki fog tlinni a szi.ik~eges volta. Ad<1ig pedig lcissuk, hogy termesze
tes ep eszmet kepez-e ez a kifejezes: "uj va rras, " vagy "a jovo 
.., arr~sa" ? 

lme, evek ezrei mtiltak el, melyek alatt, tudtullkra, senki sem 
almodott errol az eszmerol s nagyanyaink csak az irnent ertehnpzett 
kozonseges m6djat iSDlertek a varrasnak. A 18. szaz vegen otlott 
eszebe egy s mas gepesznek az a kerdes, vajjon nem lehetne-e az 
emberi kez mifk6deset reszben vagy egeszben geppel bajtnni vegre? 
A feleletet rea megkisertettek, de az ereclmeny nem volt kieJegito 
mindaddig, mig egy masik kerdes is neln jarult hozza, t. i. nem Je
betne-e a t if szerkezeten va,ltoztatni? M~gkisertek ezt is es rovid 
idon eleallott a tokeletesitett varrugep, mely rna mar az egesz vila 
ion el van terjedve es ezzel a j{;vo Val"l°aSao 
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Szintoly sokaig \'olt a \'ihig megelegedve a helyvaltoztata.sban 
az embel"j hibmozgatas helyettesitesere szarazon az igavon()-allatok, 
vizen az evezok as a sztH segelyevel; s hasonlukepp a 18. szaz vegen 
szi\letett a loc()moti v s a haj oi gi5zgep, s ve]ok "a. jo \90 utaz8sa" 
eszmeje. 

Emelkedjunk feljebb s lnenjiink at az ipar tereroI a tudolnany 
felfoldere. Ott van a kilnia es ott van Lavoisier, a ki a korabeli 
- nem. tuclomanyt, hanem anyag- es setetb~n tapogatodzfj kisert
meny-halmazt atve\'en, tudomiLnyt teremtei t belole~ s nem birdett.e, 
hanem val6ban eleallitotta a j 0 v 0 k i 01 i aj a t, melynel{ tovabbmi
veloi ot a mai napig is mcsteroknek tekintik. 

Nem szaporitom C\ ptHdiikat, hisz ezckbol is e1t~gge kitiinik, 
110gy csakllgyan lette1\: ertiinkre is i'tj es az tHet 8ziiksegeire, kenyel
mere befolyo dolgok, Dlelyek feltahihisuk idejen ajovoei voltak, bolott 
nla. mar a jelen birtokai. Azt is titnnljuk beloliik, hogy magaban Ie .. 
hetseges dolognak, t(~hat uj \"alJatinak is fellelese nem kepte1en eSZlne 
~s oly javaslat, Inelyet, Dlint Inon.lani szoktak, elvben elfogadhatni. 
Csak arra vagyunk mat~ kivancsiak, Ini Jesz a l"eszletes megvitatas 
eredmenye. 

E vp.gett vegyiik szamba a kortilmenyeket, Inelyek kozutt es (\ 
lllelyek befolyasaval sziilettek a peldaknl ';ett {lj dolgok es vizsgaljuk 
meg, fellelhetui-e 6ket vagy hozzajok hasonlokat egy "jOVQ ,"alhisa" 
szerkesztesenel. 

Azok, a kikuek elnlejeben az uj vaJ"l"as eszmeje megfngant es 
Jassankent tokelyesedett, Sainte 'famas, rrhimonnier, Hunt, Ho\ve, 
Singer. \Vilson, teljesen ismertek a regi, mint Inondam, toLb ezer 
eves varras modjat, - ami, jegyezzi."lk mel, Inindig csak azon 'egy 
volt, -- kelmeit, eszkozeit, elonyeit, hatranyait.; tisztaban voltakja
vitasai czeljava), t, i. szpm es lnnnka kinleh~sp.ve], idG nyeresevel; 
szoval: mindennel, a Dli a vallalatuk sil{eriiltet elore biztosithatta. 
Ne feledjiik azt is, hogy abban a korban eltek, melybell a kp.zi ipar 
minden agai segitseg';l"e divatossc\ lett a gepek szerkesztese, es ez, 
a kiilonbcn szunYllyadva. marad6 ehnetehp.tsegeket kifejtette es sar
kalta. 

Szint oly jul iS1l1el·te Lavoisier a kezebe es eszebe vett targy
nak, a kinlianak Dlinden szegelyukat; tudta es Inegcsinalta lnind
azt" a mit elotte Boyle: Boelohaave, Stahl, BI ack, Priest.ley, Scheele 
tudtak es megcsin~iltak; de mas oldalrol tekintette a tenyeket, ki
kiiszobijlte az alfogahnakat, mf'gallitotta az elemek igazi fogalmat, a 



8 A JOVO VALL.,iSA. 

eavany es alj dualismnsat, s igy, mondhatni, teremtette a jovo ki
miajat, meJy az 0 keze nlatt vcilt va16di tu(tomannya. 

Peldaink vaJamint egyfelol erzekitik a feltahila.'3 fogahnat es 
mutatjak nlikepp jott letre egy s mas do]og, a mi egykor csak a jovo 
feladata volt~. masfelol nemi biztabist is nyujt, hogy ilyes remenynyel 
a valhisra nezve is kecsegtethetjiik magunkat. 

Es, a mint latszik, meltan, mert hiszen vilagos, bogy l\ most llral
kod6 vagy hajdan uralkodot.t valIasok is valamikor ujak voltak. Csak
hogy valamint az ellSbb targyalt dolgokon, llgy ebben is arra a kerdesre 
keJl lnegfelelniink, hogy mikepp alakultak, mikepp jottek letre a val
hLsok kiilonbozlS DArneL De eppen ez a ku)onbfeleseg neheziti a fele
latet. Mert nem csak hogy kUlonbuzQ idoszakokban, a vihi,gnak kii
)UnbozQ allapotaban, Itiilonbtizo- koriilmenyek kozt es mollon eredtek 
a vallasok, hanem nemelyikok p,redetet t~ppen ngy neln lehet kipn
batolni, mint a bpzaet, vagy hcizi alJatain](et; mind ezek az e)oidok 
homalyaba, sot merlS sHtetsp,gebe bl1rkol\"ak. Nevezziik t e r m e 8 Z e -
t e s valhisoknak. Kozejijk tartozik a Fetisizmns, mely roviden mondva 
abban alJ, hogy egy, ki tlldja hoi, hogy es mikor felkapott t,irgynak, 
szikladarabnak, meteorltonek, faragvanynak, no\"enyresznek, allattag
nak bubajos vagy eppen isten; erot tllJaj(lonit. s jot vagy roszat Vclr 
tole a bajtol £e18 vagy maga erp.jeben nem bizo ember. Kozej6k az OS ok 
nek az imadasig fokozodo tisztelet.e. Kuzejnk a terme~zeti jelensegek 
istenitesp. es allegorizalasa, mely Europaban a gtll"ug, rumai s nemet 
mythologiara, Azsiciban a brahmanokera s az alaktalan sanlanizJnnSl"a 
(biiv08Uk erejevel eloalJithato jo es r08Z lelkek imadasara) fejiod{itt 
ki. Mindezekben sem peldat, sem lltasitast 11j vallas szerkesztesere 
nem lelunk. Itt az eJjarast, a makod~st az .- akar vakuak akar 
bijlcsnek bitt - termeszet maganak 1 artotta fenn, ez az 8 elel1siniai 

titka. 
ProbilJjunk 8zerencset egy masik osztalyban: a kijeJent~tt (re

vehilt) valhlc;okeban. Sietek megmondani, hogy a kijelentett 8z0t nem 
a kp,l·eszteny theologia szuk es kil'ekeszto ertelmebp.n ves-zem. ~fin

den \Oallast, lla e1gedetet hatrafele nyonlozva egy tortenelmileg meg
aUapithato egyenre talalunk, k i j e 1 e n t e t t-nek nevezek. Ezek kuzt 
ismet meg ken' kUlonbozt.etniink azokat, a melyek valamelyik ternle-
8zetes vallas kebeleben es azokat a melyek mas mal- kijelentetteben 
keletkeztek. Eiso l"p.udbeJit koztudat szerint csak harmat ismerUuk, 
t. i. a Mosaisnlust (melyel helyesebben neveznenk Abrahamisnlusnak), 
Cbristianismuf;t as Mahomedanismust A mi netal3,n negyedik volna, 
u. m. a n Confucius· ugynevezett ;, vallcisa«, ezt a llevet SZOl'osan veve 
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neJn igellyenu~ti, a nlin~l fogva esa k a harom elsot veszem t~kintet
be, melyekben mindjart ket fovonas tilnik szemiinkbe. Egyik az, 110gy 
e g y es s z e mel yes es versenytarsat neln tifro istenseg fogalmara 
vannak alapitva. A masik, hogy alapitoik vagy szerzoik attol az is
tensegfol sugallottaknak vallottak magokat .. Abraham es 1r16zes e~ye
nes kozlekedesben ,·oltak vele; ?rfahomednel Gabriel angyal vala a 
ki)zbenjar6; J6z11snak idevago szamos mondatai kozul eleg egyet 
ideznenl: "En vagyok, a ki bizonysagot teszek magam felal es bizony
Sclgot teS'len fe16Jem, a ki engem killdott, az Atya. a (Jan. ev.VIII. 18.) 

I~atni valo m,ir, bogy egy (lj vallas szerkeszteseben sem egyik, 
seln lnasik feltetelnek eleget neln tehetni. Az e)sonek netn; mert 
hiszcn a slerkcsztendo va.llasban, l!r,gy "llj a legyen, vagy egyn~l 

tubb istenseget kcllene fehillitani s igy a polytheismusra terni ,·isz
SZCt, \"agy ~szemelytelen istenseget tuzni Iti tiszteletunk, imadasunk 
t.argyau1." Az elsobb alternativa nem errlenl1i, bogy tovabb szoljak 
I·ula - Schiller "Gorugorszag istenei" Inint. koltemeny is elvesz
tette hitelet. De az utubbi nem csak lehctoseg, hanem t.eny is. Aleg
probciJkozott vele a l)ositivus COlnte, a "hlllnanitas" kijdfcityolkepet 
ukarvclll ultetni a szemel} es istennek sz~rinte megiiriilt trunjara. ?tleg 
az ag nosticus Herbert Spencer: a ki egy iStneret.1en, megfoghatatlall 
eszmet helyez nenl tudja hova s azzal akarja a valodi fugalnlat pu
tollli. SZiiksegtelen nlontlani, hogy egyik tOl'ckves SPIn sikeriilt; ~s 
el~g arra hivatkozl1nm, hogy: "az 0 gyiilnolcsokrol iSlneritek Ineg 
okp,t.". (1\Iat. VII. 20.) 

A lni az lij vallas In,isodik feltetelet, az inspirat.iut illa'i, volt 
ido, a mikor csak "a Inaga haz~\jaban nenl volt kedves a profeta", 
de altahiba.n a vilcigon fogekonyabb vult az e)nle es a k~pzelodes 
a mai nap termeszetfelettieknek nevezett, de akkor termeszetesek. 
nek t.artott esz111ek iranyaban. ])e bizony "neln ugy van most, mint 
volt regen"; az egen azon 2) nap silt, de a foldon az elmeket vala
hogy maskepp vii cigitja. 'r~kintsiik csak egy kisse reszletesebben. A 
lnely epoc:hakban amaz uj vallast hirdetok - mint mondam, terme
szeti vallasok kozepette -- nlegjelentck~ a buzg6sag a l"egi vallas 
irant hanyat16 vagy eppen lneghult. ;j,lJapotban volt. Sakuntalciban 
a vezeklo brahman Kanva mellett ott van a kOlnikus szerp.pet jatszo 
brahman l\fadhava. l\I,ilavikagnimitraban a buddhista parivradzsika. 
tekint.elyes szemely, holott a brahman 'Ticlusakah csak o]yan udvari 

:J) " AZOll !l = idenl, (lcrselbe~ Ie lUC01C; "az a!l = is~ illc, der: ce. 
ai, ce-Ia. 
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bolond foa-ma. JeZU8 a. legfanatikusabb farizellsokkal es saducceusok· 
kal sans gene gtinyo16dik; Lucianua pogany latera magat. az egesz 
Olympust teszi neY'etseges~e masfel SZRZ evv'el Kr. uhin, de ugyan
annyival Constantinus elat t.. Azt is melto megemliteni, IJogy a missio
narinsok sergeinek legtobb h6ditasokat a termaszetes es legkeveseb
bet a kijelentett vaJlasuak kozt sik~riil tenni. MindezekneI fogva 
lci.tni val6, hogy a pr6feta tekintelye as hatcisa ma megforditott vi
szonyban van, mint regen. Kis korben tert fogla] olykor igenis, mint 
a Pseudomessiasok, Mahdik, a Quakerek, Shakerek, Mormonok pel .. 
daja mutatja; de az emberiseg legnagyob.b resze csak fitymalja a 
modern pr6fet&it. Ellenben a kijelentett valhlsok hiveirol nem mond
batni, hogy apadnanak. Az angol egyhaz Australiaval, Uj-Zeelanddal 
gyarapodik; Francziaorszagban nz anticlericalis hadjarat, a Nernetbi
l·odalomban a Kulturkampf kimenetele meg ke~.seges as az evolutio .. 
naJistak boszankodva hunyjak be 8zemoket, hogy lle Iassc.ik a tem
plomba jal-6k sokasagat. 

Vajjon van-e biztat6 kilat.8suk egy uj vallas javas16inak, az 
eddig mondottak megfontolasa uttin? No, de mig meglelhetllok " 
donto feleletet, van meg egy kis eligazitni valo doJgllnk. Szulanunk 
kell t. i, a kijelentett valhisok kebeleben tamadott. felekezetekrol. AJa
pitoik, vagy mint pr6fetak, vagy mint reformatorok jelennek meg a 
tthienelemben; olykol- egyesul is a ket szerep. Eleg lesz czelunkra, 
ba a £6 neveket emlitem: Fox GYOl"gy, I,ee A.~nna, Smith J6zsef, Arius, 
Luther, Kalvin, a Socinusok, a \Vesley-testverek. A pr6fetakr61 ko
rillbelol megmondtam a mondalli valut, a tobbiekl"ol pedig eleg any
nyit emlitnem, hogy mukodesiik nem 11j vallas szerkeszteset, han em 
annak, a melynek honosai voltak, m~gtisztitcisat es egy osiebbnek, 
melyet me~rontottnak llirdettek, he1lreallitasat czeloztak es kisebb
nagyobb mertekben es tp,rjedelemben boldogultak is vele. Ezzel ki 
van mondva a mi feladatunkboz val6 vi.-;zonYllk is. 

Igy kihallgatva a tortenelem szavat, lepjiink az elmelet tel'ere, 
miutan mar az odavezeto lltat ke7.deties p~ldakkal megegyengettUk. 

Lattuk, hogy annak, a ki a jovo varrasat, annak: a ki a jovo 
fuvarozasat, meg a ki a jova kimiajit allitotta ele, csak egyetlen-· 
egy targyat kellett szemiigyre venni; lattul{, hogy Inindenki a ma
gaet minden tekintetben derekasan ismerte. Lattuk, bogy egyik is 
ama targyak kozzul elavuhis, hanyatlas vagy eppen haszDaJhatatlansag 
allapotaban nem volt. ?Iindenikok megtette a mags szo]galatat BZ 

akkori sZiiksegekhez kepest. Sz6val, a varrast, fuvarozast (haj6zast), 
a kimiat csak tukelyesitni, meg pedig, vegyiik j61 esziinkbe, gyara-
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pit6iag (po~itive) keIIett tijkelyesitni: azaz oly tulajdonsagokat · adni, 
vagy eszk{)zolni, melyek azelott nekik vagy eppen nero, vagy keves 
111ertekben voltak meg. Igya varrasnak, a jarmuvpknek gyorsasagot es 
kenyelmet, n kimianak uj tenyek as fogasok sokasagat, j6zan elme
letet, rendszert. 

A tokelyesitesnek ezt a nemet j61 meg Itell kiilonboztet.ni a 
(negativ) apa8zt6 feletol, a milyennel pl. a spiritust tokelyesitik az 
alta1, hogy a vizet elvonjak tole, vagy a bnzat azzal, hogy megmen
tik a szalmatol, a polyvat61, az idegen magvaktol. 

J.Jassuk mar, felleljuk-e ezeket a kellekeltet egy kuvetelt uj 
vaHas alkota~anal avagy csak alakitasatlal? 

Elso volt a helyettesitendo vagy tokelye8itend6 targy Po g Y s e g e 
es elso tekintetre vihigos, hogy az (IJ val1as szerkesztoje Dliihelye
ben neln e g y, hanem szamo~ valla.~ varja a tokelyesitest. Nenlcsak 
szamo~, hanem oly kiilonbfele is, hogy a Jegfigyelmesebb, legleleme
nyesebb indu(!tio is alig birja beloliik kihozni a vallas igazi fogaltntito 
Hiszen valamennyi ertelmezese mindcsak kis~rtmeny targya, es egy 
teljes es szabatos ellennlcnclas nelkul elfogadott, elottem legahibb, 
tuclva nines. Az elso kellek megnyer~sere tehat In,\S mod nem lenne, 
hanem val a s z tan i e g yet a s 0 k kozziil. Am de a vaJogatilsra 

. ismeret, telj~s iSlnel-et kell; a sok vallas Inindenik~t pedig szelle
meben, tartalmaban, az ezt vall6k gondolkod~lsa.ra, ~seJel(vesere valo 
hatasaban atalan es r(~szletesen megismetoni oly fe]ada~, melyre 01-
vasas nemcsak nem eJeg, hanem teveszto is lehet; tapasztalasb6J 
valo megszerzesp.re egy emberi plet, boseges a]]{U10ln e~ felfogtj esz 
kivantatik. Es ezekkp,] is csak egyet vagy kett()t iSlnerhetni meg; 
de hat a t.obbi hoI marnd? S van-e egy, legahihb a tudomitnyban 
}litvanyabb~ hogy ne nloncljam vesz2Jyesebb eljaras, mint a hianyos 
inductio? - 1\lindent ossze\"eve tehcit az az ellenlDOlldhat.atlan ko-. 
vet.keztetes, bogy az nj vallas szerkesztesere nezve az elso feltetel: 
a t.argy egyseg~, hhinyzi k. f:~ hianyzik eZ7.el egyiitt, mit nem sZiikseg 
tovcibb kimntatni, a clerekas ismeret es vegelemzesben elesik a po
sitiv tokelyesithetes is . 

... J.\. v~gtanulsag az, hogy a kGzeJetbol vett es szamtalannl sza.-

. poritilat6 peldaink teljesseggel nem llynjtanak remenyt arra, 110gy 
sikp.riiJjon akarkinek is egy r,jOVQ valhisa:: programmjat azon mudon -
elthillital1i. CRak az Ineg a kerdes, nincsenek-e mas D10d'lk a czel eI
eresere vagy csupan mpgk67,eJitesere? Es azt felelem, hogy igenis 
vannak: 8zamszerint ketten. Egyik a prof6tasag, masik a negativ to
kEHyesites, vagyis a vulhistisztitas. 
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.Profeta-szerepet - azt hiszem, nem kell bizonyitgatnom, -
j6zanu), higgadtan gondolkodo becsuletes ember nem valla) magaloa. 
Egyfelol: Propheta non fit, sed nascituf; masfelol meg van irva ?tfate 
evangeliuma 7. 1'. 15. verseben: "Attendite a falsia propbetis", azaz : 
6vakodjatok a bamis profetaktOl." 

Avagy merne-e valaki eleal1ani mE'. as hitelre 8zamitani olyas vala
Inivel, a milypnt pl. Jeremiasnal (I. 7. es 9.): "Es m 0 n d a az Ur 
11 e k am. . . . Es kinyujta az Dr az 0 kezet as illete a szamat, es 
monda az Dr nekem : Ime az en igeimet a te 8zadba adtam", olvasunk? 

Ege&zen maskeppen van' a do]og a valhist.isztit6kkal. Ilyenek
nek 8z;lmos peldajat emlitettenl mar a tortenelemboJ, sot akadt n';· 
melyik csaknem szemiink lattara. Hiszen Buddha, Jeztls, Mohamed 
is nemcsak p1'6fet.ak, hanem valhistisztit6k is 'Foltak egyszersmind es 
azok mindnyajan az l1gynevezett refQrlnatorok. 

Ez a name egy ttj vallas alakit.asanak tAhat megengedheto es 
vegrehajthato most is. Hanem ennel tovcibb menni, vagy olyast ja
vaeoJni nem mernek, sot llem is akarnek, Inert k6tseges kimenetU, 
kenyes, mi tobb, veszelylyel jaro va,llaJatnak tartom. Mindenesetre sok 
a meghanyni va16, mielott belefogna akarki. 

Felteve, bogy elm~lked£su.nkben csak a kereszteny felekeze
tekre - bocsanat, de min(~enikre kivetel nelkiil ertem -- szoritko
znnk, mindjart e) so kerdes az, hogy melyikok valJastana.t vessiik a 
tisztitas miivelete ala? 

~KetsegkivU.1 a letezlSk kozzul lcgtisztabbat", Inondana valaki . 
. De biz· a szerintem olyall volna, mint az a falusi gazdasszony, - a 
mostani varosiak nem bibelodnek oly prozaikus dologgaJ, a kenyer-
8iitesseI, - a ki azt a buzat rostailtatna meg, a melyet a cseplogep 
mar megtisztitott.. "Lehet azt is 8?elnelni", Inondja kozbe&zuI6. Lehet 
biz' azt, meg is probcilta az unitariu8 Parker, de az (j vaUasa nem 
let.t a "j6voe". 

tJobb lenne tehat a l"ostalatlan. vagy felig l'ostalt gabonat, azaz 
vallastant venni mukodesiink anyagaul, ba csakngyan minden aron 
tisztitni akarunk. Hanem itt mindjc\rt az a masodik fontos kp.rd'es 
tolakodik elo, hogy mitol kpll tisztitni? Es ezzel egyutt jar 8zorosan 
az a bar mad i k, hogy mino elvbol indul ki mukodeseben a re-. 
formator? 

Lam Huss, Wicleff, IJuther, Kalvin, VIII. Henrik, az Allg1ik~

nusok, PresbiterianU8ok, unitciriusok mindnyaijan a rtlm. katholicU8 
valhist tisztogattak ee mily kiilonbozo lett az illeto rostakban Dla ... 

radt buza! 
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Am (le a mostani reformatoroknak az Inind nenl eleg tisztn -
a vih\gert sem! Lassuk hat, mit neznek ok vad magnak. Nezllek 
f6kepp barmat: a kijelelltes, a termeszet feJettiseg es a s~p,meJy~s 

istenseg eszJneit. 
Ha valakire es valamire, bizony az ily tisztitukra illik az a 

namet kozmondas, meJy szerint na gy~rllleket is kidobjak a fiirdo
level egyutt a teknobol". Bil.rmily feluletes ismeretiink legyen js a 
rna uralkod6 harom fovalhisrul, tudunit bizonyosan annyit, hogy ama 
luirom eszme mindenikben, mint lenyeges, alkoto resz megvall e.~ 

csak bennok van meg. Nem feledem en, hogy az elsoben - a ki
jelentesben - a kl)lt6k is osztoznak; de hallgatoim se feledjek, 
hogy a civilisCltio hajnalaban a kolto es pl'ofeta, mint Phosphoros 
es Hesperl1~, azon egy "esthajnal" csiHag. Vesslink egy-egy futu pH

. lnntast minden je))emvonasra. 
"A terjedelmes allomany (subst.antia = anyag) az, ami valoban 

16tez Nem teljedelmes lenyek Jete, t\IDulas (illnsio). Az a1Jom.inyon 
kivul semmi sines. A terjedelem (extensio, Rnnm) es az era nz (\110-
nluny tulajdonsi.igai. Az allomany ori;kkeva16 es elenyeszhetetlen; te
heit az nnyag es erok is azok. Az allomiLny reszei az erok hafasa 
alatt kiilonbfele kapcsolatokhan jelenneli: meg s ebbol· all n vihlg 
folyasa. Az allomany az 0 eroi vel az oroktisen okozu (efficrens, \virkenrl) 
1eny, a mely C\ je)enseg kiilonbfele alakjaiban nyilvanul..A jelenseg
alakok mulanclok, az allomany es a jelensegekben rejlo el"ok oriik-

- keval6k. - A gonclolkoclo ember is egyik jelenseg-alakja az 1\110-
manynak; az egyeni gondolkod;ls (az ont.udat.) s minden ugynevezett 
lelektani jelen~egelt csak az allomany ,"altozo a1akjai u • 

Ez csak nagyjaban Y8zo1va, a Spinoza philosophilija S R?, a 
mindent nlagaba foglalo allomany az () "istene", a miert is renrl
a7.eret pan the ism usn a k nevezik. 

f~n pedig, hogy mind~nfele igazat tegyek, (lehetven es lev~J1, 
masfele is, imezt ::a n y a g i pan t b e ism 11 s (panhylotheismus) ne,"
yel kiilonboztetem meg, de nem teszem vita targyava, hanem csak 
nzt jegyzem meg, bogy a "modern" philosophusok nagyobb resze, 
milldenek feJett az evo]utionistak, az itt vazolt rendszer hivei, es-

110GY ok a "kijelentes"-nek megatalkodott ellensp.gei. Hogy mi OkOll? 

neln birom megfogni. ~Iert ha az ~illomallynak, a pantheosnak kit:. 
Ion reszei kapcsolataikkal s egymasra hatasukkal egyeni ()ntudatot 
allit.hatnak ele, valamennyiok ossze~ mukodese, hogy ne hozhatna 

. letre a nagy mindensegben citalanos ontudat.ot? Minden esetre, akar 
crcdeti, akar szarnlazott ilntndatot tegyiink fel, a 11agy minclenseg 
mul((jdese kozlekedesben van a reszek vagy egyesek mifkijdeseveJ 
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kisebb-nagyobb mertekben, kozbevetetten vagy eppen kozetl~ni\l. Ugy, 
hOb'Y csak az istenseg teljes tagadasaval lehet a kijelentest tagadni.') 

Nem kisebb ellenmondasban vannak magu~ magukkal a natu
ralista philosophusok a ,,~upra~aturali8mus" iigy~ben, midon egyfe
)61 azt, bogy egy szellemi hatalom a termeszet torvenyet megszeg
hesse, a legostobabb kept.eJensegnek kialtjak ki; masfelol az ember
nek a termeszet felett csaknem hatartalan uralkodast tulajdonitnllk. 
Nem czafolat arra, bogy csak magukat a termeszet torvenyeit alkal
mazzak e vagy ama czelokra. l\lert ba ki valami ma.,nal hataJma
sabb, nem kerdes, hogy minelfogva? Tehat ataJaban, a ki a terme
szeti eroket ugy hasznalja, a mint a termeszet m8gara nem hasz
nalt.a, az rendelkezik velok, tehat a termeszet felett van. Es meg 
iilkabb felette van egy az embernel magasabb, hatalmasabb leny es 
ismet egy ilyet, vagy mondjnk, az istenseget kell megtagadnia an
nak, a ki a termeszetfelettiseget a babonaval oSlSzevetve, keptelen
segnek cillitja. Nines biz' ebben az eszmeben: "termeszet ura", sem 
keptelenseg, . sem nevetseg; de vall am az Epikurus d6z801o gondat
Ian isteneieben. Van a Spinoza ontudatJan, erzeketlen mindensege
ben, melylyel (Stet posthumus tanitvanyai az atheismus vadja al61 

4) Hallj't\,k, mit mond errol a targyrol egJ legujabb korbeli philosophllS : 
.KijelenUsnek (Oft"enbarung, revelatio, inspiratio) nevezik" az Istent61 ered6 le

leplezeset az igaznak, j6nak es szepnek. K urtalAtasu egyoldaluaAg az, hogy n6-
melyek (mondhatni 01,. sokan) , tagadnak egJ i1,. isteni onnyilv'nit'st (Selbst
offenbarong). }fert az Isten kijelenti magAt. reszint kiilsoleg a termeszethen es 
tortenelemben, reszint bens61eg az eszben es lelkiismeretben. Kijelenti mag' 
minden embernek, oly mertekben~ a bogy 6t felfogni birja; legdies6bben azok .. 
nak, a kik. legfogekonyabbak iranta; azokat 0 inspirilja, (azaz lelkesiti) ~s al
kalmassa teszi annak, a mi is teni, igazan c8udalatoB felfogas,ra. 68 elea.dasara. 
A~6rt hivjak 5ket pr6fetaknak, azaz Isten-hirdetoknek. Sziikebb 6rtelemben az 
erkolcs-vallasi uradalomra vonatkozik a kijelentes, tagabban az isteni onta
nuskod{t,S minden llradalmara, tehat mfiveszetre, tudomMyra, nevelesre, kor
Dl'oyz&sr8 sth. is. M'r Cicero mondja: "N at IllS poeta sine amatu divino (isteni 
lelkesedes nelkiil senki sem kolto)." - (Ide vonhatni Ovidius gyonyorii ve~sejt : 

Facta canam: sed erunt qui me finxisse loquantur; 
Nullaque mor~"li numina visa potent. 

Est Deus in nobis: agitante calescimus il1o; 
Impetus hie sacrae semina mentis habet. 

Fa.s mihi praee ipue vultus vidisse Deorum; 
Vel quia sum Vates vel quia sacra caDO. 

Fast. VI. o. sqb.) 
I~S igaza van n. Biblianak t midon m(fv~szi, harezias es pbilosoplliai mfikodesek 
forras't Istenben keresteti". (K 1 r e h n e r Worterbuch philos. Gl-ulldbegritfe. 
Art. Oft'enbaIung.) 
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Celment.eni igyekeznek. Van a modern tndomany vitezei na~urn na
turansaban, a "termeszet" puszta foga1mRban, m~lyet Rem anyagi, 
sam szellemi Itepbe iiltoztetni nem lehet, a mely bizony cselekveny 
c.selekvo neJkiiJ, a milyen pJ. a Dar,,·in "n at u r a IRe 1 e c t i 0 n"-je 
es ,,8 t rug g I e for ex is ten c eU-e, a milyenekkel nem mert volna 
eleaHani egy kozepkorbeli scholasticns a tobbiek kaczajja nelkiil. 5) 

Mindezek helyctt hat helyesebb lesz megengednunk, bogy a 
t e r m e s z e t u r a a tet-meszet torvenyejt - melyeket valakinek 
adni, hozni, szerkeRzt~ni kellett es csak 0 szerkeszthetett - jobban 
ismeri es hatalmasahban birja kezelni - ha szabad ezzel a meta
phoraval elnem - mint a "tudomany" jelen kepvisel{iinek barmely 
vaJogatott serege. 

Ne hantsuk a snpranaturalismllst! 
Az elmondottak ntan alig tartom sziiks~gesnpk vedni s a tisz

togatas elcH ovni a ,,8zem~lyes Isten" eszmejet., es csak ket pontra 
szoritl(oZo1n. Az p.]so az, bogy a szemelyiseget lstent;;), mint ont.n
datos valosagtol - ha tetszik lenytol - megtagaclni jozan{ll nen1 
lehet.. ~f,\sodik, hogy megbimadoinak (;sak egy felreert~s aclhat fegy
vert n ]~ezebe: t .. i. hfL a szemelyiseg fogahnat (;sak az emberi egye
lliseggel kOl·h"tnlt ertelemh(\n vennok. l\linrlenik alternntiva ellen t.il .. 
tnkozoln. 

T..ii.ssnk csak a Inegtagachls eredolenyeit. 
Egy "jOY;) vallasa" ter,·ezoje imigy nyilatltozik: ,,1\la1" nzt csak 

nem lehet elvitatnj, hogy az a kepzelet (Vorstellnng), mell" szel"int 
az emberiseg sor~at egy j(jsagos Isten vezprJi, hogy () azokat, a l{jl~ 

rea feltekintenE'k es neki kilnyijrognek, szorult.~agnkban segits~get 

nYl1j", azokat, a l(ik hellne remenylenek es biznak, gya,lnolitja, a szi,· 
sebeibe bnlzsamot. csepegtet., az elsatnyult lelkiiletnek t'lj erlit ad es 
a l·emenYJlyel o)y viragokat hajtat, melyeltnek iUata es tekintete n 
lelket nleg abban az psetben is, ha gyii.mol(·sterln~sig nem jutpak, 
megnyugtatja." IgeniR, eppen ezt Vitrju k a vallu.st.l)l. ITgy de az egy 
szeme)yes Isten Inegtagad{ .. sa'·al azt mindazon ,ildasait61 megfoszta-

~) Banlulatos. hogy ehh(\11 a. magasra f~jlett crtelmiseggel dicsekedo kor
ban az id~zett kifl'je7.est'kuen rejlo keptelenseget, melyhcz a masodikhan lU{~g 

az is j,h·u1. hogy 7,kuzdelnlct." tlllajdollit egy oly vaL ... minek, vngy inkibl) seOl" 

minek, a mi me~ llcm letez~ 11em akartn cszreve-nni m~g senki se. Sot a tu(lo .. 
nu\ny nt.(,bbi phasisuban sihboletbe {~s ahracad8br,~v~1 v .. Utak: 01y hin-os kulrs .. 
cs&i, Inely a phy~ica es physiologia luinden titkait felt{uja, minden problcmajat 
mpgoldja eloUiink. Igazabb elncvezesok ,-olna az ideztem nemet biHcselkedonck 
IDle S7.(;Ja~"jln.: ~ hlintlc Idrenassociation" (\pakoskod6 es vakt,\bnn val6 tkl·sul:isa 
az eszm~~\n~k). 
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n6k, es. akarmit beszeljen is az eppen most id6zett szerzo, a Spino 
zai monismus azert a vesztesegert karp6t,hist nem nylijt. 

En pedig, miumn azoknak, kiknek netahin egy uj val1as szer
kesztesen jlirna az eszok, semmi ramenyt a sikel"iilesre nem nyuj
tottam; azoknak pedig, kik csak tisztogatni akarnanak, inkabb ova
tossagra intessel, sem mint bizf atassal kivantam 8zo1galni, felada
tomnak fobb reszet megoldottnak tartom as meg csak arra a ker
deare karek figyelmet, vajjon nenl jobb volna-e barmi m6don keszi
tendo uj vallas bp-1yett a meglevok l{o~t nezn.i s~et as azt donteni 
el, melyikoknek van legtobb kihitMa, bogy legnagyobb tert foglaJjon 
jovore az em berisegben ? 

1'avol legten az a mereszseg tolem, hogy el akarjam donteni; 
de gyanitast nyilvanitani nem elJenkezik a szerenyseggel. En hat 
nzt velem, hORY az a vallas tarthat leginkabb 8zamot a mivelt vi
Jag kedvezesere, a meJy az atahi,llos keresztenysegben gyokerezve 
ez ido szerint legtisztitottabb, de az elobb felsorolt as mas rokon 
kellekeket nemcsak ki nem kiiszob~lte, hanem kebleben melengeti 
es.apolja: a~ uuitarislnus, vagy mondjuk neven : .. az unitariusok vallasa. 

DR. BRASSAI SAMUEL" 



A DAVID FERENCZ HGYLHT KIAllV ANYAI. 
-- IV. szam. 1886. -

F E L 0 L V A S A S 0 K. 

1-80 KOTET, 2-IK FUZET. 

A KERESZTENY CSALAD 
, 

HIVATASA. 

):RTA: 

KOV ARY LAsZLO. 

(Kll16n 1~n1loJ1U1t a ~e,.tSzteRg MaglJetJ XXI. elf. 6-iJt JilZtfeM1J 

Boltl ara 6 kr. - Az egylet tagjainak 3 kr. 

KOLozsvARTT. 

XYOMATOTT A "MAGYAR POLGAR" ~ONYVNYO)(nAJAB~N. 

1 .... 



Nepszern felolvasasaink rendjen, mert erdekllSdesem egyik ked
ves t8.r~yahoz, az iskolahoz legkozelebb esik, a csaladot, a csaJad 
aUci&'\t, a csaJad es a csalad tagjai llivatasat kivanom elmelkedesem 
targya:va tenlli es pedig a kereszteny tarsadalom szempontjab61. 

Midon a kereszteny csalad elnevezest hangaulyozom, jelzeni ki
vaoom, hogy a csahidnak az eur6pai kereszteny civilisatiohan aUa.qa 
es hivatasa sokkal magasabb szinvonalt kapott, mint volta regi kOl-
ban, vagy van azoknal a )u~pekneJ, melyek a kereszteny val1as cilda
saban nem reszesiill1ek. 

Mi masutt maganugynek tekintetett, a kereszteny vilagban a 
tarsadalom e8 allam sulypontja a csaladra esik; es a mily mertekben 
teljesitik kotelessegoket a esalad fejei, olyan a jelen; s a mily szel
lemben nevekednek a csahic1 sarjai, olyan lesz a jovo. 

A regi kornak, s meg ma is a keJetnek, nines csaJadja, csak 
cseledje. Meg a l-egi gorogoknel is az apa ta,"olleteben vagy halala 
esetere, a haz feletti ha~1.lom nem az anyat, hanem a tint illette; 
csakis a fiuk orokoJtek, a leanyok csak hozom~nyt kaptak_ A csa
);idfo teljhataJmu llra (;saladjanak. 

A kereszteny mivelodes a csaladot, a csaladi eletet magaszto
sabb a)apra fektette; ·az egyh~z, a tarsadalom es allam kivaJ6 gond
java tette. De igen csal6dnek az, Iti azon gondolatnak adna helyet, 
bogy az europai csalad mai fogalma es elmelete, mint Minerva Jupi
ter fejebol csak ugy elopattant. 

Az e]86 kez rajta az egyhaze, mely a mint megalakult, meg-
8zabta a csa1ad torvenyeit, kijelelte a csahidtagok kotelessegeit, s 
magat e torvenyek oreve tette. Hogy a csaladi elet fogalma iraot 
tiszteletet szerezzen, az egyhaz a csaladi elet minden nevezetesebb 
mozzanatat intezo kezebe vette; megjelenik az ember viJagra jovete
lentil, meg a' eletbol kilepesenel1 s a hazassag koteset es felbont8.-

I) Kituno tor"nelemtudq8ul11mak a Da.vid. F. egylet egyik gJiil~s~D t.al"-
tott feJoIY&s4sa. Sserk. 
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sat az egyluiz \yette kezebe .. Az egyhaz e szerint a csahidi elet leg· 
fontosabb, legiinneptHyesebb perczeiben, a csalad oromeben ";8 beina .. 
taban osztozik. Amidon azonban a csaladi eiet ezen llemesebb szi
nezetben vah> feltiintetesehez hO;lzajaru), igenyt tart arra, bogy a csa
hid igaz ~rt.elmeben kereszteny legyen. 

A vallas as egyluiz utii.n a tarsa<1alom vette kez';be a csahidot. 
~\z egylliiz el"kolcsi, a birsadalum hazj' rendjet alapitotta meg. 

Az :.\rpadhaz alatt az egyhiiz mindenkinek nevet atl, Pgy ke
l-esztne,·et, s mindenki keres~tneven emlittetik. Az .. {rpadhaz utolso 
';veiben mar a keresztnevek melle jelzok jonek, Dlelyek a testi vagy 
szel1emi hianyokrt';) vagy el{jnyokrol vetetn&k. A mai vezetek, s kDli)
nosen a mai elone\'ek a k,·jzepkor egy intezmeuyenek kifolyasa. 

?rIar az Arpadhaz koraban Eur6paban kifejlett a hrlberi rend
szel", mely a ti8zt.~egeket s azok jutalmat, a fBldet., az egyesekr(il a csa
ladokra sziillitotta at. l\Iegalaknlt a mai csalad, megalakult a kozep
kori t;irsadalom. S mikent az egyluiz az egy';nnek as egyesnek, ugy 
a kozepkol"i tarsadalom a csaJeid es csala(li elet ele tovabbi torve
nyeket szabott . 

. A tarsaualoln neln alkot orok torvenyeket, Inillt az egyhaz. De 
ba az europai kereszteny civilisati.)t. tekintjiik, az abbol fpjlett tar ... 
sadaloln oly alaptorvenyeket alkotott es fogadott el, melyeket mp.g .. 
Inasitanunk alig lehet. 1\ kuzf.pkori ttirsadalom nlagas mel"teket al
kahnazott. E tarsada)olD a sziv lleJUefisegen, aver tisztasagan, a )ova
giassag es vallasossag kovetelmenyein l1yugodott; s ki ezen kove
tehnenyekuek meg ·.leln felelt, a tarsadaloln kebeleben nem tiiretett. 

lunen vall, hogy a kozepkorbau egy lathatatlan hatalom egyre 
slljtJa es irtja a Jeghatalma.~abb csahidokat. A kozepkori hlrsadalom 
ezen alapti)rvenyeit a csah\drn es a csahLdi eletre is kiterjesztette, 8 

azokat ep oly tiszteletben kivanta tal'tatni, mint a vallas az oveit. 
A ker. vallas a csalad tagjaitol megkivanja, hogy kereszteny 

legyen: higyjen Istenben, kovesse az evangelinDl altaI szovegezett 
moralt, higYJe az orokeletet, S Ininden cselekedetenek sinor merteke 
legyen, a felebalaati szeret.et, teh~lt az erkolcs. - A kuzepkori tarsa
dalom egy h~pes.~el tuvabb ment, a vallas ezen kijelenteset eszmenyi 
fonsegeben meghagyva, szabvanyait positi v kovetelesekben jl1ttatta 
kifejezesel"e. -- l\Iert a csahW a tarsada)oln tagja, a csaladi elettol 
Inegkoveteli, hogy az szinvonalon ciJJjon, a csalad minden tagja tar
sasagkepes legyen. 

Elso sorba~ a csahid tagjai merteket d.Hitotta fel! - A koz~p-



kor embelee, a typikus vagy atlag koze!lkori egyen, harczol as imad
kozik. A mint a pa.pa legkozelebb egy tisztelgonek magat kifejezte.: 
azerl 8zereti a magyart, mert vitez es jambor; s ezt a kozepkor 
.meg is kovetelte. 

A kel·eszteny civilisatio alapelveit az egyhaz vetette meg, feI· 
allitotta a rangfokozatos hierarcl1iat, s a vilagi elem Rzt utanozv&, 
fehillitotta a rangfokozatos tar~adalmat es aHamot. E szervezetben 
elebbval6ja irant mindenki hiiseggel es enyedelmesseggeL tartozik. 
A batalom pyramisanak CSllcsan az Isten all, kit<Sl minden egyhalzi 
es vilagi hatalom ered. Minden egyesnek egy egyhazi as egy vilagi 
ellSljar6ja van. Az egyluizi hataIom vaUasossagot, a vilagi vitezseget 
kovetelt .. A kozepkori nemes erzelme a valla80ssag es a hosiesseg 
~ozt· oszlik fel. S mert e kat erzelem uralta keblet, a kozepkori 
egyen nemes ~8 bator, hiiseges es lovagias. Az egyell az elebe sza
·bott torvenyt tiszteletben tartja. ·S mert mindenki egyszersmind osz
t8lyanak is tagja, maga s oszta'ya neveben megkoveteJ.i, ·hogy neki 
az o8ztalyat megilleto tisztelet megadassek. De amidon megkoveteIi, 
'egy perczig sem felec1i, hogy a nemesseg kotelez, bogy minden er
zelmenek, gondolatjanak, cselekedetenek, a tal"sadalom altaI fehillitott 
mertek szinvonalatkel1 megiitnie. Ki a merteket nem uti, az 8 tale. 
sada10m 8zemeben egyelore erkolcsi beteg, majd erkolcsi halott. 

A kozepkort megelozott idBkben a (;sahid ket szerkezetben je
lenik meg: a patl iarkalis s nz ugynevezett klan szel·kezetben; mind
ketto megegyezik abba-n, bogy az pgyenrol es csahidrll) a torzs, a 
llemzetseg gondoskodik. A mint a kuzepkor !, nemzetseg birtokat az 
egyes csaladok kozt fe]os~totta, a gondoskodas tisztje a csahidfokre 
szaUt. Mig az egyesek csak keresztnevekkel voltak megielolve, csak 
magokert voltak felelosek. De a mint a csaJacli leszarmazas to
vabb agazott, a kapott birtokreszszel a csalad ne,·enek, a csahidi 
nev dicsosegenek, a kek ver cl·tekenek szinten orokose Iet.t, annak 
fentartasa es gyaTapita.sa kotelezettseget is orokolte. 

A tOl·zsszerkezet felbont8sa s a sziikebb koril csalad onalJ6si
tasa, a jogokat, miket a patriarkak vagy a klan fejei bil'tak, a csa
ladfore luhaztcik (,to A ferfinak nagyobb lett batalma, de nagyobb 
lett egyszersmilld kotelezettsege. A csaladfental"tas, a hay. becsiilete
nek minden kotelessege lP'3. eset.t. E kote]esseg azonball jogokat is 
adott, kormanyzujava, birajava tette ~sahldjanak. Nezete to}"venynye, 
szava rendelette valt. A csaladball csak egy lett az uralkod() nezet, 
egy az iranyadu akarat, nze, ki a csahidot kepviseli, s ki egysZE'f-

8mnld a felelosseget is . a vilag el<5tt hOl·dozza 
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De a nezet es akal"at mindig nemes, mindig vall aso s, mindig 
lovagias" A kozepkor csaladfejenek egy erzese, egy gondoJatja vall, 
a hUseg as kotelessegerzet, s ezt nelncsak adja, de egyszersmind ko· 
veteli. S ez aJapon egy csaladi eletl-end fejlett ki, mely a csaladok
nak es hirsadalomnak szazadokon at jolletet es tekintelyt biztositott. 

A keresztenyva)]{Ls egy monilt allitott fel, mely notol, f~rfit61 

a sziv es ver tisztasagat kivanja, szamvevoul fehillitotta a lelkiisme ... 
retet. A kozepkori tarsadalom a csalad reszeloe e monil ~zabvaDyait 
szintoly 9zigol"uakka tette, s e moral szabalyai maig is kotelezOko E 
moral orok es rnasithatlan. E morcil szerint a csaladi tnzhely egy 
vesta-oltar, hoI a tisztasag langjanak egy pel"~zig sem szabad ki
alullni. ..\. csahid iskola es tempJom, hoI a gyermek a vaUasban es 
~l"k.jlcsben az elso 0\ tatasat nyeria Ezen moral t:\Jpltove az erzelem 
nelllessege, Init az egyluiz eskiibell vesz be; de nlert executivcija 
nincs, a tarsadaloln vette maganak az ellenorzest, s ha kelJ, a meg
tOl-las t. 

E nloral 8zerint a csahid tagja az egyluiznak, kozsegenek, osz
taJyanak, tagja a tarsacla]oDlnak, alattvaloja ilZ allamnak, s koteles
segeit mindenekkel szemben be ken toltenie. Kire talnaszkodni nenl 
lehet~ a tarsadalomnak es allamnak csalt terhere ,-an. Iii csak jogo-

. kat kovetel, de a jogokkal jaro kotelezettsegeket teljesiteni nem 
akarja, az nu\sok tiszte1f:tere nelu 8zamithat. A Inely csahid vagy 
csnJacltag 8zabadsagot ,~esz maganak luagat az egyhaz, a monU, a 
becsiilet~ a kotelesseg szabalyai, a rea eso nlunka terhe al61 f~lolda
ni, meg Inielott a ki)ztorvenyel{kel ijsszeiitkijz~sbe jonne~ a tarsada-
10m az erkulcsi halci.lt, a megvetest mat· reg kimondotta fejelae. 

A kuzepkor Inidon a f';rn jelzojeve tatte, hogy harczo), nem
csak tettet es Dll1llkcit kiv{Ult, nemcsak a csahitl fentartasa koteles
seget rotta rea, de egyszerslnilld lnegki\·anta, bogy nenlzete, hazaja, 
vallasa erdekeert, becsiileteert ferfiason helyt aJljon, s lla kell, a 
gyengebbeknek olt.ahnaz6ja legyen, s ezen kotelesseget lovagiassag
nak nevezte. 

A keresztenyvalhis a not felszabaditotta a szo)gasagbol. A 
kozepkor to,'ubb ment, a not felesegge, ,\ csahid tagjava, mi annyit 
tesz: egyszel·smind a htiztartas es neveles lnnllka~anak felereszeseve 
tette. 1vlig a fold lE'gnngyobb l'(~SZen a 110 Dlaig is l"abszolga, kinek 
';Iete a ferj keny~re van biz\?a, a kozepkcr, lnely a ker. 8tlropai ci
vilizati6t fOl"mulazta, a not ferje alhisanak es dicsosegenek reszeseva 
tettp.. ])e egyszerslnind az eur6pai civilizatiob61 £o]yo kotelessegeket 
is l"ott l"eaja. A notal hatal"ozottan megkoveteli, bogy ha a tarsada-
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10m ,tisztcletere igenyt kivan tartani, a csaJad nevet fiszteletben 
t.artsa. Mas vilagreszekben a gyerek az apae, az eur6pai civilisati6 
legkoreben a gyerek elso eveiben az anyae, mi civilisati6nk egyik 
Jegszebb gondolatja. De midon az anyat a gyel'ak egyik reszeseve 
tette, egyszersmind azt a kotelesseget is rea r6tta, bogy a gyerek 
lelkebe , vallas, a lnoral szabvanyait, 1\ fensobbek iranti tiszteletet, 
8 kikt6) j6t fogad el, a hcilaerzetet kitoriilhetlenUI beilja, 8zo-val 
szivet minden nemesebb erzeleml'e elokeszitse .. 

A kereszteny vaUas megeJegedett azzal, }lOgy a not as ariyat a 
ferj onkenye a161 a tOl'veny oltalmaba tette at. A kozepkor e viszonyt 
a lovagiassag 8zabalyai alapjan tovabb rendezte. Kiilonosen a magyar 
no o]y joghoz jutott, minohez sehol Europaban. De a midol1 e jo
gokat a kozepkori no elfogadta, aJaja vetette magat ejogokkal jar6 
kotelezettsegeknek is. ltlert ha a kozepkorban a ferfiaknal a lova
giassag es gyongedseg, ugy a nokflEH a hiiseg 8 a ferj es neje iranti 
tisztelet oly llralkodo erzes, mely nemzedekrol nemzedekre 8zelllt, 8 
megszerezte azt a tiezteletet, m~Jylyel e sz6, e fogalom irant -
csahi.d, rna is adozunk. 

A kozep korra azonban az a 8zerencsetlen korszak kovetkezett, 
mely az absolutizmust kifejtette, azt az absolut korm'anyrendszerl, 
melyet XIV. Lajos idealizalt. Az absolutizmus ul·ai @zabadsagot vet
tek maguknak a vallas, a t8.rsadalom es ~salad torvenyei al61 ma
goJ[at es masokat emancipalni. A kozepkur altaI fehillitott csaladi 
torvenyek meglazultak: nyomban kovette az erkolcs siltyedese. A ferfi 
felszabadult a fegyver, a no felszabadult a haztartas as neveles ve
zetese aI6], fogadott emberekre bizatott: kovetkezett a vagyoni ha
nyatJas. Az absolutizmus urai az allamkincstarba fenekig markoltak, 
a fenyes kiralyi udvarok erofeszitesre hivtak fel a nagyok udvarat; 
az aUam es tarsadalom megkapta azt a koltekezesi betegseget, a 
fenyiizes azt az eszelosseget, melyet a kijz~pkor nem ismert, s mert 
Dem ismert, boldog yolt; ~ mert korunk is ol-okolte s belale kigy6-
gyulni nem tud, a csa1adi elet nyugalma alapjaban van megtamadva. 
A mai tarsadalom es csalad boldogtalansagi erzete nem az europai 
ker. civilisati6 alapelvei kovetkezmenye, ez kesobbi kinoves. A ke
reszteny vallas az egyszeriiseg elven nYl1gszik, szerinte boldogok az 
egyugyiiek, az egyszeriiek; a kozepkor a lovagiassag es vaUasossag 
8zep es nemes erzelmet tette a tarsadaloID es csalad sarkkoveve: az 
absolutizmus fenykora. mind az egyhaz mind a kozepkor taEait meg
hamilJitotta. A fel·fit ferfiassagat61, a not noieseegetol fosztotta meg. 

Az absolutizmoa megrontotta a kozepkori nemes erkolcsoket, 
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meg a csalad valla.43ra es mtlnkara alapitott eletrendjet. Hozzajarult 
£iviljsationk e szerencsetlensegehez, h('gy az absolutizmllst forrada-
10m utjaD sikel"i\lt Jegyozni. f:s a hosszas forradalmi aUapotnak a 
lett kovetkezese, hogy a fOl·radalom a hirsadalom es aJJam teraro) a 
~htd keblebe is behatolt. A franczia nagy forradaJom, midon a ki
ralysag tekintelyet ostromolta, az egyhazat es a csaJa(lot fentartO te
kinMlyt is megtamadta. A tron mellett az olt.art is meg akarta don
teni. Szabadsagot Os egyenlos~get kovetelt s a szabadsag es egyen
loseg utani abrandot a csalac1 korebe is bevezette. A rend felbomolt, 
a sziv, a kedely tires ~s szegeny lett; s nl(~rt (\ csahld a munkat es 
imadkozast Dem tnrtotta kutelezonek~ az Is' en altl,t.~~ kimaraclt. A 
vallas es kuzepkor ~atal clonkbe irt erzphnek es kotelessegek nem 
yetetnek ti.;bbe ereny szamba. A tekintely tronvesztettnek nyilva
nittatot.t. A no a fth"j ellen, a gyerlnek atya es anya ellen szallt fo .. -
radalolnba_ Egyenloseget kuvetelnek azok, kik a esaladfentartas mun
kaja egyenreszere nem valJalkoznak s ~zok, kik IDl.lnkakeptelenek. 

Azonban nem adhatjuk fel a hitet es l·emenyt, bogy ez allnpot 
csak atmeneti allapot. Az p,gylutz ~s neveles fel fogjak gyujtani azt 
a vihigossagot, mely a c~aladot es esahi(} tagjait isnlet. ,yissza fogja. 
v.ezerelni a rend as kotelessegerzet utjara; meg fogja hozni e meg
gyoz6dest, hogy a vallas es kereszteny civilisatio orok torvenyek alatt 
all, s e. tiir\"enyek a csal&i.d es csaladi elet re~zere is meglnasithatJa
nul vannak fo\"muhl,zva. 

A lnondottakat osszevonva, a kozepkori egyen harczolt es imad
kozott; a ferj es apa harczolt, mert ez volt nz egyetlen kel-es~t., s 
a mar megkeresett bil"tok megtartasanak egyetlen utja, m6dja es 
eszltoze. A no es anya, mel"i: ferje ol"ok fegyverben alit, vezett.e a 
hazt.artast, vezetta a gyermek neveleset; s ha a fiu megnot~ a ferfi 
atvette, 0 maga Dlegtanitotta a mestersegere, a vitezsegre. E szel-int 
a farfi es no egyarant harczolt, azaz dolgozott es munkalt, eloDl0z
ditotta a luiz j611etet. S egy~zersmind nliDclketto imadkozot.t, az egy" 
haz s a moral szavait tovcibb terjesztve. 

Az absoll1tizmus egy korszakot allitott elo, lnely alatt a ferfi 
es no tobbe nem harczolt es imadkozott. A t3.rsadaloDlba es csaladi 
rendbe egy szervezet Jutott be, mely a mn.nkat es a nevelest is fi
zetettekre bizza. Ha beteg a tarsadalom, itt a betegseg forrasa. Itt a 
hazi tiizhely, a regi otthon elvesztette boldogito varazsat. Nem a 
becsiiletes mUllkat tartjak tobbe a j6ITet egyetlen forrasannk; s azt 
J)iszik, hogy a kedtSly, a sziv llyugodt lebet R lelkiismeret nyugal-
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ma, a j61 vegzett kijtelesseg megnyngtatasa s a vallas Vigtlsztala9a 
nelkiil. Az apa fnt, farad, megszel·zi az anyagi j6Uetet, de ha a val-
18.808 erzes a c8~ladban az anya altaI kelloen apolva nines: R ke
gyelet, a tisztelet, 8zeretet, elismeres es hala azok reszerol, kik ~]
vezik, 8zamara nines biztosit\"a. Korunk ket legnagyobb allamfema, 
Kossuth es Bismarck egyszerre jottek at-ra a gondolatra es meggyo
z6desre, hogy milyen az anya, olyan a csalad; 8 "azt mar hangsu
lyoztuk, hogy milyen a csaldd, olyan a ·tarsadalom 8S a nemzet. 

A ferfiak figyelmet arra is fel bijj uk, hogy a kozepkor em
berei harczoltak, es nemcsak az ellenseggel, de az elettel is, 8 h& 
nam sikerfUt, a gondviseJesben szereztek vigasztalast: mig az ujabb 
kor emberei az elet harcza elol konnyen megfutnak, es pedig a ha
lalba. S a csalad minden tagja figyelmet fel kell hivnnnk arra, bogy 
a hoI a csalad forleadalmi allapotban van, hoI az elet harczaban ki
Caradt leleknek a csalad nem ad enyhet, nem nyujt pihenest, a csa
lad magasegiti megtol-Ili a csaladfo batorsagat, mire az elettel va16 kilz
uelenlben akkora sZiiksege van_ 

A kereszteny civilisati6ban nem szabad felcserelni a szerepe
ket, S 8zerepet mindenkinek be kell tolteni. A kereszteny polgaro
sodasban csabid, tarsadalom es allam rangfokozatos rendszeren nyug
szik. Meg a kozepkorb61 reank maradt tars8sjatekaink is a fokoza
t08 rendszert kovetik. Az eppen a keresztes hadjaratokb61 reank ma
raot sakkjatek tabla-jan ott all kiizepben a kiraly, mellette, de bal
jan a kiralyne; minden figura rendelkezesukre all, minden figuranak 
ki van jelolve pa,)yafntasa, kL'3Zabva a szerepe, 8 e 8zerepet felcse .. 
reJni nem szabad; s a kiraly, a csaladflS bukasa az egesz romlasa. ~ 

Meg esak egy megjegyzessel tartozom, ~ ez az, hogy felolvasa-
80m nem akal-t egyeb lenni, miut reamutatni a veszelyre, mely a mi 
peldabeszedde Yilt egyszeriisegtinket is fenyegeti. Unitariusnak lenni 
annyi, mint munkasnak es takarekosnak, a1azatosnak es becsliletes
nek lenni, 8 a me])ett az elodok irant kegyeJetteJ, az el6Ijar6k irant 
engedelmesseggeJ, a szill6k iran"t lu~ladato8saggal viseltetni - a fen
nebb mondottakat az ifjusagnak itt e teremben, e szavakban szok
tnk idonkent 8zivere kotni. Nem tartom feleslegesuek jelezni, hogy 
iskolank szel1eme ez ininyban megy. Mert nevelesUnk csa;k akkor 
vezethet sikerre, ha csaJad as isko]a egy iranyban halad. 

'c 
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Ezelott 20 esztend6vel enyeszek el - legalabb ideig-6raig -
egy intezmeny, mely legalabb oIy kifejlett es megaJlapitott alakban, 
a vilcig tortenelmebeu paratlan, u. m. az egyhazi es vihigi hatalom 
kat szeme)yre oszlott uralkodasa Japanban. Az egyike a ?tl i k ado e, 
roviden mond va, a felseg (majestas) volt, de a masike - a S z g 0-

gun as) - a hatalom. Itt egyelore csak az elsobbel van dolgunk, 
a kinek eJetm6djat egy utas imigy irja: "A Mikad6 magat tobbek 
kozt az ag (menny) fiauak, a megtestesiilt napistensegnek mondotta. 
A neki tartoz6 as meg is adott tiRztelet 1egendaszeru vala. Hirleltek 
es hittek, bogy maguk az Istenek es felistenek is jar.nak Jatogata
sara az udvaraba. Be 119m avatott embernek az 0 latasahoz nem 
volt szahad jutni, meg lett volna vele fertoztet\"e; lcibanak nem volt 
szabad a fBldet yalaha erni es a mi szemelye hasznalahira szo] galt, 
ruhazata, eVQszerei, edenye, azt mind eJpusztitottak, osszeoortek vagy 
elegettek, nehogy yalaha. valaki hasznokat vehesse. Elleven meriiIve 
bizonyos atszellemiiles allapotaba, andalgasba, melybol Remmi kulso 
zaj fel nem serkenthette, egyhangulatn, almos eletet elt, kertjei kO
zepette elvonultan as soha ki nem teve a lcibat palotaja falain ki
viiI. Lassankent mozdulatlanabba lett, mint szentelye aranyozott kar
pitja megett egy Buddhaszobor es eljott az az ido, meJyben csak ud
vara asszonyai kozeledhettek szent szemelyehez.« 

Erre a - tovabb nem reszletezendo -- kepre t. hallgatoimnak 
a kozepkori papa as romai csaszar, a Capet nemzetsegi henyeJo ki
ralyok es majordomaik, vagy VII. Gergely idejeben a papasag es 
csaszar meg kiralysag jutnak eszebe, sot nemely al1amok alkotma
nyos kiralyai, kikrol ki van - eszmenyileg - mondva, bogy "ural
kodnak, de nem kormanyoznak u. Nekem, megvallom, egaszen mti.sutt 
jar az eszem. 

Egy alJegoriat latok a vazolt kepben, mely a vall a s dicso 

1) Nagy tud6sunknak a David F.-egyletben tartott ertekezese. SzeTk. 

t) Masok T yeo 0 n D a k nevezik. 

1* 
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palotajaba rekesztett as elkiilonzott hit e t szemelyesiti a Mik&d6 
alakjaban. Igenis nem tartja ezt szorosabban fogva palotai etiqoetteje, 
mint a hitet tartjak a f~]ekezeti dogmak es ell ana az 6bajtassa 
valt gondolatra jottem, vajon oem lebetne-e, ha barcsak elmeletileg, 
az 0 fenyes szo]gas&gab61 kiszabnditni (Stet? Es nemcsak meggondo)
tam, hanem ezennel meg is kisp.rtem. 

Minthogy a hasonlatuk gyakran sziilneknem ollkcnyes es 0 n
kenyes felreerteseket szokott kovetkezmenyeikkel egyutt, minek fe-

. nyes peldai a termeszeti processusok allegoriain epult vall asformak , 
ki keJI mindenek ellStt jelentenem, hogy lrlikad6-fele hasonlatom csu
paD csak a he1yzet azonof388gaig terjed as ez kettos kijteless~gemme 
teszi kimagyar&znom, mit ertek a hit nevezete alatt. 

Az alapeszme kepet kiilonbozQ alaku szavak viselik, u. m.: 
hit, h j sz e m, It i v e s, hit e 1. Mindnyajall a "h i s~" gyok szar
mazekai s koztok a hi v e 8, mely a koznyeIvben legke,"esbbe hasz
nalatos, legaltalanoaban fejezi ki az eszmet, a tobbiek pedl8 kiilonb
fele alkalmazasaban. Lassnk hat, mi a h i v e s ? 

Hogy meg csak ne is lattassam reafogni valamit, philosophiai -
tudtomra Jegnjabb - sz6ta.rbo)S), idezem a fogalomnak, illetlSleg a 8Z0-

nak 81-telmezesel ."A hiufig alanyiasan er,"enyes alapokokra t8.masz
kod6 meggyoz6des, mely ennelfogva kozep helyet--foglal a velemeny 
as tudas kozott; amaz t. i. torlenetes, nem kovetelo nezet, ez pedig 
alanyiasan eA targyiasaD megalapitott ismeret, holott a hives caak 
tisztan 8zemelyes bizonyo8sagot nyujt, a mely az alany (a hivo) eJ6tt 
lebego tekintelyekre (szuloire, tanit6ira, a hagyomanyra, irasokra), 
vagy meg az 6 sajat tapasztalataira is tamaszkodik. A v-$Iemeny bi
zonyossagat kerdesesnek (prohlematikus), a tudaset szorosan kovet
kezetettnek (apodicticus), a bite!' allitonak (assertoriu8) nevezik II • 

Ha az ujabb as legUjabb philosophiai jrodalmat osszekurkasz
sluk is, az idezettnel se tobbet se jobbat nem leliink. Sehol se tud .. 
nak kibontakozni ebbOl a haroinsagb61 (trias:) "velemeny - hives 
- tudas", a mi nekem arra ~zolgal bi~onysugul, bogy a philo8ophiai 
m6dszer foeszk6ze, t. i. az elemzes kerdeseben mai nap Socrates, Plato, 
Aristoteles kora 6ta nem-csak nem haladtunk, hanem meg hatrabb 
allunk, mint a meddig ok jutottak volt. Kirchnerlol meg azt 8em 
tudjuk meg, melyik rovat&ba tartozik a hives a fogalmaknak. Mas· 
fellSl, ugy la.tszik, 0 nem todja, hogy a nevezett hirom 8z6 nem fer 
egy kalap ala. Nem biz' a, mert a hives as a tudas lelki aIl~potok ; 

S) Kirchner' 8 Worterbuch der philosophischen Grundbegrift'en. Heidel
~ers 1886. 
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a velemeny pedig sz6beli nyilatkozat, mely csak 8zerenysegbol van 
abba az alakba oltoztetve. Az ember magaban sohasem vel, hanem 
t n d, vagy n e m tud, his zeD, vagy n e m biszen, a ketfele ellentet 
mindenike kozt pedig nem a vel eke des, hanem a k e tel ked e 8, 

a bizonytalansag lelki alJapota foglal helyet. A tudas as hives kozt 
nines atmenet, nem is valtjak feJ egymast okvetetlenul: hanem az a 
viszony van kuztiik, hogy a hoi a t II d a s megsziinik, ott kezdodik, 
de eles hatarvollallal vciJasztva, a h i ve s. Ezt mondja igazaban ki 
amaz eJhirhedt nyilatkozat: ere do qui" a b S 11 r dum est. (Ezzel 
a mondattal rendesen Tertullianl1sra hivatkoznak, de nem egeszen 
pontosan. Az idevago hely nala ez: "Et nlorluus est Dei filius; pror
sus credibile est, quia ineptum est .... ") Nem azt kell netalan 
erteni rajta, hogy a z e r t hiszen, mi vel keptelen, hanem hogy: a lni 
keptelen, azt t u d n i nem, de h inn i lehet, vagy rovidebben mondva : 
"Hinnem kell, mivel nem tudbatom." 

De a fogalomban megkiilonboztetett kat allapot nines az eJet-
ben elkiilonitve. A tudasnak igen gyakran p6tleka a hives; a hivest 
megerositi a tlldas. A tudast szintoJy gyakran kisari a hives, mint 
az onhit.tseg s a mit erosen hiszek, (l~y jo nekem, mintha tudnam. 
Mindezekre majd peldak fognak hovebb vilii.got vetni. ltIost, miutan 
melt.an feltehetem, hogy minden ember tudja, mi az a hives, es ra
menyJem, hogy foga)mat nehany jAllemvonassal hatarozottabba tet
tern, kovetkezik az a kerdes: va16ban lefoglalta-e maganak a valhl9 
as hivest? 

Ime, a Fetis-imado egy termeszeti test toredekenek, egy ot · 
romba mesterseg esinalmanyanak, magaval jotehetetlen tomegnek 
oly erot tulajdonit, mely at gazdagsaggal, t'gaszseggel aldhatja, ve-
8ze1ybol mentheti, nyomorral, hahillal slljthatja. Van-e ebben arny6ka 
is a tudasnak? A Fetiaista valhisa egesz . tA)jessegeben h i ve s. 

A mythologiaban a termeszeti erok szemelyestilnek es allego
l-ici,ikban a valosilgnak u. m. az eroknek es miikodeseiknek megfe
lela tulajdonsagokat es jellemvonasokat Jelunk, 11gy hogy a iudas
nak kissebb· nagyobb merteket az iHeto vallas hiveitol eltagadni nem 
1ehet. 'rovabbat egy mennydorgo Jupiter, egy vilagit6 Apollo, egy 
tengerekp,t fe)zavaro Boreas kepzeteinek is van koltoi igazsaguk, s 
a kepzel?s is neme a tudasnak. De bogy nap is legyen, szekerezo 
Apollo is egyszerre as a ketto egy Jegyen, azt mar csak h inn i 
labet, meg pedig oly Illvessel, melynek a "c red 0 qui a a b s u r
dum est" a typusa."') 

4) Valanlint nekem, ligy masnak is alaki eszmetarsulatnal fogva. eszebe 
juthat a Jan. Ev. 1. 1. 
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Lassuk a k~reszteny vaJhist.-

Itt megint j6na~ latom, ha csak az elso izben erintett okb61 
is, idegen tollal6) iratni Ie felfoga,somat. "A legkozelebbi mod, mely
lyel a vallasos- hives kidomborodik, a kijelentesnek, mint isteni kozet
len 8 ennelfogva csalhatatlan tanitmanynak a hivese. Ebben az alak
jara nezve ciltalaban termeszetfeletli kijelentes hivesben azonban egy 
elmeletl as egy alkalmazott mozzanatot kftlonboztetni me~: egy val
Jasos igazsag elismereset es az elmenek teJjes bizodalmon nyugvo 
bizonyossagat. Az igazi valJasos mozzanat csak az ut6bbi, de a me)y 
az 0 tortenelmi hat&rozottsagat mindig tortenelmi kozossegben, tar
sasagban vagy pajt8.ssagban as igazaknak tartott, tortenelmi tenyek
nel fogva kapja. A kat mozzanat, u .. m. a .kijelentes igaznak tartasa 
as a hirdetett tanok igazsagarol val6 meggyozodes osszefoly a ke
reszteny _hives fogalmaban, es nevevel egyszerre mind a kat erte
lemben elnek a ker.eszteny egyhaz legregiebb koraban. Midon azbin a 
gnosticosok a tortenelmi hagyomanynak philosophiai melyebb ertel
mere akartak jutni, sot ]{oveteltek is, bogy jutottak, vitatkozas ke
I etkezett. az egyhaz keblt!ben, a hivesnek a tudashoz valo viazonya 
felett A philo8ophiai miveltsegii at yak (patres), koztuk kn}onosen az 
alexandrinusok: Clemens es. Origenes, az ut6bbit tarlottak magasabb 
fokunak, holott masok, mint Irenaeus es TertulJianu8 az egyhazi ha
gyomany sertetlenseget torekedtek teljesen- biztositani. Az6ta hova
tovabb kozonsegesebbe vcilt az a felfogas, hogy a kereszteny hives 
fiSkepp, vagy eppen kirekesztoleg tortenelmi hives, u. m. az egyhazi 
tannal tartas es tekintelyenek h6do)as. Hiszen ki merte mondani 
mar Augustinus, bogy 6 magaL az evangeliumot sem hinnA, ha az 
egyhaz tekintelye nem birna rea. Augustinus aUitmanyai: fi des 
praecedit intell-ectum; (a hives megelozi az erlelmet, azaz: 
elebb val6 az ertelemnel) es ere d 0 uti n tell i gam (elobb hiszem 
8 azutcin vegire jarok) sz ~ltiben ervenyesek voJtak a kozepkori theolo
giaban. Abalard ugyan tamasztott nenli ketseget ittanta; de az csak 
arra va16 volt, hogy igazolja ut61agos, tudomanyos ftirkeszessel az 
egybaz tekintelyet. Hasonl6 iranyban mtikodtek a Scholasticusok is, 
ugy hogy a vallasos hives a kath. kiizepkorban az egyhazi tekintely 
szarnya alatt pihent s kotJ6ja oly feltekenyen {jrizte, hogy az Aba
lard-fele j6akaratu torekvest is hpjjanak nezte, es csak ngy crezte 
magat biztosnak, ha megtiltatik minden vizsgedl6das a dogma 19az
saga fellS1". 

I) B roc k h a us Converse lexicon. G I a u b 8 czikk. 
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KeJI-e vihi.gosabb bizonysag, mint ezek a tenyek hogy a r. kath. 
anyaszentegyha:~ csakugyan fogva tartotta as tartja a hi vest. Meg 
pedig annyira elkolonitve, hogy termeszetes 8zovetsegeset, a t u· 
d a 8 t sem tiiri meg mellette. Tisztesseggel, dicsosegge), hatalommal 
elhitta, tomloezot, kinszert, karat, kardot, maglyat adott rendelkeze· 
sere; nevet, a nyelvek 8zerint valtoztatva, mint: f ide s, f 0 i, fa i t h, 
hit stb., a valhisnak tokeJyes synonymajava tette; de biz' a mind
ezen "boldogsag" mellett megis csak fogoly s arany lanczai ttindok
lese aligha birja p6tolni szabadsaga vesztet. 

A XVI. szazbeli reformatio nem vaJtoztatott a dolog allapotan. 
Az anyaszentegyhazrol attetetett a tekinteJy a S,eDtiri.sra: ennJib61 
all az egesz t De keletkezett am mellette a Liber "de t.ribus imp os
toribns", keletkeztek majd a "freethinkerek" es "encyclopaedistak« 
hadai es utoljara Nemet.honban nz "es1.szerii theJlogia", mely Sem
lel·rel (1767-1786.) kezd6dott. es Straussszal (1864-1872.) vegzo
dott. Ezek nz igaz, bogy mindnyajan kiszabaditasan dolgoztak a hit
nek, de oly ll:lostoJuln es szerencsetlenii), bogy nem rajtok mult, ha 
lelket ki nem adta. 

Nem kiserem tovaibb a "hives" sorsat a kereszteny vallas tor
tenalmeben, mert elegge kimutatottnak velem, hogy legyen hit -vagy 
hives, ~ kereszteny vallasbau er.osebb kotelekekkel: dogmaval, te
kintclylye] volt es l"eszint van megnyugozve, mint a Mikado az ud
vari etiquettejevel. Es dicsernem kell az egyhaz eszet, hogy 01y gon
dosan orzi a hitet, mivel mindenhat6sagat, akar csal6ka feny, akar 
igazi buvero legyen, csakis azzal gedelgeti. En azonban erre nem 
hajtvan, megkisertem, nAm lehp.tne-e az iment emlegetett koteleke
ken tagitni, hogy a hit szabadabban lelegzelhessen. E vegett egy kis 
hadjaratot kel} inditnom, mely ambar csak velemenyek es allitasok 
kiizdelmeben all, de Rzent erdekek koriil forogvan, nem csekely fi
gyelmet igenyeJ. A hadjaratok kimenetele bizonytaJan. Ha azonban 
valamelyik fel ehirulja haditerveit, os~latja vele a jovendo homa,lyat 
az igaz, de ugy~ hogy ellenfelere siisson a szerencse napja. En megis 
annyira bizom iigyem igazsagaban: hogy kiizdelmem tervet ime koz
tlldomasra adorn. Konnyits~ megerteset a kovetkezQ adoma. 

Azt beszeli Borne parisi leveIeiben, bogy egy j6szivu uriasszony 
erosen el leven keseredve bizonyos szerencsetJen esemenyen, a Ine
lyet j6vatenni vagy csak azokon, a kiket ert, segitni nines hatal
maban~ 0 az asszonysagot azzal vigasztalta meg, hogy hiszen olyas valami 
eppen nem ritka eset, sot ritkasag az a nap, a me]yen Parisban vagy 
Francziaorszagban hasonl6 ne tortennek. 
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Nekem 8zandekom kimntatni, bogy a hit, nem a vallasformak, 
ktiloaosen a keresztenyseg meleghazaban orzott, gondozott es apolt 
draga noveny, hanem az egesz foldon elterjedt, nem egyszer arlal
mas, de altalaban a termeszet rendje fentartasara sziikseges burjan, 
melyre - kiilonfele nevei alatt - az eletnek minden viszonyaiban ra
bnkkanunk. Igaz, bogy )lem mindig ismerunk, legWbbszor nem is iigye
Junk rpa, s azert 8ztike~ge8nek tartom reaJorditni a figyelmet. 

Tudjllk es milli6k tudjak, hogy London varosa letez. 
De vajon tudjuk es tudjak-e igazan, azaz, a 8Z0 teljes ertel

maben? Ennek a jelenreset kell hat szorosan megallitanunk, mielott 
a k~rde8re felelhetnenk. Megkisertem elmondani 8 felkerem t, hal1-
gat6m mindeniket, bogy mondand6imat magukban ismetelve vesse
nek szamot magnkkal, hogy igenlik e teljes meggyozodesbol. No 
hat; tudom, hogy vagyok, kepze]ek, okoskodom as akarok; tudom a 
nezlet- as gondolatformakat (tir, ido, ok); tudom (megjegyezve, hogy 
az emlekezes is tudas) jelen ell volt erzelmeimet, (fcijdalmat, ehseget 
stb); tudom azt, a mit ot erzekemmel felfogtam as fogok es vegre 
tudom azt, a mit mindezekblsl szorosan es kifogastalanul kovetkez
tetek. Ezekkel koriil van hatarozva a tudas fogalma, s a mi koren 
kivul eaik, az mar caak hives leh~t. Jelesen tehllt az, a mit csak 
beszed k6vetkezteben· kepzelunk, vagy gondoluok, akarmily elenk~n 

gondoljuk, vagy kepzeljiik, nem tuihia, hanem hives. Vannak mind a 
kettonek szamtalan fokozata i , de mindezekben mindenikok sajat mi
voltaban ugyanaz. Aztan azt se feledjiik el, hogy legfelsobb fokoza
taikban mindkettojok eredmanye a meggyozodes. :r.iegjegyzem koz
bevetve, bogy en ertellllezeseimet, mint vebettek eszre egesziikben, 
s reszeikben, az elet koznye)ven ad tam ele s azt tartom, jobball, biz
tosabban is teszem, semmint ha az iskolai philosophia kormonfont 
es a kozeletbeli es romlatlan nyelvu kifejezeseiuel hat8.rozatlanabb 
muszavaival eltem volDa. Jelesen kerultem es kerUlom a Kirchnertol 
kolcsonzott ertelmezesben is elofordulo Subjekt as Objekt (alany es 
targy) szavakat, melyekkel az ujabb kor philosophiaja orokosen ne
baleg, ugy, bogy nalnk nelkiil ~gy h~pest sem bir baladni es a me
lyeken annyit faric~kal es farie~ka]t, bogy mar ,·oltakeppen meg sem 
klllonboztethetni; mert ott van az a szornyeteg Subjekt-Objekt, a 
mi olyforma keptelenseg, mint vizolaj, vagy az alchymistak hideg
tuze es szarazvize. Az idezett ertehnezest koveoo igazitasomban ki
mutattam, hogy a jelen esethen legalabb nines ~zUksegiink reajuk. 
De haladjnnk tovabb. - Oly peJdat, a milyent Londonr61 hozek feJ, 
8z,\mtalant gondolhat sot tapasztal akarhanyat luinden istenadta nap 
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akarki. Ez okb61 meg csak egy fontos eljarast emlitek meg az elet
hoJ, t. i. a torvenykezest. Az ebben cselekvoleg vagy szenvedoleg 
resztvevlS szemeJyek koziil, az elkovetonek es szemtanunak van es a -
vadl6nak lehet tudasa a tenyro), holott a biraknak as eskiidteknek 
csak hivesuk van as lehet. Annyira igaz az, hogyha egy bironak tu
dasa van a tenyro), 8 elkovetojeroJ, j6 lelkiismerettel nem maradhat 
meg biroi szekeben. Csa~ tanut61 kerdik, hogy "tudja-e", az esktidte
kat arra sz611itjeik £eJ, bogy okiratok, tanuk, felelgetesek kihallga
tasa utan j 6 his z e m ii 1 e g' mondjak ki verdictjoket, mely utan ep
pen 01y j6biszemben keletkezik a birak dontvenye. Ennelfogva bebi
zonyitottnak velem, bogy hat a hives a kozelet minden viszonyaiban 
resztveszen. 

" Igen, de itt most a "hit"-rol es nem "hives"-rol van szo", 
vetik elJenem. Erintem mar feJjebb ezt a nevkiilonbs~get s most to
vcibb fejtem azzal, bogy nem egy dolognak leven kJt neve, maskor 
meg kat dolognak egy neve, szor61 do)ogra kovetkeztetni ttizetes vizs
galas es elemzes nelknl nem Iehet. Ha lehetne, arra hivatkoznam, 
bogy a gorog 7tta-tt;, a latin fides, a nemet Glaube, a francia croj
ance, mind a "hives"-t, mind a "hit"-et jelolik; de most az elem
zest hivom segitsegiil, mely szeriot a hit a kijelentesen epiil as igy, 
mint akarmely mas hives, mas beszedere t8.maszkodik. Masfelol pe
dig a tudas jellemze~ebol egy vonast sem leliink benne. Hogy pedig 
j611ehet feleslegesen, egy idevag6 peldat hozzak fel: a kereskedelmi 
vilagban keletkezett "hitel" koztodatosan hivest jelol, mint europai 
neve: credit is bizonyitja, es igy hit, hiteJ, hives synonymak as csak 
alkalmazasukban kiilonboznek. Nem all ellent ennek a Szechenyi 
megktilonbozt.etese (Hitel 186 lap.) ,,3 kereszteny val1asban s igy 
mennyei doIgokban a hamrtalan bizodalom, tarsasagi osszekottetes
ben ellenben a legna~yobb ovakodas, a mi himezes nelkiil . . . . 
nem egyeb, mint "bizodalmatlansag - kirekesztoleg az igazi alap". 
Es to\l'abbat (u. o. 187. I.) "en reszemrol, ha penzem ]esz yalaha 
kolcsonzesre, nem azt fogom tekinteni adosomban, az erenynek mily 
magassagan a11 s hiheto]eg a menyorszag hanyadik gradicsan fog 
orokoll-orokke vigadni, hanem micsoda hypothekat adhat nekem". 
Dicselyes (plansibilis) biz' e, mint J6sika M. mondana, csakhogy nem 
allja ki a tuzpr6bat: az elemzest. Ime, meIlozve azt, bogy Sz. nem 
magyarazza meg, mikepp es minp.lfogva szarmazott hat a ere d ita 
credo-bol, csak egy alkalmazott peldat veszek fel. Egy videki keres
kedo elmegy Becsbe egy gyaroshoz, portekat veszen tole, de nem 
fizeti ki, hanem valt6t ali a gyarosnak. Ez hat annyi, mintha ez 
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bizonyos osszeg penzt kO}C80DZOtt volna a kalmarnak es egyedilli 
hypotheka az elvitt porteka. De vajjon biztos-e? A viIagert sem, 
mert a kalmar a portekat aprajaban el kell hogy aelja. s a bekapott 
penzbol vagy kifizeti az arat, vagy elkolti egyebre a nyereseggel 
egyiitt. A gyaros, mikor a valt6val megelegszik, az e]sobb alterna
tivat "b i s z i as e szerint a kalmarnak becsuletessegeben vagy okos
~agaban, bogy hitelet fental"tani kivanja, bizik. .Amde egy masik 
,,6vatosabbU gyaros nem elegszik meg sem az elenyeszhetohypotbe
kava), sem a kalmar fogadta valt6val, hanem kezest kovetel s azt 
8zabja felteteliil, hogy legalabh ket "hiteles" alairassal legyen meg
erositve. Es mit tesz ez egyebet, mint azt, bogy a gyaros a hiv~st 
a kalmarrol a kezesekre ruhazza at. Es meg teljesebb hivest, mert 
a kezesek oem kotnek ]e semmi specialis hypothekat, hanem csak 
nevokkel 8 ahoz csatlakozo vagyonuk s addig ismert POlltossaguk 
hiteJevel allanak jot. Bizonyossag pedig igy sines, mert a vaJt6 le
jarata e16tt mind a kett.lS megbukhntik. Ezek nem idealis peldcik, 
hanem gyakran torten{) esetek as cziifoJhatat.lanul bizonyitjak, hogy 
az iparos es kereskedo vilag a legfeszitettebb ,,6vakodas"-sal sem 
nelkii ~ozheti a h i v e s elemet. A hitel igazi alapja tehat eppen ngy, 
mint a bite, a bizodalom nem a "bizalmaflansag." 

Az elet 8zeles terero1 vonuljunk he a tudomany szukebb vi
dekere, s megfogjuk latni, bogy itt is belyet. foglal hat~hnasan a 
hives. V~gyiik .karonkent. 

Elso a theologia. Emlit~m mar feJjebb, hogy Abalard 8 a scho
lastikusok a valla., igazsagait es az egyhaz dontvenyeit a tudas me
zebe torekedtek oltoztetni. 

Igen, de a tudason kivul csak hives van s csak e!lnek mint 
meglevonek a rovasara ervenyesithettek t.orekveseiket azok a theolo
gusok. Egyenesebben tamadta lneg a hivest a XVIII. es XIX. szaz
beli pl"otestans theologia, melynek eljarasat reszleteznem, vagy tovabb 
jellemeznem" sziiksegte]en. Masodik a jogi kar. Ezzel roviden vegez
hetiink. Csak azt kerdem, van-e a Corpus Jurisben oly aJJitmany, 
meJy tekintelyen ne alapulna s tamaszai idezetek ne volnanak. A 
feleletet s kovetkeztetest masokra hagyom 8 atmegyek 

Az orvostani karhoz, meg pedig megvaJIom, f'gy kis~e tart6z
kodva. r.fert a kozonseget 8zorosabb kotelekek fuzik az orvoshoz, 
mint a papboz 8 az e18bbi igen konnyen serelmet, tekintely, biza
lorn csokkenteset sejth'etne abban, a mit mondani akarok, azt t. i. 
bogy az orvosi praxisban ha nem s(friibb, de egyiket a masikba 
vetve legalabb is oly stirtl szerepet jatszik a hives, mint a tudas. 
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Lam az aszt.alos tndvan tudja, hogy azok a darabok, melyekre desz
kajat ftireszeli, pontosan bel~inenek a keszitendo bntorba. De vajjon 
a sebesz nemegy mutet alkalmaval tudja-e, hogy j6ra vagy roszra 
forduI-e vele a patieflS aUapota? 

Aligha I De vegre bajtja munkajat j 6 his z e m ben. 
Az orvos)aR legbizonyosabb agab61, a sebeszetbol vevem szan

dakosan peldamat~ mely jobban kidomboritja a belorvoslas meg szo
rosabb kapcsolatat a bivesseJ .. ,,?fit? hat nem tudas az - sz61 fel 
a belorvos, - midon en a symptomakat combinalva a nyavalya is
meretere jutok s ellenszereit megrendelem?e& Nem biz az, enged~l

mavel az or\"os ulllak. Tudas az, mikor az orvostanhallgato a kli
nikan egy beteg agyanal az illeta symptomakat tapasztalja es az 
indicalt orvossagot neki beadvan, sokszor elore is megmondhato ha
tasaf szemeveI Jatja. Tudast sziiI tovabbat, ha tobb ily fajtaju be
tegek agyait megl8,togatvan, az egyezo symptolnakat s RZ orvosszer 
azonos halasait szamba veszi. De midon kilE~p az eletbe s egy keze 
ala vett betegen ugyanazon symptomakat latja es abb61 a nyavalya 
nemere s kello szerre kovetkeztet, kovetkeztetese csak hives szii
lemenye. 

1tfert, valaIQi r. t Leibnitz szerint kat, tokell eBen egyenlo lapu, 
ugy kat, tokelyesen egyenlo betegseg sem letez. Az azonos sympto
makhoz jarnlhatott egy eszrevetetlen, vagy kimaradhatott egy cse
kelynek velt eset e.~ akal-melyik megYcilt()ztatbatja a nyavalya ter
meszetet s hatastalanna teheti a rendelt szert, holott az orvos nem 
ugy hit t e! 

KUlonos peldakul emlitheteln, hogy Hippokrates hit t Po a "h u
rn 0 res pee can t e sUet, dr. Bro\vn es iskolaja a stheniat as asthe
niat, az egesz orvosvilag az ervagas as pioczclzas nell{ulozhetetJen
seget, dr. Jenner a tehen himlo, valamint Pastetlr hiszi ma a ve
szet.tseg beoltasanak ovo- as menta hatasat. Tovabba dr. Sauer hitte 
hogy a kekko (sulphas cupri) biztos eilenszere a tiidogyuJadasnak, 
nemkulonben Priessnitz, bogy a viz minden nyavalyanbk. Helye van 
hat biz az orvosi praxisban a hivesnek 8 az nem az orvos ~ibaja, 

hanem a termeszet rendelese; de nero is veszelyezteti sem a tekin
tel.)t, sem a hizodalnlat. A meggyoz6des ket eleme a tudas ps a hi
ves kozt, altaliln veve, nines antagonismus; egyi\tt kiegeszitik, leg
alabb segitik egymast, hanem koriilmenyek s alkalmazas igenis el
lensegekke tehetik. A mi magat az orvostudomanyt illeti, csak tor
tenelmet kell olvasnunk, hogy lassuk, mily keyes benne a tudaa es 
mekkora helyet foglal a hives, meg pedig nem ritkan a tegnapival 
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ellenkezQ mai. Szolgalhatnek peldaval eleggel, ha idom as helyem 
volna hozza. De sietnem keU, most egy nagy - es ne vegyak rosz 
neven - gyiilevesz tomeg all eI<Sttem, melynek philosophiai kar a 
neve as a melyet tagokra kell szaggatnunk, hogy birhassunk vele. 
IJegyen elso a philosopllis, ho1 ismet meg kell kiilonboztetntink magat 
u philosophiat as a philosophusokat s ezek kozt az iskohik fejeit 
as tanitvanyaikat, vagy kovetoiket, RZ -a n 11 s-okat., -icusokat es 
-ifihikat. Az nt6bbi csoport je)szava az ~ln:o; icp~ (a me&ter mondta) 
leven, azt gondolom, besol"olhatjuk (Sket tomegesen, reszletezes np.l
kiil a hives rabszolgai koze. De magok a mester philosophusok sem 
voltak mentve tole. Midon Thales a2.t allitotta., hogy minden csak 
viz, Heraclitus a nyugalmat, az elata a mozgast tagadt!\; a Plato 
8znletes eli)tt k6borg6 ideai, Descartes Rutomaticus allata es iiranyaga, 
Kant categorischer Impeloativja, Schopenhauer pessimismusa mind
nyajan hives as nem tudas targyai. Es hogy mily bonyolodott ve
gyiiletei a kettonek alkotjak a philosophiai rendszerek mindnyajat, 
azt meg csak vazlatban is rajzolni, nem ertekezest, hanem konyve
ket igenyelne. Vegyiink hat mast ele. 

Quid prius dicam solitis (matheseos)laudibus? 
No, hiszen abban nenl fogok h i v e 8 t lelni, gondoljak. Pedig rosz
szul; mel1; ha edes keveset· is, csak lelek. Az algebraban azt, hogy 
egyenlet~ket a 4-dik fokon tn1 nem lehet altalanosan megfejteni a 
jeren slaz 2. tizedeig csak hittek, mig Abel a hivest tudsssa nem 
valtoztatfa; holott az Euklides XI. Dxiomajat mind e mai napig 
his?8Ziik, sot azt is, hogy ebbeli hitiink sohasem fog tuda,ssa. val
tozni. A differentiale-t ..... de mi sziikseg tobbre, midon czelom 
csak azt megmutatni, bogy a hives per medios ire satelli
tes et perrumpere amat saxa potentius ictu fulmi-
n e o. Es ha az egy oly szilard alapon a,lJ6 deductiv tudomanynyal 
torlenik, mino a mathesis, mikepp allhatnanak ellene azok, melyek
nek a mathesist61 es philosophiatol ko)csonzott fegyvel·eken kivul 
csak az inductio szoJgal eroditmenyiil. Nem is \"esz6dom nzzal, hogy 
az ide tartozo tUclomanyagakbnn kulon-Itiilon nyomozzam a hivest, 
midon altaJaban az inducti{ji eljarasnak ~z adja meg a vegleg bizo- -
nyito erot. A tudas benne csak a(ldig tart, mig az adatokat eszlel
jiik S osszehasonlitjuk, de itt aztan meg is szunik s mint annak a 
rendi, a hives kezdodik. 999 testet megvizsgaJok, s mindellikben A 
es B tulajdons8.got C minoseggel kapcsolva lel~m, ez a tapasztalatom : 
t u d a s. De hogyha az lOOO-dik festen ott latom az A as B-t, csak 
hiszem, de nem tudom, hogy meg fogom-e C t is lelni rajta. Ne 
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csodalkozzanak hat t. h., ha azt mondom, bogy a Newton hires at~ra
·cti6jat nzintugy 11 iRS Z ii k, ~ (meg azt is hozzatehetnok, hogy 
"q u i a a b sur dum est") - mint hitte CartesiU8 az orvenyeit, a 
vilagossag hullamzas elmeletet, ligy, mint Newton bitte a kiszivar
gaset (emanatio) as hogy Humboldt Sandor nem a tudomaDyt akarta 
bantani, mikor az aethert mythusnak aUitotta, hanem csak azokon 
sajnaJkozott, kik letezeset h i 8 Z i k. Pedig biz' ezt hiszi a physicu
sok leges-Iegnagyobb reaze. valamint mindnyajok az erok parallele
pipedumat as a villam fluidllmat, mint a kimikus az atomokat as 
symmetrias rendezkedeRoket; a geologus a centralis tiizet, a zoolo
gus as botanicus - ambar ingatott hittel - a fajok alland6sagat; 
a physiologus az eletero letet vagy nem letet es az ontudat ge
pies 8zarmazasat. 

Meg van egy hatra: a tortenelera. Itt az az eset, a mit fel
jebb a torvenykezesnel emlitettem, t. i. bogy az esemenyeket tudni 
csupan cselekvoik es a szemtanuk tudhatjak. Rajt.uk kiviiI az egesz 
emberiseg csak - l-ovidell mondva - hallomasb61 ertesiilhet feloliik. 
Vilagos bat, bogy a hives a torteDelemnek pardnyi reszecskek hianya
val egesz teret elfoglalja. 

IIy 8zelesen el van terjedve, ily mal yen el vail vegyiilve eleL· 
ben as tudomanyban a h i ve s es osztogatja benniik j6tetemenyeit. 
Igenis, j6tetemenyeit es aldasait, mert tudwnlnk korlatolt voltat te
kintve, hives nelkiil - gondoljak el csak t. h. - mily tehetetlen 
volna az elet, mily arva a tudomany! Ha halvany rajzaim 8 bagyadt 
ervelesem annak a gondolatnak sziilemleset babaskodhattak, hood 
segitsek letre azt is, hogy a vallasok, vagy mondjuk altalaban a 
vallas nem dicsekedhetik a hitnek kirekeszto birtokaval, sot meg 
tulnyomoval sem; hogy nem nelkiilozhetetlenebb naIa, mint az elet 
mas viszonyainal es barmily nagy - megbecsulhetetlen szolgalatot 
tesz neki, de nem tesz nagyobbakat sem suriiebben, mint az emberi 
elet eg~sz folyamanak minden elagazasaiban. 

Vegelemzesbcn hat en a l\fikad6mat fenyes szolgas&gab61 ki .. 
mentettem. Es meg ket fontos kovetkezt.etest huzhatni eleadasomb61 
egyet altalanost as egyet az uj val18,sr61 sz6J6 korabbi kozlemenyemre 
vonatkoz6t. Az elso az, hogy a hives minden hasznossaga s j6te
konysaga mel lett olykor kart is t.ebet; mert bizony az edesseg mel
lett ott a keseriiseg is es minden emberi as vilagi j6 rosszal is van 
vegyitve. Az atyai kormany despotismussa, a szabad alkotmany fe
jetlensegge "bellum omnium contra omnes" -se fajulhat. 
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Jelesen ott van a hitnek egy undorit6 daganata: a fallatismu8 
as fattyuhajtasa: a babona. De ezeken Dines mierl mOd nelkill el
szornytikodni. Amaz eleallhat, nemcsak a hit uradalmaban, hanem 
mas magaban kozonyosnek latsz6 dolgokban is. De minden esetben 
termeszete szerint ideig]enea, tart6tlan as sz6rvanyos. FelJepte epp 
o]y meggatolhatatlan, elenyeszte olr megfoghatat]an, mint a cho]erae, 
vagy diphtheritise. Vannak dolgok, melyekkel a pessimismu8 is ken
telen kibekti]ni. 

Ellenben a babona orokos as kiirthatatlan, s a miveltseg nem 
csalhatatlan e)len8~ere. Ismertem en egyabarant vilagos eszii embert, 
a ki a bodza-vagas hathatosagat hitte as Parisban a di!igence-ok 
koraban az elojegyzettek 8zama penteken = 0 volt. Lich~~nberg a 
physica egyetemi tanara egi haboru kozeledtevel a pinczebe bujt as 
dunyhakkal rakatta be magat. A spiritistak hada a tarsadalom tej
foleb81 all 8S szaporodik nagyobbara. 

Szamosan vannak, a kik ha olvassak a lapokban, bogy itt 8 

itt egy menyko 8ujtotta hazat 8Bni hagyt3k, mivel nem volt eleg 
tejok eloltasara, vagy eppen valami nagy csapas .idejen egy holt 
testet khistak ~ karoval atdoftek, elszornyUkedve kialtanRk fel: 
"nepneveles, mikor jon el a te orszagod?"; mintha bizony a ter-
meszettan iskolai oktatas8 az aletben szaz likacskan besziirlSdo ba
bOlla irtasara foganatos 8zer volna. Nemethon as Helvetia nem tar- . 
to~ott a mivelet1en orszagok koze a XVIII. szazban. De amott 1756-ban, 
itt pedig 178~-bell vegel;tek ki as 1729-ben egettek meg boszor
kanysagga). vadolt 8zeme)yeket es a biinvadi eljarasok torvenykonyvei
ben meg j6 ideig megmaradtak az illeto §-ok; holott sokkal sote
tebb, vagy olyannak bitt korban ki vala mondva Kalman kiralyunk 
nevaben, hogy: "d e 8 t rig i 8, qui a non sun t, null a que s t i 0 

f i at"; vagdaljnk Je, a hoI m6d van benne, alkalom !Jzerint a faty
tyu-hajtasokat, terjeesziik atalaban a j6zan felvihlgosodast es kt\lo
nosen a humanitast a nepnek minden t'etegeben s a tijbbit bizzuk 
RZ idore as az isteni gondviselesre. 

Szabadjon mar most magam tigyero) is sz61ani val am it. "A 
jov6 vallasa"-r61 sz616 eJ6bbi eleadasomban felsorolvan, a vallasb61 
ki nem tisztitand6 jellemvonasokat, nem tartottam megemlitendonek 
mellettok a hitet is. Most, miutcin a hit = hives mindeniitt jeJenva-
16scigat es nelkft)ozhetetlenseget torekedtem kimotatni, atlatjak t. h., 

, hogy nem volt sziikseg 6vakodasra inteni a vallas-tisztit6kat, bogy 
ne hengergessenek sysiphusi kovet es ne igyekezzenek kiirtani az 
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emberi eletb61 es tel-meszetb51 olyant, a mi kiirthatatlan. Vegre, miveI a 
D. F. egyIet nem kirp.kesztlSJeg ugyan, de kivaJ6an (speciaJiter) unitarius 
egyJet, megemlithetem, hogy az elmondottak ellenel"e emelhetO es 
val6ban emelt vad, mintha vallasunk a1kataban a IIi t hianyoznek, 
nelkiili.lzhet6 s feleRleges volna, csak tuclatlansag vagy eppen rosz
&karat sZiilemenye lehet. 

DR. BRAS8AI SAMt.TRL. 
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A N}i~PISKOLAI VALLASTANITAS 

J E LEN A J ... J ... A S A ESC Z E 1.1 S Z E R 0 REF 0 R M J A. t) 

Jezes volt a nep ]p,gkitiinobb vallastanit6ja. (j nf\mcsak a ]eg
t.iszt.abb llitet es el"kolcsiseget hirc1ette, hanem k6z1l.sok legheJyesebb 
m6dji\t is tukeJetesen eltahllt.a. Nem a,1Iit ott fel b\l11illitmanyoknt, (dog. 
makat), nem bocsci.tkozott tud()s fejtegetesekbe es bizClnyitgatasokba, 
hanem sz6Jott egyszeriien a nep felfogasahoz merten es 8ziv 8zerint, 
hogy mngat megertesse, 8 megfclelo erzelmeket keJtsen, bogy a szem
leJt es iSmel"t dolgokrol istelltudatra s tapasztalati tenyek altnllleme~ 
erzelmekre, 8zeretetre es erkolcsisegre vezereljen. Mily felRegesek, 
gyonyoriiek' fS kozetleniil hatuk b~szedei, beszeJgetesei, ptUdazatai, 
kozmondasaj! Soha sem tevesztik eI az erzelemre as az ertelemre 
hat3.saikat. A gyengebbeknelt edes tejet, az erosebbeknek kemenyebb 
eledelt nyujt; s hogy semmiben sem hagyja homalyban tanit\ranyait, 
Rot, hogy alkalma Ip.gyen a dolgok melyere vezetni, gyakran intezi hoz
zajuk e k6rd~st: Ertitek-e mindezeket? l\Jajd szemleltctes altaI vezet 
a legfeJsegesebb igazsagra: n Tekintsetek az egi madarakra, mert azok 
nem vetnek, sem aratnak, sem a csurbe n~m t.'lkarnak; mindazaltal 
mennyei atyatok eltartja azokat. Vegyetek e~zetekbe a mezei lilio
mokat, mi m6don nevekedn~k; ha az Isten a mezonek flivet igy 
1"ubazZ3, nemde nem sokkal inkabb· e titeket (rtfate VI. 26-20)?" 
Jezlls, vala~int onmaga, a hagyomany mel1ett a kiilvil8,g es sajat 
benseje ~zemlelete altaI jutott el Isten ismeretere s mas valhisi igaz
sagokra, ugy tanitvanyait is ezen az uion vezerelte azokra. Legfobb 
szemleleti targyol onmagat, egttsz eletet lillitja elejiik, mondvan: "A 
mint en cselekedtp.m, ti is ugy cselekedJetek. Gondjaba vette a kis 
gyermekelcet, miut a kik leg\lkalmasabbak a valh\sossag elfogadasara: 
"Engedjetek, hogy jOJjenek hozzam a kis gyermekek, mert ilyeneke 
a mennyeknek orszaga. (Mark. X. 14.)" S vegiil tanitvanyait is azert 
kuhle ki, bogy "tanitsanak minden nepeket. (Mate XXVIII. 19.)" 

Jezlls aposto!ai hiven kovettek a mester peldcijat, es utasihi.-

t) Felolvastatott a David F.-egylet kozg),illes6n, t8~6. aug. 28-tin, Ko1ozsvArt. 
1 



sait. Midun a kef. vallast terjesztettek a zsid6k es poganyok koz6tt, 
ezt rendesen tanitassal kapcsoltak 088ze 8 az ismertrol haladtak az 
ismeretlenre. MegJepo peJdaja ennek az, midon Pal az athenei fotor .. 
venyszelt elott hirdeti azt az lstent, a ki oltarjok felirata szerint "az 
ismeretlen Isten;" es hirdeti Istennek az emberben munkas erejet, 
a ki altaI eliink, mozgunk es vagynnk; mikeppen - igy 8z61 - a 
ti pr6fet.aitok kozul is mondottak nemeiyek: "mert az 0 nemze
dekei vagyunk" (CseJ. XVII. 23. 28.) Ugyancsak Pal 8zerint az em
ber 8zeml~lodes altaI juthat Isten ismeretere: "m~rt a mi az Isten
ben lathatatJan, tudniillik az 0 o-l·okkeval6 hatalma es egyeb isteni 
tulajdonsagai, a vihig alkotasa uta az 0 miiveib61 megertetven, meg
lattntnak. (Rom. I. 20.)" S bogy az apostolok az emberi j6zan erte
lemnek is megadtak a maga jogat, tobb pelda igazolja, nevezetesen 
az, midon latja Filep, hogy a szerecsen Itiralyne komornyikja olvass3 
Esahist, ezt kerdi tole: Ertcd e a mit o],'assz (CseJ. VIII_ 30)?" A 
felnottek oktabisan kivul az apostolok, a gyermekekre is kiterjesz
tettek figyelmoket.· Azonban ok, a kik a koriilmenyekhez kepest 
inkabb a felnottekkel voltak eJfoglalva, a gyermekek vallasos okta
tasat as nevelesef a szii)okre biztak, s intettek a 8zuloket: .Ne in
gereljetek gyel-mekeiteket haragra, hanem neveljetek tudomanyban 
es az Ur beszedenek inteseben;" 8 viszont intettek a gyerruekeket: 
"engedelmesek legyetek az Urban szuleiteknek (Ef. VI. 1-4)." Igy 
meg sokaig az os < kereszteny egyhazban a gyermekek tanitasa a szli
lei hliz befolyasa alatt hagyatott. A kereszteny erziiletii any.ik ne
'gelese nagy befolyasu lett annyira, bogy a legoagyobb egyhazi tani-

< t6k nagysagukat anyjaiknak koszonhettek. 
A apostolok id'eje utan k6vetkszo szazakban a vaIhistanitas a 

katechnmenatus intezmenyeben allott, meJy szerint a felnottekben a 
vallas irant eloszor erdekeltseget keltettek, hallgat6nak befogadtak, 
oktattak. Az oktatas targya a hit fogalma, lenyege, az apostoli hit
forma volt; a Miatyankot csak a kereszteles utan mondhattak, mi
kor mar a finsagi jogot megnyert.ek. Innen szarmazott aztan az ap08-
toli hitformab61, Miatyankb61, tizparancsolatb61 8 ezek magyarazat
jeibol allo kerdesp-kben es feleletekbel1 t8i'gyalt katechismuai valhis
tanitas, mely a kozepkoron keresztiil a legtijabb korig a nepiskolak .. 
ban is fentartotta magat. Meg volt ertelme az 08 kereszteny korban 
a hittetelek s egyhazi formulak tanitasanak a nepneJ, mert akkor a 
felnotteket reszesitettek benne; de mivel a 8. es 9 dik 9zubao a 
kisdedek keresztelese kozonsege&~e lett, ettol kezdve a gyermekek 
reszesiiltek rendszeres valhifJo8 oktatasbaD, meg pedig az altaluk ne" 



hezen felfoghato tnntetelekbol aJI6 katechismusi oktatasban. Ez az 
oka annak, bogy bosszu idon keresztiil meg a legjobb, Jegbuzgobb 
torekves sem tudott ezzel a m6dszerrel keno eredmenyt vivni ki a 

gyermekek valhisos oktabisaban, mert nem sziilt ertelmes meggyo
zodesen alapu16 hitet, nem birta az eJp,tre kihat6 Krisztusi 8zeretet 
meleget oJtani a szivekbe. 

A gyermekbaratoknak jutott a uuilt 8zazban kival6lag az a 
szerencse, bogy egy uj iranynak uttoroi ]egyenek. Ba.~do\v ramutnt 
a vallastanitas hianyaira, milyenek a "gepies ertelem nelkiili imad
kozasok, a gyermekeknek a valhistanulas miatti megCenyit4se, bottal 
kenyszerites az ajtatoskodasra, a foldi bajok es sajat nyavalyassa· 
gunk felett val6 orokos jajgatasok, a helyett, hogy a gyermeket a 
termeszet szep rendjere 8 az abban nyilatkozo isteni eszre figyel
meztetnek; a korai tnnuhis ordogrol, pokolr61 s altalaban o)y dol
gokrol, melyeket nem elotenek, a mi altaI aztan megszokjak azt te
kinteni szent felelemmeJ, a mit nem ertenek. C Salzman ismet mag~\n 
tapasztaltn az eddigi valhisos ne\yeles ferdeseget: "Tulajdonkppp -
ngy mond - nbban az iskoliLban, a hoI 0 tannlt, l1(lnl is tanitottak 
,Yalhist, m~rt a ka.t~ s a szentirasbeli helyek magyarazat nelknli ma
goltatasa nem valhistanihts." 

Luther Marton fellt~pese a katechismusi vnlhistanita.CJ teren, a 
mennyiben ezt bibliai a)apra fektette, sokat, kimonc1hatatlan sokat 
tett ugyan, de a vallastanitas termeszetas m6dszere, a legujabb kor 
erdeme. 

A nepiskolai valhistanitas korl1nkban jo ir~\nyban van es halad. 
Az europaszerte meginditott altahinos nepnevAles felebl-esztette a val
Ia.~tanitas kerdeset is mindeniitt. 

Angolorszagban, mely orszagra annyit hivatkozunk, mint a \"al
laso8sag minta-hazajara, a nepne\relest s ezzel a valhistanitast is az 
1870-ik evi orszagos torveny rendezte. Mig meghagyta mindenik fe
lekezetnek azt a jogiit, hogy hiveinek a vallast sajat hitelvei szerint 
tanitsa, meghatci.rozta, hogy csak nzok az iskohik bil"hatnak nyil'''it
nossagi jogot, melyekben felckezeti kate es valhisos formlllak llem 
tanittatnak. De intezkedik arrol, hogy mindenik iskolaban tanit.sa a 
rendes tanit6 a bibliai valhLst, ugy, hogy az ilyen vallasi orlik a 
delelot.ti, vagy delutani tanorak p,Jejere vagy vegere essenek, hogy a 
valhisi orak alatt barmily sziile gyermelteit otthon tarthassa, A sza
hadelviieknek nagy !tuzde]mebe keriiJt e vivmany az angol egyhaz 
merev confessionnlismus3.val szemben. E Ituzdelemben a szabadelvU
seg, a nyilvanos~ag elve gyozott. 'IIA nyilvanossag az erkolcsoknek 

1* 
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a vihigon a leghatalyosabb itelo-mestere - mondja Corne (01". C-orn.) -
hatasa jobb, mint az igazsagszoJgaltatase, mert gyakran oly hibaknak 
veszi elejet, melyeket emez csak hiintetni tud." 

Az angol-egyhaz hive &zt mondja, bogy az uj nepiskolai rend
szernek JegCobb gyengeje az, hogy ellensp.ge a vaIJasos szellemnek; 
ellenben a tisztan vilagi iskolazas hive azt, hogy az uj rendszer csak 
a regi Ie]ekAzeti tanitas megorokit5jeo ."A ket f';l kozul egyiknek 
sincs igaza - irja Felmeloi (lak. jelene Angl. I. 66. es 67. 1.) - s 
az l1j rendszer vedelmel"ol azt mondja: " Angolorszagban, a hoi a 
ker~sztenJ "alias as erko)cstan a tarsadalmi ethikanak oly nevezetes 
resze, az iskol{,ban, e gyemant kiadaslt tarsadalomban, a ker\ szteny 
vallas kutforraslinak - a biblianak - nem lebet hianyoznia. Az 
angol napi rendes teendojet imadsagon kpzdi es biblia ol\"asason vegzi, 
8 lla az iskola is ugy tesz, azzal csak azt mntatja, bogy a tarsadal-
mi eletnek igazi kepet viseli. Az egyhaz zokon veheti, hogy a val
h\stanitas ugy a pitvarba, yagy a mell~kszohaba szorul, de hat az ' 
allam erre azt mondja, hogy ha mar a munkas nep nagy resze n 
tarsadalom eltevedt' juha, ugy viseJem gondjat, a mint az en elveim 
dicttiljak_ Elzarni senkit sem akarok a vallasos, erkijlcsos lleveles 
aldasai elol, de a felekezetek szaz szinu csalhatatlansagaval szemben,
egyetlen gyakorlati concordatum a neutra1itas terere val6 helyezke
des. Ma, midon a nemzeti neveles nagy muve ,-an 8zonyegen, sz6ba 
sem johet az egyhaz regi kivaltsaga, mely a lelkiismereti jogok szi
lard alapjai lerakasa es terjesztese helyp.tt a lelkiismeretet bilincsek-
be verte." 

Igaz ugyan, hogy - Felmeri szerint - "meg Londonban is 
30k kivanni va16 van a szent tOltenetak tanitasaban, as az iskola
fJzek egyik felugyellSje 1879. evi jelentesere igy sz61: • Legkozonse
gesebb hianya a biblhis oktatasnak, bogy a gyermekek a tanterem
ben megszabott kUlonb6zo heJyeket es a bibliai kivcii6 egyenekrA vo
natkozo· fobb tenyeket betannljak es elmondjak, de nem ftgyelnek a 
sz6k ertelm~re, vagy azokra az el\"ekre, melyeket a szenttortanetek 
abrazolnak." Masfelol kitiinteti ~Iayo Erzsebetnek 1844-ben kiadott 
8 az6ta tobb kiadast ert, a val1{"soktataRra nagyon alkalmas vezer
fonalat es minta .. leczketar-konyvet, s igy ismerteti: "E mu a foko
zatossag mintakepe. A gyermek z~endiil0 erejehez alkalmazott Jecz
kekkel kezdodik, 8 lepesenkent haJad tovabb egesz 12 eves faS ido· 
sebb gyerm~kek felfogasaig. A mu gyakorlatiassaganak egyik neve
zetes vonasa, hogy nem eltnelet szerint, 11anem a gyermekek erkolcsi 
8zUkaegleteihez kepest lassankent keszalt, s minden leczkenek kozet-



.-\ NEPISKOI..,\1 Y.o\LL...\ITANIT..\8. 5 

len pr6bajn a tallterem volt. - Az elso leczke-sol*ozat a gyerme
kekkel kozli az lsten, teremto es mennyei atya kepzetet. A masodik 
sorozat a gyermekeknek, a 8zp,nttorlelletekben fogJalt e]emi igazsli
gokat nemcsak elbeszeli, h~nem fali kepekkel is illustraJja. A har
m~dik sorozat mar rendszerescbben tanitja a szenttorteneteket. Csak 
e fokon kezdi a terem1.es, a '))atriarchlik korat eletrajzokban tanitani. 

Ugyancsak ekkor kezdi Dleg Jezlls elete tanitasat is. Ezekhez 
jal"ul a biblia termeszetrajza, mp,)y a nlunek igen. ertekes resze, S 

k i\p,ilt az tijszGvetsegi tlzent tortenetek, Jezus mondasai as tet.tei 
magyarazahira e~ megertesere nagyon szuksegesek. A negyedik as 
otfidik leczke-sorozat az tijszovetsegi ti)rteneteket befejezi, az apos
toli IJit£orma teteleit magyarazz8, s a tanul6kat a biblia rendszeres 
olvasasaba bevezeti. Mind e I~czke· sorozatok a felekezeti tanokra 
valo termeszetes bevezet.es. Ily mods;ler alapvezetese mellett mind a 
bibli{"t, mind az egyhazi tanokat jobban meg lehet ertetni a gyer
nlekekke), nlint a hogy a kozhaszll,\lat.ban le\o tanitasi rnodszerek 
Inegertetni birjak." 

Nemetor~zagon a legujabb idouen a termeszetes mudszerre Jett 
f~ktetve a nepiskolai .neveles ~ ezzel cgyiitt a valJastanitas is mpg
ta 'alta a helyes iranyt. Szerencsere a valhlsrul magarol is tisztuitabb 
JlPzetE'k emelkedtek ervenyre, a melyek kifejezest nyertek a tud6sok
nal s kezdenek atmenni a koztudatba. is. Ezek szerint a vaHas on
tlldatos erzelem, mely nem tan, hanem elet, a szeret.et tHete ~sten

ben s felebaratainkkal va16 kozossegben, lnint ez J~zus lelkeben elt 
s Ppp ezert elmlilasnak aJavet\ye nines; de az egyhtiz tana mint em
beri elme talalmanya valtoz6, sot mulo. Az ujabb nevelo elvek s a 
vallasr61 va16 igaz felfogaR onkent vezette a nemet paedagogusokat 
a v~lIa.stanita8 helyes m6dszerere. Megunva a heidelbergi kate konyv
nelkiilozeseb81 il.1l6 vallastanitast, ellenallva a dogmatismusnak, meg
teremtettek a t.ermeszetes valla.~tanitas mudszel"et., Koziilok kettonek 
ismertetem idevonatkozo ne2Jeteit, Dr. Kiss Aron, Nepiskolai val1as
tanibisi m6dszertana '(23., 25. lap) nyoman. Diesterweg szerint: "A 
vallcistanitas az egesz embert miveli s epp azert a gyermek terme
szetehez kell alkalmazkodnia. A vaUastanitcis cz~lja elotte az altala
nos hnmanistikai torveny~k megismertetese. Tehat semmi confessio
nalismus, mert ez kizarja az altahinos emberit. A vallasos mi·leles 
alakjat a fejlodo termeszet torvenyei szabjak meg, ezert is a kovet
kezo elvek efvenyesek: vidamsag; felre minden sotetseggel; szem
lelhetoseg; felre az .emlekezeti limlommal; fejlodes es fp.jleszthe
taseg; {eIre minden dogmatikai oktatassaJ; rendszertelenseg; felre 



6 A NEPISKOr ... :\1 VAI,LA8TANIT.is. 

minden theoJogiai l-endszerrel s kathekismussal; haladAs, - Celre a 
vegleges m~galla}lodasokkal 8tb. Minden embernek azt az utat kel1 
megtenni, melyet az emberiseg fejlodes kozben megtett, az oktatas-
'nak teb6.t torteneJmi alapon ken allani, 8 nz emberi nem torten~tei 
altai at magat, a vallas tortenelme a1tal pedig valJasos ontudatat 
kell kifejleszieni. -4 torteneteket vidara komo1ysaggallehet elbesze1ni 
(pelde ra Jezus), kielegiti a szemlelet igenyeit, tovAbba a ,"allasos 
tarta)om konkret I\]akol olt vele, ugy, bogy azt, a gyermekeknek 
meg lebet magyarazni 8 ve]ijk meg lehet ertetni. A tortenelem nem 

. nyujt rendazert, de eletet ebreszt; gondolkodni, erezni t.anit s nemes 
osztonoket kelt s felmutatja a vegtelen fejlodest s annak lehetose
get. A valhistnnitas a nepiskoJaban tortenelem. De honnan vegyiik? 
Az 0- es' ujtestamentomb6J, s pedig onnan is olyanokat, melyek le
lektanilag igazak, s a szi vr~, fejre, akaratra benyonlast tesznek. Tar
gyaljuk azokat ugy, hogy a tanu)6 erzekelje, erezze, gondolja .... 
Tehat fejtsu k ki a tortenetek ben levo valhisi es erkolcsi kepzeteket 
as fodalmakot s alkalmazzuk a gyermek eleter~ is. Vessiink be lel
keba nlegtartasra erdemes mondatokat s gondolatokat; kedveltessUk 
meg vele az egyes koltoi gondolatok 8zepseget, de 6vakodva, bogy 
emlekezetet meg ne terheljUk. Az emlekezet terhe lenyomja a szel
lemet. s elfojtja a kedelyt. Ezen a]apelvekbol kiindulva barczoJt a 

felekezeti iskola ellen 8 kivanta a kozos iskol!kat kozos valhistani
tassal, melyekb~n minden nemet gyermek egyesiiljen." Hasonloan 
nyilatkozik egy mas paedagog Kehl- K., kinek a bibliai tot·tenetekre 
vonatkozo n~zeteibol ki kell vonnom a kovetkezoket: 

. ."A bibliai tortenetek elbeszelesere vonatkozolag: a tanitc'ls a 
bibliai szavakhoz tartaa ngyan magat, de az erlhetenent hagyja el, 
a nebezet csere);e fel konnyebbeJ s keriilje a szovevenyes mondato
kat: a gyermekeket is lassankent vezesse ra a biblia nyelvere. A 
fe)sobb fokokra vaJaszszon egyes bibl. jeltenlkepeket, de legyen foJy
tonosan tobb tekintettel a tllrtenetek kapcsoJatara, bogy istenorsza~ 
gat e foldon annak tortenelmeben f~lnlutatha8sa. A tijrt.enetek tar
gyahisahoz en~kverseket s szentirasi helyeket is csatol." A bibl. tor
tenetek tanitasa ellen emelheto tamadasokra kovetkezol~g valaszo): 
1rlinden nemzedek az altai halad, ha elsajatitja, a mit ellStte kideri
tettek. Ez e)sajatitasra a szent tortanetek kival61ag alkalmasok, mert 
Izrael nape a v~llas klasszikus nepe. Ha a vallas targyiasan veve 
azon belso es elvalasztbatatlan osszekottetes, melyben mi as min
den dolgok Istenhez allonk; alanyilaJ veve p~dig ezen· o8szekotte
tee ela tudata: nem lehet tagadni, hogy Izrael nepenel az Isten-tu-



A NBPI8KOLAI VALJ .. AsTANITAS. 7 

dat erosebb es elenkebb volt, mint barmely nepneJ. A gorogok ki ... 
muveltek a miiveszetet, a romaiak a jogot, az Isten fogalma kifej
tesenek erdeme n z~~id6k8t illeti. 'Tezessiik a gyermekeket Izrael nape 
tortenelmebe, hoI R vallas konkret nlakban, elo peldakban all eJot
tonk. Ide jantl tovabba., bogy a bibliai tortenet elesen 8zinezett 
eletkepei a kegyesseg aldasat, az istentelenseg at kllt oly hat8.sosan 
festik s a vallasos igazsag, a gyt rmeki egyszeriiseg es has~g be)ye
get oly f~)reislRerhetetJentil viselik, hogy nzok a l(~galkalmasabb szem
Jelt~to alakok a vallastanitas szamara. Tortenel~m es ~~n, tan as 
elet, \·a)Ja.~ as erko)cs, oly belsa SZOrf)S viszonyban allanak egymas
snl azoltbao, mint sebol masl1tt. Istenre minclen oly vilagosan vonat
ltozik, a Mellett mindenkire nezve oly egyszeriien, emberileg. tala.
loan van festve, bogy ot.t minden ember feltahilja sajat szellemi arcz
kepet. De vegre a bibl. tortenetek nemcsak erkolcsi je1entosegii tar
talmuknal, istenes gondola~'\ik teJjessegenel, hanem eloadasuk szem· 
lelteto, elet eleven alakjanal fogva is a legalkalmasabb val1asi tan-

" anyag. 
Hazaakban is az 186H. evi nbpokt.atasi orszagos torveny nyo

maban hatalmas lengiiletet vett a nopneveles ugye, mind az elmelet, 
mind a gyakorlat ter~n. Ez elott nem zarkozhattak e), szamolniok 
keJlett az f\gyhazaknak, llem csak mint iskola fentart6 testiiletek
nek, de mint vn1Jas-erkolcs iranyu neve]o intezeteknek is. S mikent 
n~piskohiinkban, a vihigi targyak oktatasaban elmeletileg ugy, mint 
gyakorlatilag nagy l'eszt a nemetorszagi paedagogok e]vei jutottak 
diadalra, ugy a vallastanitasban is az 0 elveik es nezeteik jeliilnek 
iranyt. Ev. ref es agostai hitvalhisu atyallkfiai azokat az e1veket 
mar j6 reszt e]fogadt~k 8 meg is valositottalt. De midon konstata-
10m, 110gy valamint a multban, ugy a jelensen is knlfoldrol jott el
vek iranyoztak s iranyozzak nepnevelesUnket s azoknak bazankban 
is keszseggel akadtak hivei ~8 megva16sitoi, nem bagy})atom emli
tetlen hazank cgyik legnevezetesebb paed agogn sat, Dr. Brassai Sa
muelt, ki "az oktatas elveit eredeti, onall6 gondolkozason alapu)o 
rendszerbe foglalta. E1meIete, mint magyar gondolkozas sziilemenye 
l"ank nezve kival6 fontossagu. a EI vei a nepisltolai oktatas ngy egyeb 
targyai, mint a vnIlastauitasara nezve alaposan utbaigazit6k. Egy 
pctrt felhozok iz)elitoiil: 

"A tanitand6 eszmek a tanirvany elmeje erettsegehez szabot~ 
tak legyenek." 

"Tanitsunk igazsagot." 
"Nem kell trivialis, mindennap hitott es hasznalt targyakat 
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venni fe1, hanem olyakat, a melyek barminemti kis fokra ujdonsag 
ingt!revel a gyelomek tudvagyat ebreszteni es kesztetni alkalmasok." 

Arany mondatok, melyeket a vallasranit6 is a tananyag ~s tan
aJak megvalasztasanal es alkalmazasanal sikerrel hasznalhat. (A n~p
iskola .m6dszertana. Dittes, Gyertyanffy es Kiss 220_ lap.) 

~Iiutan vazlatosan ezekben erintettem a nepiskolai valhi.stani
Lis tortenelmet: multjat es jelen allasat., azt biszem attfrhetek azon 
minden puedagogus elistt igen fontos kerdesrA, bogy mi legyen a val
Jasi tananyag? A kero valhisi ~~nanyag nem lehet mas, mint a mi 
az eloadottak szel-int eddig is volt; mert a bibliai tortenetek a ker. 
egyhaz tOl·t.eneJme 8 ezekbiSl eltiinteto hit- es erkolcstan 8 minden aga 
a vallasi tananyagnak megallbat a nepiskoJaban, ha a neveJes tlldo
many elvei szel·int dolgoztatnak r~t. EtOdekesnek tartom megemliteni 
e beJyen a neveles-tudomany nehany fobb elvet ide vonatko2'61ag: 
Legyen az uktatas t~rmeszetes es a mai vallasos nevelt8eggel egybe
hangz6. Menjiink az ismertrol az ismeretlenre s a konnyebbrol-a ne
hp.zebbre. "A mi a leiiobb - mondja Jean Paul - az a gyermek
nek. eppen eleg j6". A regiek oktatasa a tekintelyen aJapnlt, de azt 
ma a tanu16 meggy6z6desere kell €piteni. :r~e tel"helteesek tul az elme, 
engedve Comenius ovasanak, bogy "a gyel-melt ne kupjon a tudo
manyokt61 as konyvektlSl tengeri betegseget". 

Ezek aJapjan telult legtermeszetesebb az, ha a gyermek az elsa 
vaUasos ismeretet a hozza kozelebb e80 targyak szemleletebol me
riti s mar a sziilei bciznal vezereltetik arrao Es pedig altkor aJapos 
ez ismeret, 11a az atya, anya fS gyermek k6zotti szemtHyes viszo
nyon a)apszik. Maltan nevezi Comenius a sziiloi Jui.zat "anyai is
kolanak. " 

Elenken emlekezem meg most is yissza gyelomekkorom egy es
tejere, a lnelyen, midon Iefekiidtem, igy sohajtottam fel: "IsteneOl, 
adjad, hogy j61 aJudjam ~" S el-re ades at.yam igy szolott: "No h\sd 
flam! ez a val6di ima. mert ez ~nkent es 8zivbol fakad." Ez mely 
nyomot hagyott lelkemben. Igy fokozatosan a szulei hilz, iskola, tar
sadalom kornye~etebol as a termeszetbol vet.t ~zemlelhet6 jelenseg~k, 
tortenetek as elbeszalesek a tal vezerelte6sek a gyarmek az engedel
messeg, a szeretet, bala, baratsag, megbocsatas, j6tetel, tiirelem, 
munkassag, takarekossag, ignzsag, aldozatkeszseg sa gondviselo Isten 
ismeretere. Ezekkel kapcsolatosan tanittassanak tehat elso fokon azon 
kivalogatott bibliai ttirtenetek, melyek a csaladi kOl"hoz 8 a gyermeki 
ertelem felfogasahoz legkozelebb allanak. Tovabbi fokozaton tanittas
sanak az 6- es ujszoveisegi szenttortenetek kivalogatvll, mert van-
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nak bibliai helyok, ~a nlelyel(ben eros~ak, csala!i, gyilkohtsok 8 egyeb 
bUnok fordulnak eli) 8 nem alkalmas tananyag a gyermeki kedelyhez. 
Folytaf6Jag ezen a fokozaton az egy.;haztortf~ne]em tanittatnek, de ez 
sem egeszhen. hanem az egyes korszakokat feltiinteto ferfi es nBi 
jeJlcmkepekben, tortenetkeket adva a t.ortenelembol, ugy targyalva, 
bogy mindezek a 8l:ermeket a 'krisztuRi hitre es erkijlcsisegre vezes
sek. Harmadik fokozaton mar lelletne t.auitani a hit- es erkolcstant, 
de nem az egyhaz-1elekezetit, hanem nzt a llitet es erkolcstant, a 
Ine)y "a bibliai es egyluiztortenelmi oktata.~ folytcin nlintegy magat61 
alakul meg a gyermek szemei elott". 

Ily berendezessel a valhisi tananyag az iskolu. tdbbi tanbirgyahoz 
(;satla kozik, s velok osszekottetesbe hozhato. J) Az elso fok llgyanis 
megfeleI a beszed es ertelem gyakorlatnak, 8 masodik fok az 01-
vasmanyoknak s egyszersmind a fold raj zi oktatasban j6 segitseget 
talal s a tortenelem elsa fokaval osszeer. A barmadik fokot pedig a 
tortenelemmel 8 i~met az olvasmanyokkal hozhatni osszekottetefolbe. 
(Valla..'Jtanitas m6dsz. Dr. Kiss Al'on 35. 1.) 

E szerint a tanitas menete igy volna megallithat6. 
I. F 0 k 0 z at: A7. elso \'alJas-erkolcsi oktatas, mely a 8zlil~i 

luiz nevelesehez kapcso16dik, - az I-so fa 2-ik osztalyban. 
11. F 0 It 0 z at: A tortenelmi, mely a bibliai es egyluiz tort~

netekkel oktat. valhis-erkolcsi iranyban, -- a 3-ik, 4.-ik es 5-ik osz
talyban. 

III. F 0 k 0 z a ton hit- es erko!cstan, a 6-ik osztalyban. 
A nepiskola hat osztalyaban. a vallastauitasban minden feleke

zeti szinezetet mellozhetni teljesen, az ujabb nevelestani elvek 8ze
l"jnt. Az iIyen kerdesek: melyik egyh,i2. idvezit?· az Isten egy sze
melyii-e, vagy haromszoros? s tobb eii'"elek nem ide val6k. Egy j6J 
oktatott ker. tanitora, a nepiskula osztalyai vallasos tan i his cit az 
evangelium alapjan llyugodt lelkiismeretteI l"c.\ lehetne bizni, bal'mely 
ker. felekezetu lenne is kUlonben. 

A konfirmaczi6i ]<ate tanitasat ezek utan czelszeriien je lebet 
osztani az ismetlo oszhilyokba, osszekotve biblia ismertetessel as 01-
vastatcissnl. E tanitas azt an lehetne feJekezeti jellegU. 

Az ima es valla..')os targyu enek s szem)eleti kepek mindenik 
fokozaton ne1l\:uJozhetetlen es alkalmas kiegeszitoi a valhistanii-asnak, 
a nepiskohiban. Az iDla a vallasos ked ely Istennel val6 kozossegenek, 
nyiJatkozata; az enek as kepek ae~thetikai mivelo eszkozok, emelik 
a kedelyt s a vallastanitasi vonzova teszik. 

A val his tan ita.CJna I a leghelyesebbnek latszik az elead6 as ker· 
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dezo tanitasm6d czelszeru vegyitese, a melyre a tanit6 8Zama,"a ke-
8zitett tan- "8S vezerkonyvek kello utasitast adnak. 

A vallastanitas sikerulten.~k neJknlozhetetJen egyik feltetele az 
is, hogy a tanita a nevelestani 8zakmiveltseg mellett legyen valhis08 
8 tanitvanyai irant 8zeretetteljes. Milyen legyen a tanit6? Locke azt 
felelte egy hason16 kerdesre: "nem ban om, ha 'nem is tud6s, de azt 
megkivanom, bogy becsuletes, j6 jellemi\ ember legyen" . Ide vag 
Spencer (o~v. Szpenszer) mondasa is, bogy: "A bolcselok nagy tettei 
nem annyira ertelmoknek, mint inkabb eszok kitiinoen vaUasos ban
gulatanak volt~k gyiimolcsei." Ezek uUln aztan masodrendu az a kii
lonben sokat vitatott kerdes: ki tanitsa a nepiskoJaban a val1ast, a 
lelkesz-e, vagy a rendes tanit6? Mindket nezet.nek 8zamos parto16i 
es eJlenzlSi vannak. 

Az egyik a mellett van, bogy a I elk e 8 z tan i t 8 a a v a I
I a 8 t; mert - t.gymond - a tanit6k ktllonben is ttil vannak ter
helve, Dem oly tanultak 8 buzgc)k 8 nem tudnak ugy a val1astani
tcishoz, mint a lelk~zek 8 mert vegiil az ujabb felekezeti es allami 
kepe~dekbol kiker61t tanit6k va1lastalanok, nem kepeztetnek \Taihis
tanitasra. 

A masik azt vitafja, bogy a tanit6 tanitsa a vallast, 
mel't az ellenkezo felteves sertes a tanit6i kar ellen a lelkeszeknek 
is 80k teendCSik vannak, sOt nem is mind arra val6k, bogy valhista
nit6k legyenek stb. 

Ezekre csak annyit jegyzek meg, hogy ezek mind igazak le
hetnek, de csak kivetelesen as viszonyiasan as ily indokokb61 nem 
tal-tom eJdonthetonek a kerd~st, hanem csak e)vek alapjan_ Hogy 
melyik tanitsa a val1ast, ezt pllsztan hivntali alhis tekinteteb61 el 
nem bini,)hatni, mert altalano~ elrogadott elv, bogy 8zakmiveltSegu 
vallasM, erkolcsijs es 8zeretettel hevii)o tanit6 1 .. het j6 tanito,legyen 
az akar lclkesz, akar tanit6. Tehat ennek szem elott tartasaval ta
nithatna a vaU6st akarmelyik. De meg kell azt is fontolni, bogy -
a kis gyermekek tanitasaban a tanit6 benne van gyakorlatiIag is, 
ebben 0 a mester; - tanitvanyai kozt pI, figyeli munkaikban, kisari 
jatekaikban, m egis merbeti lelkuletiiket, szellp,mi al1aspontjllkat 8 igy 
lelektanilag sikerrel m6kodhetik; - rendesebben inegtarthatja a ki
szabott vallasi tan6rat, mint a lelkesz, a ki mas kotelessege 8 talan 
tavol lakasa miatt, megJehet eppen azon 8zfiken mert orat kenyteJen 
elmulasztani, vagy legaJabb megcsonkitva adni, - a tanit6 jobban 
fegyelmezhet 8 elhet 8 csakis 15 elhet kil]onosen megel5zG fegyeJem
mel, - a tanitO keze alatt a gyermek nem mellekesnek, banem 
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eppen O]y lenyegesnek 8 talan meg Jenyegesebbnek tartja a vallci.st, 
mint egy~b t.anhirgyakat, mert megjegyzem, bogy nevezetesen a koz
segi es aHami iskohikban, hol negy-ot fele felekezeti gyermek van, 
a felekezeti lelkeszek vagy tanit6k keze alatt ugy elszorodik targy, 
idlS, alkaJom, nem is emlitve az egyma.CJ eHen ront6 felek~zetj ellen
teteke~ hogy az eredmeny kevessel tobb a sernmine); - a vallas
tanitasual a~ egyeniseget kiilonosen tekintetbe ken venDi, azt pedig 
a tanit6 mindig inkabb ismeri, mint a Iclkesz; - altalaban a val
last, mint leg~athat68abb nevelesi eszkozt a nevelo szamara kell 
fp.ntartani. 

Azt, bogy nemelyek a tanit6kat vallastaJanoknak kitiltjak ki, 
vajjon igen gyakran nem arra vibetni-e vis.,za, bogy a n~pi8kolaban 
a nevelestani elvekbBI folyolag a valhlsi tananyag nem lebet feleke
zeti 8 a szakjara mivelt tanit6 inkabb azokhoz alkalmazkodik, mint 
a dogmakhoz? 

Minden nehezsegek elenyesztetese s a siker biztositasa vegett 
Iegczelszeriibbnek Jatnam, a nepiskolai valhistanitast allamilag, vagy 
a keresztenyi testveri szeretet alapjan felekezetkozi megegyeze8s~1 
ugy rendezni, mint Angolorszagban van, hogy azt tanitsa osztatlan 
iskolaban a rendes, a tobb tanit6t biro iskolaban podig az egyik ta
nit6 felekezeti kiilonbseg neJkn1. Ennek iidvos hatasa elmaradhatatlan 
lenne mind a vallasos, mind a nemzeti eletre nezve. E volna a ker. 
szeretetnek egyik }pgszebb s az egesz magyar hazara ildasosan ki
hat6 munkaja! 

GyakorJati tekintetbol AZiiksegesnek la.tom roviden ismertetni 
meg azt, hogy mikent aU jelp.nleg unitarius egyhazunkbsn a nepis
kolai vallastanitas? 

E tekintetben nalunk nem sok tortent. A fotisztelendo E. K. 
Tanacs 165-1876. t. ti. 8zam alatt elfogadta nepiskolainkba azt a 
" tantervet" , a melyet az orszagos kozoktatasi kormany adott ki s 
ugyanakkor 5. pont alatt meghatarozta: .A vaUastanitas a foly6 tan
evben az eddigi gyakorlat mel1ett marad, a mig ez iigyben munkaba 
vetl sziikseges intezkedeseket megteheti". :&Ii volt az eddigi gyakor
lat? azt talan csak az illeta tanit6k tudtak, s kovettek is azt, a mit 
legjobbnak veltek. Az ez iigyben munkaba vett sztikseges intezkA
desek is maig elmaradt.ak. Tiz ev tanuskodik tetlensegunk mellett! 

Tettek-e valamit, s mit tettek a tobbi egyhazkorok, egyes ekk. 
lesiak vagy tanit6k ez erdemben, arr61 nines tudomasem. Marosi egy
hazkoriink tobb izben intezkedett a val1astanitasr61; kiilonosen az 
1884-ik evi kozgytilesen 9. 8zam alatt meghlluirozta: ",A vallastani-
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tasra addig is, mig a K. Tanacs. Iiltal a hivatalos 8zam alatt tett 
azon igerete teljesi.\lhetne, bogy a valhistanitcUt erdekeben tervet kt! .. 
8zitsen, kori gytilesunk meghataroz~a, hogy az l-~o as 2-ik oszta
Iyuaknak: imak es erkolcsi elbeszelesek tanit~a8sanak; a 3-ik .es 4-ik 
oszt. Szasz Karoly "kis bibJiaja, U - az 5-ik oszt. a ker. vallas ele
mei es a 6-ik oszt. Simen Domokos Szenttortenetek; a konfirman
dusoknak Feren<:z J6zsef "kateja." 

Az egyhazkor intezkedese ko\·etkezteben az eredmeny kedve·· 
zobb lett. Kiilonosen egy par szakszero.An mivelt tanitonk, a kik az 
erkoJcsi elb~szele8eket elead6 es kerdezheto modszerben tanitottak, 
8zep aikert ertek el Abban ugyan nines osszhang, bogy a tananyag 
6 o9ztalyra van beo8ztva, mert a tankotelezAttseg hianyo9 keresztUl
vitele miatt ]3 iskoJankb6J 2 van ot o8ztalyu, 7 negy o8ztalyu, 3 
barom osztalyu ~s 1 ket o8ztalyu; ismetlo harom o8ztaly csak egy 
]JeJyen: Szabedon. Nagy batranyunkra van nz is, bogy szintugy a 
rp.gibb tanitok, mint a lelkeszek, nem leven nekik mar elolegesen a 
palya kezdeten nevelestani ismereteik, hOSRZii es faraszt6 tapaszta
lassal juthatnak nemi neve) lSi keszsegbez, gyakorlathoz as ismeret
Jlez, holott a lelkeszek kozul is mukodnek nemelyek, mint tanit6k 
es taniigyi bizottsagi tagok, nem is emlitve, hogy rendesen iskola-
8:1eki e)nokok. Ohajtand6 volna azert, hogy Jelkesz novAndekeinknek 
a neveJestanb61 nemi eloismeret nyujtassek, a minek maganal a lel
keszkedesnel iR basznat vennek. EbblSl az indokbol kartuk ]elkesz
jelolt k(\romban a "Neptanitok Lapja" megkiildeset o)v. egyletiink
nek. Orommel Jatom fotanodank " Ertesitojebol ", bogy egy II-od e ,·e8 
]elkesznovendektink ez ininyban is kivanta magat mivelni 8 neve
J~stani ertekezesevel jlltalmat nyert. 1) 

J) A fenllebb eloadott tanan,ag es talllnenet sze li nt, addig is mig az 
\\jabb nevelesi m6dazel·nek megfelelo tank6nyvek k~szittetn'nek, nepiskolaink 
&zamar~ haszn6.1hat6knak tartom: a B-ik es 4-ik osztalyban Sim6n D. "Szent
toneneteii,· a 6-ik o8ztalyban a JtKereszteny vanas elemeit~· az ismetlok ha
l·om o8zbUJ4nak Ferencz J6zser "konfhma(~zi6i kalteja" j6. 

Mivel azonban a tObbi oszLilyok szamara nines elfogadott tankonyviink~ 
aja1nlom a kovetkez6ket: 

Az t-86, 2,ik 08zt.: Bevezeles n. kel.. val I ILsra. Irta H. Kiss Kalman. Ve
zerkoDJv a tanit6 kez6be. K6kaioall. Ara 60 kr. - Ker. vallas-oktatis. Webel-· 
Tnresanyj, Aignerne), 'ra 80 kr. -- A ker. vallas e)emi tankonyve. Nemet Ka-
1·01y, F .. aDklin-t.~l-s., Ara 60 kr. - Ugyanaz. Elm~leti resz, ara 20 kr. - Erk. 
Olvas6 konyv. P'nczel Ferencz. sarospatak, ira 16 kr. 

A 3-ik 68 "-ik oszt.: Nemet KAroly emlitett konyvei, fol,tat6lag. - Bib
liai torUnetek. Papp Karoly, K6kainal! Ara 20 kr. - UgyaDehez Vez6rk6nJY. 
K6kainAl, ara 60 kr. · 
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Az eh~adottakbOl azt hiszem, vil8,gos, bogy elerkezett llepi@kolai 
vaJhistanitasnnk czeJszerii reformja ideje, valamint az is, hogy mino 
il-tinyban kelJp.ne teendoinket Dlegkezc1eniink s folytatnunk. Azert 
megkiserlem ezeket. np.hany pontban o8szefoglalni s a tisztelt koz
gyiilesnek elfogadasra ajanlaui. 

1. Vetessek fel a lelkp.sz-novendekek tant.argyai somba a ne
yelestan, kiilonos tekintettel a nepiskolai valhistanit&s m6dszerere. 

2. A Seminariamokban is tanitsa a val1as-tanar a nepiskolai 
vallastanita.'J m6dszeret. 

3. A nepiskola hat e)so osztalyaban tanitsa a vallast a rendes 
l1nitariu8 tnnit6. Ilyennek nem Jete eseteben a lelkesz. Az ismetlo 
osztalyok vaHastanitasa, mint a konfirmahis, tetessek a lelkeszek ku
telessegeve, t.ekintettp-} a meglevo allapotra. 

Azonhan mar most mozgalom inditand6 az inint, hogy a n6p
iskolai vallastanitas orszagosan n rendes nepiskolai tanit6kra bizas-
sek felekezeti kii]onbseg nelkiil. . 

4. TUzessek ki palyazat a Dlai igenyeknek es vallt\so~.·'rili\"clt

segnek megfelelo vezer- es Itezikijnyvek irasara, ngymint: 
I. es II-ik oszt. RzaOlal n: Vallasos iranyu es erkolcsisegre ~:A

zerlo kozonseges es bibliai tortenetekbol vett elbeszel~sAket tartnl
mazo vezerkonyv, a tanit6 kezebe. 

Ill. es IV-ik OSZt. Rzamara: () .. es tij sz~vetsegi bibliai torte
netek vAlogatva, es biblia-ismertetes. 

V-ik oszt. 8zamara: Egyllaztortenelem. 
VI-ik oszt. szamara: Hit- es erkolcstan. Mind~llik osztaJyban: 

Imak, enelcek s lehetoleg kepek. 
5. Szoros fehilJitasa mind a hat rendes, s mind h~ironl ismetlo 

oszt.alynak. 
G. A kozsegi es allami iskolakban, egyeb tantargyakkal f'gy 

idoben iinnepelyes, nyilvanos vizsga~"rta.~ a ,·aJl,l.'3tanb61 is. 

I{f':T .. F.lIRX ~l\J .. BRR1'. 

Az 5-ik oszt.: Egylu\ztorteneleul. Bocsor Ilnjos~ Kokaj~ nra '20 kr~ ez ki· 
egeszitve Ferencz J()zseC Uuitarills Kistflkoro torteneti l-eszevel. 

A tanit6k ke?ebe lllilldezek {eJett RjanJom Dr. Kiss Aron "Nepiskolai 
valhlst.ani mooszel·t.all.it.," melyet jelen elet.erjeszt.esellln(;l is basznaltam. Kiadta 
K6kai, Ara 70 kr. 
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A NYARI ,TALLASTANITAS,. 
FENNTARTHATO .. E JELENLEGI AfJAKJABAN? S HA NEM, AflKtpPEN 

LENNE A CZELNAK MEGFELELOEN REFORMALANDO?*) 

A kerdes, melyre nezeteimet elmondani 8zandekozom, nagyon 
figyelemre melt6 s annyira fontos, bogy bizton merem allitlli: anya-
8zenteg}"htizunk leterdekei koze tartozik. Es ha ezen, faleg a \'alla-
8os~ag elesztesere s az erkolcsiseg apoJasara alakult egylet e)soren£1ii 
teendoi koze Sl'rozta megvitatasat annak: van-e sziikseg a nyari ta
nitas tovabbi fentartas3.J"a.? s ha van, mikent es mino alapokon 
Jegyen ujra szervezendo az, elmondhatjuk, bogy annak intezoi a leg-
11elye~ebb titon indulta k a va16di czel eleresere. 

Evekkel eze1ott, mint akkor mar nehany evi iapasztalattal biro 
lelkesz, ki mar akkor a gyakorJatban is, igaz, bogy tBbb jo akarat
tal, mini sikerrel, nagyobb ugybuzgosaggal mint eredmenynyel, elpro
baltam volt eleget tenni egyebek kozt abbeli kotelessegemnek is, 
hogy a valhistaniUlSt ne csak a szo8zekbol gyakoroljam, hanem onnan 
leszeillva egyszeriibb sz6kban is, gyermekek es ifjak felfogasahoz 
alkalmazottan tanitsam gyiilekezefem ifjll nemzedeket a 'Vallas bol
dogito igazsagaira: mar akkor rajottem arra a nemcsak engem, hanenl 
egesz anyaszentegyhazunkat erdeklfS szomoru meggyozodesre, hogy 
az egyhazszervezetiinkben szazac10k 6ta gyakorolt es folyvast fetan
tartani rendelt nyari vawnapokon va16 val1astanitas oly m6don es 
alakban, mint eddig fennallott., tobbe fenn nem tarthato; mert mar 
csak tengodik, jobban mondva elohalotta valt, melyre bizony np.m 
alkalmazhatjuk urllnk szavait: n em h a) t meg a I e any z 6, c s a k 
a I n 8 z i k. S azon akkori szomoru tapasztalatommaJ nem tettem ugy 
akk{u·, mint azon banatos szivii kesergo, kinek kedves halottja leven, 
eJzarkozottan sir, tit.kolja konnyeit, de banatat nem kozli senkivel, 
hanem elpanasloltam nyil\'anosan Ker. Magyetonk llasabjain fajdal
mamat 8 reS7.tvevo segedkezesre hivtam fel az p.rdeklodoket a baj 
eJharitasa vegett.··) 

.) Fe~olyastatott a David Ferencz-Egylet f. 6vi september S·An Dics6-
8zentmartonban tartott kozgyiilesen. . 

•• ) Lasd K. Magv. Xl. evr. I-so fiiz. 69. s kov. lapj. 
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Vajha azt mondhatnam most t. gy. hogy nyilvanos felhivasom
nak sikeriilt a resztvevo s e melIett segelni keRz es kepes ugyfele
ket Osszp.gyiijtnom a fajdalom szinhelyere! 8 panaszom megbalJgatva 
es a baj orvosolva lett; fajdalom ezt nem mondhatom. CSllpan any
nyit sikeriilt akkor el~rnem, miszerint il1etekes e.g szakerto egyen 
konstatalta a k6r vesze]Yfs voltat 8 kimondotta: a z biz 0 n yo S, 

hog y ten n ii n k k ell, c 8 a k ami t, m ike n t e 8 min 0 e s z k 0-
zokkel val6 kerdesekre talaln6k meg afeleleteketj·) 
azonban az idlS telt, az evek multak, de a feleleteket nem hoztak 
meg az elebbi kerdesekre. Mindenki ma.qt61 vart 8 mondjuk ki oszin
ten, mindenikiink reazes a mulasztas hibajaban, mel't mindenik a 
masiktol vart. Az egyhazkorok a kezdemenyezest vartak az egyhazi 
fe)sobbsegto), ez a felv~tett eszme megvitatasat az illeta s helyszini 
tapasztalatokkal biro erdekelt pa'poktol Vil.rta s igy c sa k Jl e m tet· 
lentil, mec1don lefclyt e targyat ilJeto)eg tiz kerek eszt~ndo; R bogy 
megsem e g e s zeD, csak annyiban monel hato a Jetelt ido nem med
donek, mennyjben e czelu kezdemenyeze5 tortent a kolozsvari fo
tanodankban, ha -jol tudom Boros GyOl"gy afia altaI, ki ez eszmenek 
eleitol fogva egyik leghivebb apostola volt, s ki a ·gyp-rmek-isten
tiszteletek s probat.anitasok felall itasa es az azokra va16 kozetlen 
befolyasa utjan remelheto, hogy alapjat vetette meg :1 jovoben lete
siilbeto S va16szinnleg a nep koze is kiterjesztendo amaz udvos in
tezkedesnek, bogy a vallastanitas minp.l hathatosabban es nagyobb 
sikerrel Jegyen gyakorolva gyulekezeteinkbeD . .Amde abban az irany
ban, melyben arra Jegnagyobb szukseg van, s ott, hoI a koriilmenyek 
leginkabb igenyeltek: faluhelyeinken a helyzet nem vait.ozott sem
mit, s a mennyiben valtozott, elonyosn~k egyaltalaban nem Dlond
hato. S hogy errol teljesen meggyozodhessiink, la.~suk a jelelliegi 
allapotot. 

A nyari \'asarnapi vallast~nitas tudomasom cs az esperes nrak
t61 nyert ert.esitesek szerint, igy van egyhazkoronkent: 

(I) a marosi egyhazkorben, ket ekklezsicitkiveve,n nyari 
tanitast a tobbiekben az isk. tanit6k vegezik az iskolclban, az iskola
koteleseket tanitva a rendes iskolai modon; a kivetelt kepezQ k~t 
ekklezshiban pedig a }lapok tanitjak a felnotteket s a gyiilekezet 
bp,nmarad6 tagjait a templomban, nem annyira kerdezo modorban, 
mint irikaibb szabad, konnyen ertheto e16adasokat tartva 8zent val
lasunk fobb igazsagair61, kotelessegeinktol 8 egyluiztortenetunk ki· 
magasl6bb aJakjair61, kapcsolatosall hazank ';8 nemzetilnk torh~np.· 

.) K. M. XI. f. 1 fliz. 72. 1. 
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teiveJ, ezeket befejezi egyszer miut masszor a tanit6 altaI ,yezetett 
vn1Jlisos enek gyakorlasa. 

b) a f e ) 8 0 f e j e r i k 0 r beD, Felso-Rakos ki vetelevel, vasarnap 
delutan vnn gyakorlatban a nyari tanibis. Felso-Rakoson pedig va
sarnap delelott tanitjak az iskolakoteles novendekeket a tani t6k. 
Itt is, mint mas e korbeli ekklezshikban, imak, rarancsolatok, kate 
as templomi enekek tanitt.atnak, azonban k eve 8 It yak 0 rIa t i h a· 
S Z 0 n n a I, a mint az esperes ur megjegyzie 

c) a z a ran y 0 8-t 0 r d a i k 0 r ben a regi m6dszerinti tanitas 
vasarnap delutanonkent szokasban van meg nemely ekklezsiaban, 
mIlS helyeken vasarnap delel6tti templomozas e)ott van Osszegyu]e .. 
kezes az ifjak reszeroJ, de egyik mint masik alkalommal, k eve s a 
res z tv e v 0 k s z a m a, nehol a pap, nehol a t.anito tanit. 

(1) a h a rom s z e k i k 0 r ben a felbivas megtortenik szent
gYOlegynap utani vasarnap, d e a z ere d men y nag yon g y a r I <> 

) abo n a) I; egy-ket vasarnap ha megjelennek az ilJetok, azutall 
elmaradnak; delelott a fink, delutan a leanyok lennenek a kotele
zettek. Tan- es segedkonyviil a Konfirmaczioi Kate es a Kistiikor 
vannak felveve s egyes bibliai helyek magyarazata. 

e) a k ere s z t uri korben tobbe kevesbbe mindenik ekklpzsili· 
ban meg\?an a nyari tan i tas, de sem nem eleg szammal, sem 
n e mel e g s Z 0 r g a I 0 DI m n lsi g y n e m i s k e II 0 ere d men y
n y e I; egyontetiiseg nines a tanihisra nezve az ekklezsiakban. Kezi
konyvek a Kriza Kate, Simen Szenttoltenetek, Konfirmaczioi Kllt.e 
inkabb magyarazva, mint konyv nelkftl betanitva es enektanitas. 

f) a z u d v a r he) y i k 0 r ben a pnp az iskolat vegzet.t noven
dekekkel tempJomozas utan a templomban bennmarad velok val
lasos tankonyvekbol felolvastat, magyar{LZ es enekeltet. Ezen kivu) 
a delelotti templomozas elott a mestertanit6k az iskolakoteleseket 
az iskolaban olvasasban es enekben gyakoroljak, S onnan a temp
lomba mennek. Mind a d~lelotti, mind a delutani isko){t.ztatasnal fiuk 
es leanyok egytitt vannak. 

A kiikulloi korbol nem kaptam meg a kert felvilagositast, a 
kolozg·dobokni korbe nem is folyamodtam. De a felmutatottakb61 
lp.het kovetkeztetni a tobbiekre is es az ciltalanos eredmenyt ki Ie

. het mondani abban, hogy a nyari tanitas vagy egy, vagy 
mas ok miatt nem kielegito az osszes anyaszentegy
h az baD, s () t a s e m min e I c sa k. va) ami v e) to b b ! ! 

Az a kerdes m,Lr most, m i e nne k a z 0 k a? h 0] a b a j, a z 
eredmenytelenseg kutforrasa? Annyit azonnal kimondha-

2 
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tonk bat ran, hogy az ok teljp.8seggel nem az, mintba ez a tanitjs 
kotp.lezett nem lett volna; mert. mar 1661-ben a deesfalvi zsinnt 
biintetes terhe alatt kotelezi a papokat es mestereket, bogy mint 
eddig is 810kas volt, a f a 1 u s i i f ius ago tin for m a I j a k a z 
r e ] i g i 6 ban e 8 pie t a 8 ban ;.) tebat mar a jelzett ido elott is 
kotelezo volt. Nyaradszentla.~zI6i zsinat 1665-ben a varfa)\·i zsinat 
1788-ban ismete1ten hatciroznak e targyban, kimondvan a Szent
~yorgy napt61 Szentmibaly napig terjedo id6t tanitasi id(Sszaknak 
milldketnemii jfjak reszere.··) A szt.-martoni zsinat 180S-ban ujb61 
hatarozza, bogy a 8zii)0k magzatjaikat, gazdak es gazdasszonyok cse
ledeiket azon tanitasokra szoritni tartoznak 8 az ifjak, mindket nemen 
)evok, ha n e m g yak 0 r 0 1 J a k k e ) los z 0 r gal 0 m mal, a z 'v e n
ken t t a 1" t. a t n i s z 0 k 0 t t d i 0 e C e 8 a n a v i 8 ita t i 0 - mel y
n e k k 0 tel e sse gee zen tar g y ira n t k ti ) 0 nos e n e r t e k e
Z 0 d n i-a tan ita s 0 kat elm u 1 a s z t 6 k ram i n den k e d
vezes nelkiiJ a canon es rendelesek szerenti bonte
t est a I k a] m a z z a.···) 

Ezntan is megujul idorol-idolae a rendelet a nyari tanitasok 
fenntartaeara nezve. 1805-ben & ko)ozsvari f6tanacs; 18lS-ban a 
Repr. const. intezkedik. 1815-ben pedig a koloz8vari fotanacs az 
udvarhelyi kor azon felterjesztesere, hogy a nyari v&sarnapi tanitas 
belyett czelszeriibb lenne az adventi negy 8S a bojti het heteken 
kat-kat oran, munkas napokon a papi haznal gyakorolni a tanitast, 
ujb6J kimondja az eddigi gyakorlat fenntartasat. 

Csakugyan 1815-ben a toroczk6szentgyorgyi zsinat hatarozza, 
bogy a nyari taniUisra nezve a megpr6baltatas vitessek 
veghez a karac80n elott tartatni 8zokott vizitaczi6-
val. A Representativum CODsistorium ujb61 1Bl6-ban 190. sz. alatt 
ezl hatarozza: min tho g y a 8 z U 16 k g y e r m A k e i k n e k any a r i 
tanitasra va16 kiildeeeben restek: teteasek kotelea
s ego k k e min den E 8 per e s a f i a ina k~ hog y a g y e r m eke i k 
neveleseben resteskedo szii16ket az 1808 ban 5~98. sz. 
alatt k6lt kir. rendeles as tobb cODsistorialis hata
rozasok tnrtasa 8zerent a kiilso tisztsegnek atirjak; 
a Z 0 n ban a z I n 8 p e c tor a t n 8 k ij z b e j 0 vet eli vel i 8 e 8 z
k 6 Z 0 I j e k, bog y are 8 t e 8 e k k e men ye b b e s z k 0 Z 0 k k e I 
i 8 8 e r ken t e It 8 e n e k 8 Z l\ 1 0 i k 0 tel e s 8 ego k tel j e sit a 8 ere. 

*) D6sf. ZS. 1661. Apr. 7. II. delib . 
•• ) Szt.-lisz16i ZS. 1666. jun. 21. Virf. Z8. 1188. jun. 21, 208 . 
... ) Szt.-mArtoni zs: 1803. jnn. 25. 4. sz. 
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A bo]oni zsiuat pd. 1840 ben a nyari tanitas job b m 6 d d a Ii 
s ike r it he tese$re n e z v e hatarozza: hogy a nyari vasarnapi 
6rakon a nlesterek is maradjanak benn a templomban 
~ n e k tan ita s v e get t.. *) 

A mint ezekb<i! hLt~zik, relldclet es hatarozat eleitol fogva nent 
hianyzott; de hogy ezek a rendeletek es hata.·ozatok mennyiben 
lettek vegrehajtva ? eredmenYd lctt-e az elj,\l-,isoknak s ha igen mennyi? 
aI"raJ semmit feljegyezve nem tahiltam. Hogy mpgbiintettek volna a 
ny~iri isko]akoteJes ifjak kozul valakit, al{cll' a papok koziil bar egyet, 
mert a nyari tanitast elhanyagoltak, en legahibb harom ekklezsia 
jegyzi5konyveit vegig oJvasgatva sem t,\laltam senlmi nyoDlat, sem 
ma.stul nem hallottalD, holott az 1661-ben apr. 7-en Deesfalvan tar
tott zsinat VI. delibel"atumaban kimondja: hogyha a seniorok, minis
terek es s{;holamesterek az 0 tisztek szerint nem praestalnak, com
perialtatvan az seniorol( u fro poenan lcgyenek az minis
t ere k 3 f E.-O n a z m est e 1" e k f e] a n 11 yin. 

!tla. is az egyhazkori vizsgaloszekelt altaI feltenni szokott egy
hcizi kerdesek koz6tt ott van: az e)mult evben volt-e gya
k or 01 van y a r i t,a nit as? de ag arra adand6 felelet akar igen, 
al(,il" nem, annyira meg~zokotta valt, ezt utubbi esetben is termesze
b sn~k venni, hogy sellki meg nem utkozik l"ajta s ha van eredmeny, 
hd. nines, napirendre terni a kerdes felett. Kimondhatjuk tehat bat
ran, hogy a nyari tanitasnal mlltatkoz6 eredmenyte1enseg egyik oka 
az, bog y a z ide von a t k 0 Z 6 1" end e let eke s hat tI, r 0 z at 0 k 
n e m v 0 I t a k sma sin c sen e k 8 zig 0 r u a n v e g re b aj tva. 

E mellett azonban az eredmenytelenseg okau] tebetjUk azt is, 
bogy a tan ita s ban n i 11 C S e g yon t e t ti s e g. Kezdet 6ta 
ugyanis a papok voltak kotelesek a nyari tanitast vegezni s 1840-
ben is a boloni zsinat csak segedekuJ adta a mestereket, rendelven, 
hogy mar a d jan a k ben n a zen e k tan ita s ra. Ujabb idoben 
pedig szokasba jott nemely helyeken, hogy a fe)nott ifjc\k templom
beli vallastanitaaa helyett a mesterek tanitsak a gyermekeket az is
kolaban vasarnap reggeli templomozas eJott., a mi pedig az eredeti 
czella) meroben elJenkezo eljaras! nlondhatnam visszaeles, miutan a 
nyari tanitas tulajdonkeppen az iskolaban nyprt valhistanitasnak kell 
bogy ismetlo iskohlja )egyen a felnottElkre nezve, nem pedig a kezdo 
gyermekek tanitasara rendelt intezmeny. Hogy ez az eJjaras van- e 
az egyhazi felsosegnek hirevel s annak legahibb hallgatolagos jova-

.) Boloni zs. 1840. aug. 25. 13. 51. 
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hagyasa mellett tortenik-e? nem tndom; de zsinati- vagy egyhazi
fotanacsi vegzes rola nines 8 mindaddig, mig ezek valamelyike nem 
hataroz e targyban, fenntartand6 lenne az eredeti intezkedese az 
egyhtizi fobatos,ignak. 

Az eredmenytelenseg fontos okanak tartom azt. is - es ez a 
legfontosabb - bogy a nyari tanitas vezetesehez, iIletve 
ann a k g yak 0 r 01 hat a 8 a h 0 Z meg k i van tat eta n- e 8 8 e
gedkonyvek, megfelelo utasitasok, taj ekoztat6 fiize
tek eJeitol fogva hianyoztak s ma is biaoyoznak s 
hianyzott ennelfogva a rendszer is. Egy helyen a Szent
tortenetek, masutt a Nagykate vagy Konfesszi6, ismet masutt a Ker. 
vallas elemei vagy Konfirmaczi6i Kate, vagy biblia olvasas es Kia 
Biblia, Bzoval a mi valhi.s~'lllit8.si konyv volt mind eloszedetett es 
jarta s jarja felva,ltva m6dszer nelkUI, talcilomra a szerent, ki a hogy 
legjobbnak kepzelte elj;irasat, mert maskeppen nem is tehetett, mint 
a hogy tudta. Es en ebben lcitom a sikertelenseg fo okat., bogy min
denki toretlen titon haladott s az ide-oda val6 kapkodassal, tajeko
zatlansaggal, ha j6akarat volt is valakiben, eJtelt az ido, elhUltek a.z 

odakotelezettek lassankent, mert nem tahiltak maguknak va16 lelki
taplalekot, csak beszldet halJottuk, meJy altat6nak j6 lehetett, de 
nem elegseges -arra, bogy feledtesse a telnplomon kivuli sz6rakozM 
kell~messegeit 8 mely nem hatott a veIok 88 csontok megoszhisaig. 
!Iindezek fo]yt.an oda jutott a 8zep remenyek kozott meginditott, 
de a mint az idli!·ol-idol"e va)6 siirgeto rendeletekbol kitiinik, sona 
kelloen nem gyakorolt nyari tanitas, hogy nla mar irott. malasztnciJ, 
vagy mondjuk ~estett k~pnel nem igen tobb, holott kellenc, hogy 
legyen hus es v~r, csont es velo, de ela alakban. 

Megpr6balom mar most t. 8Y. lehetoleg letoajzolni, mikent velem 
en szervezendonek a nyari vasarnapi tanibist, hogy az a czelnak 
megfelelo 8 a mell~tt betarthat.6 is lE'gyen. ~Iert a melle teljesseggel 
nem al1ok, hogy mort a Jnai iskohiztatasi rendszer tokeJetesebb S 1\ 

novendekek a valJa.~tanitasra is tobb idovel as alkalommal birnak 
az ismetlo iskolak felallitasa 6ta, tehat a vasarnapi iskolakat illetve 
a nyari tanitast 8zUntessiik me~. Ellenkezoleg, inkiibb mint valaha, 
kell egyengetniink az urnak utiit 8 minden alkalmat felhasznalnunk 
nepiink vallasos&i tetelere 8 erkolcsenek meg6vasara a .mikor az 
fires templomok es telt korcsmak elleni panaszok oly siirtiek, hogy 
nebez taliik a levego s a mikor a nap felfogasat az erkolcsi~egrol s 



mi ennek 8zQl6tte, a becei1letr61 aonyira megingattak a ket 8vtizen 
kel-esztlll mind fokozottabb hajaz&val folytatott 88 a maganerdeken 
kivii) semmi egyebbel a legtObb eaetben nem torOdo lalekvasarok, 
bogy bizony-bizony - es ez veszedelmes k6r a tarsadblom testen -
ma a nagy Boku'g z8sz16jara ezt a nyomorult elvet ttlzte: bar" t· 
sag, tudomany, josag, bffa8g el veletek, el veled 8Yo
nyorii ereny, te legnagyobb csal6 a f6ld tereD Bva16ban 
hiven kovet masokat, t e kin tv e n min den ben, hog y h a a z n ami? 

A ki ezekkel az allapotokkal ki tud beklilni 8 j6 lelekkel mond
batja, am legyen, minden ugy jo, a bogy van, az lemondhat aok 
mindenr6J, Ie a nyari val I aistanit,8sr6I ia; de a kinek 8ziven fekszik 
egyb~zunk jav(S nagys&ga as felviragzasa, a ki az 6aok nyomdokain 
kovetkezetes buzg6saggal haladni a a meglev8 a]apon tovabb epitni 
eleg e)szantBaggal as .odaad&ssal bir: az bizonyara 8zivesen hasznal 
fel minden eazkozt s ragad meg minden kinalkozo alka1mat a v~gre, 
hogy neveljen maganak nepet, j6 cselekedetekre igyekezot. 

Ketseget nem szenved6 leven tehat az, hogy a nrari tanibis 
fentartasa sziiksegea nemcsak azerl, hogy az ifjakat, mindk.!t nemen 
levoket foiytOD erOsitsnk 8zent valJasunk hitelveiben 8 az egynve
tartozas eszmejet eleokitank bennnk, mint olyat, mely eleitlS.1 fogva 
ismerve es hatalmaa timaaza volt egyhazunknak; de 8ztlkseges fen
tartanunk azart is, mert ott szoktak maradni a tanitasra legtobbszor 
maguk a 8ziillSk as mas oda nem kotelezettek is, elb'bb meglehet 
csak kivancsiaagb61, de belatva," hogy ott bizony 80k ol)at ballanak, 
mik elottuk ismeretlen, uj dolgok, fokozatosan veszszllk ~zre a hall
gawk szaporodasat, migoem kideriil, hogy bizony tobben vannak a 
nemhivatalo8ok, 8 kik onnon j6sza.Dtukb61 maradvan ott, bizonyara 
tobb hasznot meritnek az ott hallottakb6l, mi altaI mindig legahibb 
is egy pOl8zemnyi akadaly elbarul az Isten orszigahoz vezelo utb61, 
a mi mar magaban V8ve is nyereseg s karpOto1ja a farads&got. 

Feleljiink meg mar. most egy mas kerdeare, t. i. kilt .Ipgyenek 
a nyari tanitasra kotelp.zettek? a regi rendeletekben, miket fennebb 
-feJsoroltam, csak atalanoss8.gban gyermekekr61 es ifjakr61 van 8z6, 
mib61 &z eJetkorra kovetkeztetnftnk, bogy melyik evtlSl 'meddig lebet 
as ken az illetoket kotelezni, aJig lehet8eges: miert is a hany ekk
lezsia, csa'knem annyi szokas fejlodott ki s all fenn ma is. Nahol a 
fiu mig meg nem hazasodik s a leany ferjhez nem megy, foJyvast 
kotelezettnek tekintetik; masutt a 20 ev kepezi a koteJezesi bat8r
idlSt; masott ismat az ismetJlSiskolakotelesek vannak odatartoz6knak 
tekintve; hanem abban tan mindeniltt egyez6k a .8zokasok, bogy a 
kotelezettseg a konfirmalaanal kezdodik. 
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Ana a kerdeare tebat, jovlSre kik legyeaek nyari t.anitura k6-
teJezettek, hogy azokat 8zDkseg eseten torveny erejevel is rUzorit
suk 'p ugy, mint a rendes isko] agyak orlasra, fe1eletem ez: bar re
szemr61 6hajtanam, bogy a kotelezettseg ideje minel iokabb kibovit
tessek, bogy igy annal tobb alkalmunk legyen ifjaink vall&sos kep
z8sere; de m~gi8 8Zt1k8e~e8nek latom az eddig tapaaztalt.ak uUn az 
adott viszonyok 8zerint jarni el as nem nYl1jtani 80k idore a klSte
Jezettseset, hogy konny~bben megva16aitbassuk ezn ndekunk at, me)y 
az ifjuaig megnyeres3. Minthogy pedis az ofszagos torveny is a ta
D11lasi idot a 15 ev bet~lte8eig hosszabbitotta meg a addig sz'gorral 
kotelezi is, elegedjt1nk meg a nyari tanitasnal is az iRm.st13 iskolaba 
tartozo ifjakkal; annyival inkabb, mert mar valoszinilJeg a konfir
mahis is az eddigi gyakorlattOl elter81eg falubelyeken is a tizen6t 
evet beU>ltattekkel fog v~geztetni az eddigi 1 ~ evesek belyett 8 igy 
a h&rom tanuJui ido aleg alkalmat nyujt az ev kftlonbozo reszeiben 
megfelelo vallaao8 oktatast nyerni az ifjakn8k, mi altaI ketsrgkivnl 
abba a helyzetbe jutnak, ha t. i. mindenik tanfolyamot hivseggel 
gyakoroltak, bogy azent vallaaunk elveit ea f6bb igazsagait is meg
i.mer~k azon kivtil, bogy a vallaaos erzelem kelllS apolasban as fej
leszteaben resseanlt naluk. 

J6 VO)l1a igaz s" rMzemr31 minden talem ~elhetat megtenn-§k, 
bogy a 16 even tul ii, bar a 20 eves korig megnyerbe88flk ifjainkat 
a ny&ri iakolar&; de itt mas kenyszert Dem kepzelek, mivel rAbirni 
lehetne okat., mintha kimondatnek, lmgy azon ifjak, kik 8 nyiri ta
nitaara Dem 'jartak, nem fognak megeskettetni addig, mig a vailas08 
bitelvekb~n va16 j'rtaasagukat igazolni Dem tudjak 8 legalabb az 
elemibb dolgokat nem ismarik. Vagy Dyitnank egy ~nkeDte8 tanfo
)yamot az ilyenek 8zaimam, vagy talaljoD ki ak ark i barmi tldv6.t e 
vegre, most bizony 8zomom tapasz tal at, mikor olyan sZlll6ket Jat az 
ember, kilt meg az egyetlen miatyankot sem tudjak r Vajh, mikent 
olt az ilyen anya vallisos srzeat gyermekeU>e, avagy az olyan apa 
mikent tanitJa meg Isten 8zent nevere gyermeket, ki maga is csak 
k'romJaskepen veszi ajkaira azt?1 

Tov'bbi kerdea ez: mit vagy m ike t tan its u n k a nyari isko
laban, hogy mar a tanitas altal azt o)y vonz6va tegytlk ifjainkra nezve, 
hogy azok Onkent, a I'Jek inditasab61, tehat minden ktt]alS k~nyszer 
nelkOI menn8nek oda? Ezt, nezetem 8zerint caak azzal erjf1k el, ha 
a tanitasba rendszer hozatik be; ha a theologos ifjakat a theo1ogiai 
tanfolyamon a nyari tanitasra is kelllSleg kikepzik; ha megfelel6 
tan- es segedk<snyvek azerkeaztetnek es bocsattatnak a valIaatanit6 
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rendelkez8sere, melyek ugysz61va e tanit6kat is kezenfogva vezetnek; 
sZiiksegesnek tartom, bogy az eddigi katekiz'16,' m6dszert61 elteroleg 
konnyed nye] vezett el felo1vasAsszerft e16adAsok tartassanak a fold 
gyermekkonir61, alakulaai viszonyair6J, kapcsolatosan a teremtes m6-
zesi el6adaaa val, 8tb., 8tb. 

Ide tarto?.and6nak velnem a n e p 8 Z e r fi termeszettan felvete
let, valamint a materialismus ismerteteset is; fZ ut6bbit azen., bogy t.6-
lunk s ne a vallas ellensegeit61 halljanak korunk tudomanyo8saganak 
e ferde kinoves8r{SJ, modern betegsegerlSJ, mely helyte1en m6don is
merteti a termeszeti fejl6deseket es alakulAsokat 8 az eszmenyi8eg 
ntani Wrekves megoloje kivan lenni, elfojtvan az emberben, a mi 
va16ban emb~ri. Nem felek ugyan tole, s nem faltem a vallast sem, 
mert h a e m be r e IE t 0 1 van e dolo g, 0 n mag Ii ban 8 e m m i 'I e 
1 e 8 zen, de mint betegsegtol m~gis 6vakodoi sztikaeg, mig raplylya 
-11em Jeszen, 8 mintho81· n nap fiai k6ze is egyes azajh68kOd<S Dyeg
lek altaI befarkezik, sztikseg tajekoztatnunk 6ket falole 8 mint a 
mely a bibliai teremtestaDDal ellentethen, fa j 10 des 8 Z e r (l e n logja 
fel a vilag eJoallasat, tajekoznunk kell a nyari iskola k6zonseget a 
darwinismus felal is, hogy lassak as gyozOdjenek meg, nogy az em
beri lelek mindeneket ViZ8g8.J, meg az Isten melysegeit is. E targyak 
a vallasos eszmeket, a hit targyait legkozelebbrol eriDtik 8 ezek, 
mint ellenkezo 8zempontok, annal nagyobb vihigitasba helye.zik hi
tunk as vallasos erzesiink szent eszmenyeit. 

Ide tartoz6 pedig mindenek felett" hit forrisa a bib 1 i a, annak 
kival6bb darabjai olvasiat&sa, tovabba nepies erkolcsi rajzok, elbe-
8zelesek, melyek az iszakossag, karomkodM, tulkoltekezes, konnyelmu 
eletm6d 88 a vasamap megrontasa ellen hatnanak minden erove), 
hogy terne viS8za fokozatosan az osok egyszertisege a haztart.Asba, 
erkolcsossege a mindennapi eletbe 8 hitbuzg6saga a szivekbe r t 

Meg csak (lgy kerdesre latom szDksegesnek felelni, hogy t. i. 
lnikor kelljen ezt a tanitast jo'V 6beD gyakorolni? az 
eredeti ideje, mint Iatjuk, nyarban volt, innen neve is "N y Ii r ita· 
nit a 8" ellentetben a teli idobeli iskolaztatassa1. A fennebb el6sorolt 
rendelesek altalaban Szentgyorgy-napt61 Szentmihaly-napig terjedo 
idoro) 8z6lnak. Az udvarhelyi kor azon ismeretes felszolal4sa nUn 
is, bogy helyesebb \·olna az adventi as bojti idoszakban mives na
pokban tartani meg a papi haznal a valt&stanitasi 6rakat: a ham
rozat ismet csak az lett: mar a d j n n k a zed dig i g yak 0 I-I a t 
m e 11 e ttl) Ennek megtartasa mellett sok heJyen delelatt a fink, 

S) KoJ. F6t. 1818. sz. 188. ea 181&. 8B. 18. 
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delutan a leanyok r"zealiltek tan itasban , mely k6tfele val6 08ztaaa 
~emi tekintet miatt, e16ttem legalabb teljesen indoko1at.lan eljads; 
mert hiszen ez elv 8zerint kfi)on iateni ti8~e]etet is kellane tarta
Dunk a ferfiak 8 kttllSn a n6i kazon.,. resz6re 8 vajjon hoI t~8Zik 
ezt a kereszteny viJagban? 

A flSktSrdesre n8zve azonban mas feleletet, jobb megoldaat ma 
88m latok, mint azt, hogy jovore. is maradjon a taDitas idejefll a 
nyAr, helyefll a templom, 8 a mint a korftlmenyek mutatjak, akar 
delellStt, akal delutan Jegyen, csak klSz088n a ket nembeliekke1. Azt, 
h081 a pap tanitsa a uyari isko)a koteleseket s a meater csak az 
'nektanitasnal 8egedkezzek, indokolni 8ztlkaegtelennek tartom. 

Oaszegezztlk mar a fennebbieket a kovetkezlSkben: 
1. A nyari tanitas fentartand6 czelszertl rpr~rmok mel1ett; 

igenyli annak fentartWt szent vallasunk erdeke.. • 
2. A cztUszertl refOrmok elseje If'gyen a tanitlis aikeresebbe te- · 

betese ~z61jab61 ~egfelelo konyvekrol a fennebb jeleztem iranyban 
gondoskodni, akar megbiz&a, akar pilyaizat utjan, mert ezeD fordul 
meg a legWbb, minden; tehat minel el6bb. 

s. Hasson oda a k5zgyiiles, hogy egyhaztorvenybozasi· uton 
mondaasek ki, miszerint a nyari tanitast vegezz8k . mindentitt a pa
pok; a mesterek, mint enektanit6k 8zerepe]v'n. 

4 .. Moodasalk ki az is, bogy a novendekek kOtelezettsege hany 
eves korukban kezd6dik 8 meddig tart? 

o. Mondassek ki, bogy a malaszt6k mik'nt kenyszeritess8nek 
a megjelenesre 8 min8 biintetea ala easenek? 

6. S vegal mondassek ki, bogy 1\ tanitM bevegzese legyen iin
DE'pelyp,sse teve 8 a hivek as kitart6k rweaittessenek jntalomban. 

'OR)lUSl KALMAN, 
IZ8Dtgeriezei pap. 
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Egy ir6, kit egyik biographusa azzal a von&ssal jellemez r<Svi
den, hogy "igen jeles nemet pr6zaista", nevszerint: Engal (JaDos' 
Jakab), blzonyo8 k()nyvt1beD~ maly phi losopbi ai 8szm,ket a' nagy 
kozonaeg fe1fog&sahoz alkalmazva targya1, egy philOaophusnak" ba-' 
ratjaval val6 'besztSlgetea't irja Ie. A MIcaela t. i. Jatogat4sm meD-" 
yen baratjanak, azt k8z~ben egy konYvet tartva tabilja, mely aibban 
aZ id6ben az olv886 k6zonseget bolonditotta. "A termeezet rendaze
re" volt ~ neve ~ tartalma pedig az, hogy a vilas semmi egyebb61 
Dem 8.11, hanem csak a mit szemtinktel latunk es kezilnkkel fOgba-' 
tunk' es hogy a mit leleknek, IsteDoek nevezunk, csak elvont foga-
10m, melylyel a papsag amitotta el az egytigyu nepet, bogy orranal 
fogva hordozhassa; a k~nynralom pedis partfog6sa ala vette, bogy 
biztositsa es tirokit&e vele a batalmat. A philo80phos ugy tett, mint.. . 
ha semmit sem hitott volna 8 mint jairtas-koltes ember uti elM8-
Dyeit s kalandjait kezd~ beszelni. Elmonda knlonosen miesoda eJet
vesze]yek kOzt jarta meg az Antiparos szigetbeli mely es iazonyatos' 
barlangot~ 01y elenken, 01y megkap61ag adta el6 vallaJata vesz~lyeit, 
hogy egy valsagos pillanatnaI a baratja hozzakapott,' bogy megmentae· 
a bukast6l. Ezzel a mozdulataval kiesek a kezeb61 a konyv, melyet: 
feJkapvan a "philo80phns, bevere a kanda116ban 100086 tllzbe 8 Dem' 
is hagya kivenDi. Csillapulvan baratj"a haragja, megmagyar&z4., hogy" 
neki eppan annyira 8ziven fekszik, bogy mentee' 8nnak az e8zet, leI .. 
k#t a veszelytlSl, mint baratja tanusita" keszseget; hugy az 6 'Iete 
veszelyet minden aron meggatolja. Megertetette vele azt is, bogy mi
kepp lehet artalmas egy oly konyv olvasBsa. 

En is szeret,tem volna ngy t.enni egykor, de nem volt alkal~ 
mam ra, mert egy . . .. ismerosom csak olvasasa utan dicsekedett 
nekem, mily' erdekes konyvet (a mi korunk Termeszet rendszeret:· 
B ii c h n e r "ErlS es anyag"-jat) kapott a kezehez. Ugyde ha tehet
tem volna is, csak egy lelekre Dezve alIhatam vala utjat a veszely .. 
nek" 8S ceak e@y peldanyat teszem vala artalmatlanna a mnnkanak. 
Holott ha 8zelesebb korben nyilviinitom 6v6 8z6zatomat, talan nye-
rek a Bok kozott nehany figyelmes fnlet is. .. 

Ne tessek att61 tartaui, hogy tanacsot akarok osztogatni. Ne~t 
csak approb4.1om azt a k6zmondast: "Tanac80t ne adj, ha nem ker
Dek ", de toldom is Rzza], bogy "akkor se, ha kernfk~" Most' rend-
8z~rjnt az"ert kerik, bogy megerositse (Sket a tanacsad6 abban, a mit mar 
8z8.ndekuk volt cselekedni; ha el1enkezo tanacsot kapnak, nem kove .. 

.... 
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tik, vngy ha kovetik s r088ZU) ilt lti a dolog, baragot von magara a 

tanacsad6. En caak i8mtlrtetea~t audeklom adni a mai vilag bal'or
janak,l) az elJe.n8~gn.ek, mely Peter apostolkent .mint ordit6oloazl&r:a 
korCfljar, keresven kit elnyeljen. 

Csakhogy az a sarkany nem csupan a kit, hanem ami t is 
el almrja nyelni, u. m. a 11 i va 8 t es a t u d as. 8 t egyszerre. Es a 
1 egktll0 nosebb, a legcsud&aabb az, hogy az elnyel6, emeaztO el1eDseg 
magat. tad 0 man y n a k nevezt 

Megl1tkoznek ugy-e,. t b, &ZOD, }logy a tudomany a tudaanak 
ellenaege l~gyell? Pedig ugy van 8 igyekszem a latitzato8 ellenmon
dast kimagyaru'oi. Hanem eJlJtib foglaljunk partot. Felteszem, hogy 
t. h. Dem kivanj&k a hitet ee fomisat, a vallaat kikuazobolni, ea igy 
velem egy padsoron ftlnek s veltink 8zemben a .modem tudomany· 
balvanyozOi. Ezt elorebocsaitva, kimondom, hogy valamint Jezus or
szaga nem e. vilagb61 val6, dgy az 0 es a mi tudoman)'1.1nk honja 
lem egy: az oveka ate 8 t i, a mienke a 8. ell em i vil&g . 

• Modem"-nek nev8zem ezt a tudomanyt 8S igazolasomra egy 
kis darab torteDelmet hozok ele. - A foly6 (tzazev elso feleben egy 
franczin mathematic~ Com t e Agost, egy ~j vagy ujnak allitott 
pbilosophiai rendszert szerkeBztett '8 terjesztett a munkaival. Foal
litmanya az a (szerinte) 11 torveny", bogy RZ emberi ismeretek fejlO
dea8 es gyarapodaisa kat idlSszakon ment kereazttlI, u. m. ~ the 0-

logiain 8S met.physikain as most jutott a harmadikba, me
Iyet 6 "p 0 8 i t i vee all4spontnak nevezett '8 a meJyr81 az egeaz rend
azer po sit i v i 8 m u 8 nevet kapotl Ez a mostani idlSszak, , melynek 
elve es feladata az 6 8- es v ego k 0 k (a czel) vizsgaJatat61 elaiJani 
8 csupan a vilag folyWban a tenyek e gym a 8 u t Ii n k 0 '- e t k e- . 
z e Ie (8 u C c e 8 8 i 0) torvenyeit fftrkeszni. 

E azerint Dem csak Bra h m a as J n pit e r, hanem a heberek 
Jeho,,'ja 8 a keresztenyek Islene is a Theologiaval egyiltt .el van
nak temetv8 8 csak emlekeik leteznek a cultora czintermeben. Nem 
killonben csak emlekezetben elnek nz ero es foganat, az eszkoz ea 
czel a termeszetben, az akarat 8S lelek az emberben, a kepzelt er
kolcsi j6 es r08Z a viJagon - mind megannyi t8vedesek; eIo8zlott&k 
azok a metapbysika kOdevel egyiltt az erzeki tapasztalas deritCS napfenye 
e16tt as megmaradt csupancsak a .tndomanyok" hierarchiaja, mely
nek epftlet-emeletei: a mathesis,~ csillagaazat, physik&, kfmia, physio
logia es 8ociologia (tareadalom tadomanya) mint korl1nk egyedtfli ea 
kirekeszw birtoka. 

I) P6L &, 8. 
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Ez az a "tudomany", melyet en a mi t u d a 0 u n k elleDsege .. 
nek allit.ottam 8 a mint ezen feltileges attekiutesbol is lathutni, nem 
hibaztam 'JJit.aisombsn. 

Ugf-de az eddig-ele meg csak 1\ positivistak tan a, hat a tob· 
bieke? 

Majd sor kelitl azokra is, most elobb megmondom, mi~rt vet
tem a positivismust kiindul6 pontnak. 

Mint az irodalom evir.tlnyveibol kitallwhatjuk, az embel"iesgben 
meg nem leledzett oly nep, melyrol. ki lehetne mutatni, bogy mive-
16deai 810faja a maga kebel~ben 8yokerezett, 88 kikelve is idegen 
bltovanyokkal ne gyarapodott voJna. A heberek 8S gorogok, az egyp
tomiakt61 88 ph08niciu8okt6J, a latinok a gorogoktOl k(S]cs;)~ijztek, 
Europa 8 Amerika mtlveltsege a claseikai hagyomanyokon nlapazik. 
Nem lehet hat r088Z neven venni, ha a magyar is ottan-ottan nyn
gati szomszedaiboz folyamodik tudomanyo8 mivel6dese gyaTapitas& 
vAgett. De JehAt am hibaztathatni, hogy ha Deha nem helyes m6don 
teszi; ha \1gy cselekazik, mint a ki 6-szeren vasarolt 111haizattal di
szeJeg. Avagy nem ily nevetBegesek-e aznk, a kik a knlfoldrol o)y 
rendszerl hoznak be es akarnak honositni, mely ott mar lejlilja ma
gat? Pedig igy vagyunk a positivismusaal. -Boni philosophu9:link egy 
resze reank akarja tukmalni 8 egyetlen egy pbi)osophiai Kozlonyilnk 
annak van 8zentelve; holott mar maga Comte elallott kp,sobbre, legalabb 
r~szben az allitasaitOl, sot felmondta a bal'atsagot korabbi mest(·reivel a 
termeszettndo80kk-aJ. KOvet6i nemelyike vele tart ebbenis, mint kiviJag
Jik egyikok - Ed g e r 8 - kovetkez61eg hangz6 tamadasaMI: ,,:\ tudo
manY08 alkatnak (Scientifique Synthesis" - igy nevezi a Positiv-rend-
8zert) - oS8zeaJlitasa, a tudomanynak a t&rsadalmi as erkolcsi tndomany 
- az igazi felszentelt tndomaDY - felaobbsege alatt OS8zeillo hiera l"chicus 
egy egesz8ze atalakitss& as ennek az alkatnak, a 8zaktudomany, vagyis 
egymassal semmi reridszeres kapc801atban nem levlS, e81m8seIi ugyltz61va 
nem feleJos ugynevezett tudomanyok kiilonnemu csoportja helyebe 
allitasa a JegkivaJ6bb fontossagu miveJet volt. Eppen ezen helyette
sitessel valtoziata meg Com teA. teljesen a tndomany 8S valltis 
k~zti viszonyokot; mert a szaktndomany, barmi 8zandekuak 
j 8 • m i ve 16 i, iranyaban okvetetlen111 materia1istai as at.heistai, holott 
az alkotmanyos tudomany (synthetic 8cience= positiviemus) tninden 
vonatkozasabaD m~]yen valhisos.1) 

1) ••• the constitution of the Scientifique Synthesis, the transformation 
of science into a ODe, coDsis·tent, fuUy hierarchical Whole, under the syst omatic 
supremacy of sociological and moral science, veritably sacred science, t\ol1d tho 
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Igy harczol a tudom8ny Ii tudomanynyal 8S nem meltan kerd
betem-e, hogy melyik RZ igazi? S Dem nyujta· e alkalmat a politi. 
vismu8 kerdesem i8metles~re? 

De Dyujt am meg .tCJvab~at is, mer; ha az ideztum positiviatu 
lataz61ag mellettiink van, beneg eJlentmk a tobbi 8 ve16k a Comte 
Ziazl6ja alatt vitezkedo hODfiaink, ea allhatatosan megmaradnak abban, 
bogy theo)ogiaD_k semmi mn. alatt 8 a metaphyaikanak, mlnt a kez
zel ~oghat6 8 szemmel lathaM anyagt61 fijggetlen okoskodasnak ko
runk tudomanJos vil&gaban nines heJy~. . 

TermMzet szennt keze~ tognak ve16k. a specia1iatak, a 8zak
tud6aok, kik ellen a positivism~8 elt~v~dt juha, az iment idezett ir6, 
~Iy hevesen kikel. Hallattatjak. ia hangoaan 8zavokat, mibol itt ne
hany mutatvany.: 

.• A vilaig atomokMl es tlregb61 (ilres terjedelemb31, Raum) all: 
Jrirdeti B t1 c h n e r .1) 

Azon B 11 c h n e r mondja ezt, a ki pbilo8ophuanak - nem 
metapbyaikuanak peraze - tartja mag8.t s azt nyilvanitja, bogy 
"philoaophiai magyarUat, ha minden mivelt ember Dem birja fel
fogni, Dem .eri meg a nyomdale8teket, a melyet rea ke~tek. A mi 
tisztan van g~Ddo)va, 81. lehet tisztain es kODttil-faroJas n61ko.I 
mondanj .... ) 

Ha ezt a ainormerteket alkalmazzuk az is illleot idezett allita
sara, azt keJ}' itelnOnk, bogy biz' .a nem erdpmli a nyomdafesteket 
~ kat eszme k6zziil ugyan is, a melyr61 sz61, egyikr81 sines fogalma 
az atalab$n mivelt· embernek. Hiszen az tl reg (s pat i u m, R au m) 
~ivo]ta {elett a philo8opbu8ok k6zt a legregibb ido 6ta mind e mai 
napig foly a vitatkoz&a M S8m. a metapbysikusoJr, 88Jil-az empiriku-

substitution of this S,ntheail for Sp.ecia1ist science, a het.erogen~o1l6 assemblage 
of 80 called aciencee, separate scienCes, wit:h no 8Jstemtiic link between them, 
DO mutual responsibility 80 to apeak, is the achievement of supreme impor
tanc;e.~ (Edger, Aug. Comte and the middle &868. PO.SODY. (1886.) 16. I. -
M6autt iBm6t tiltakozit aZOD D. a pI J c hoi 0 Kia czfm bami. alkalmasAsa 
elleD.~ .Some speculators in this sphere (Sociology and Moral_), with materia
listic tendencies and. in vi~w of ~ateriali8tic ends to emploJ the word P s J
c hoI 0 g y as the name of the science which treats of individual Ruman ·Na-
~l1re.· (i. h. 12. 1.) '.. 

t) Die Welt besteht aUI Atomen uDd dem leeren Raum. 

I) Philosophi80he AusftihruDgen: wei c h e Die h t, von jed e in G e
b i Ide ten beg r iff e n w e r d e D k 6 D neD, ver~8Den Dach un.rer ADlicht 
Dieht die Dl"Uckerschw&rze, welche maD dal1Ul gew8Ddet hal Was klar gedacht 
ist, kann auch klar und ohne Um8chweife gesagt w,rden. 
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80k egymaskozt, 8em. ezek amazokkal szemben megegyezni. nem bi~~ 
nak. Hat meg az az .a to m"? Vajon .tisztaban" 8.I1-e minden "mi
velt ember," avvagy fogja- e tndni, bol a kezdo 8 bo) a vegzo hatara 
a parauyisagnak, mid6n a batart a nagyit6 ca3nek a tokelyesitese 
nntaJan tovabb taszitja? 

Es Dem csak amaz &llitast, de egeaz konyvet is eri sajat merve 
8zerint a ganes. Mert teli van kontorfarolasokkaJ, minek b~latasara 

a tcrm_ettudomanyban jartas, kritikos 8s philo8ophus oJvas6 kell. 
Aztan, j611ehet "Ero 8S Anyag" a czime; de. sebol . sem mondja ki 
szerz6je "tisztan" mi egyiknek 8 mi a masiknak a mit-olt.a 8.azt 
sem, hogy micaoda viszonybau aIlanak egymashoz. Csak annyit va
hetni ki belale, bogy az "erore csupan nyilatkozataib61 lehet kovet
keztetni" ell hogy ;,881 nem nyilatk9z6 er6 nem letez. c E 8zerint, 
- kozbsaz61va - a chloraz6tban (NOla), me)y egy tollerintesre min
dent ossze rom bol maga korol, nem Jetez ero, danem t e r 8 m tad i k 
azon piJlanatban, a melyben "nyilvanul-? 

No, de hiszen: "a mit en nem tudok, tudja a fiam JOZ8i~, az 
egy kori tigyved nyilatkozatakent. A mit nem mond B ii c h n e r, meg
mondja Moleschott, az "Anyagcsere" ~s ir6ja: "Az era az 
8nyagnak t ulaj d on Rag aU vagy .m i nos ege", (mert a nemet sz6: 
Eigenschalt, ~ind a kettOt teszi),es mar ez a bizonyta)ClDs&g is 
eJeg arm, bogy ne tulajdonitha88unk 8zabatos erteJmet M. definitio
janak. Semmi 9setre S8 lehe~ kitano.lni be16le, letezik -9 vagy nem .BZ 

era. A Nefelejt8 viragnak ketsegen kivul tulajdonsaga a k· k szin; 
de a kek eZiq letezik,' s6t leteznek,· ha nem" volna is Nefelejt8 vi~g 
a foldon, 8 ha valakinek egy kek targyat mutatunk, rea fog;a mon~ 
dani, bogy kek, he; todja, ha nem tudja, mi 88 a .targy magaban. A 
nyUlnak is, ~agy a locomotivnak is a gyorsasag oly tulajdons8.ga, 
mel yet ak~or .sem tagadbatunk meg t6)tlk~ mid6n nem. haladnak. 
Tebat ez a fogas S8m bizonyitja az er 0 De k Dem let",;eset 8S "J6zsi 
flam« 88m tnd tobbet az apjanal. 

De biz' a "vejem Csipkes.", u. m. a bires Phyaiologus D n lJ-o i·a 
Ray m 0 n d sem tudt vagy legalabb ~em mond sokkal tobbet. eme 
s:zavai va]: "Az .era, mint a mozgU oka, s-emmi" .~e·(Jl. ,egyeb~ mint . a 
azemelyesitesre va16 ~llentallbatatlan hajlam idetlen .8zti]ottje.' 1) Ea, 
egy kiBSe beburkolva azt teszi, hogy midon valami halad, rendszerint 
valaki vagy valami huzza vagy taezitja, vagy az e~3tt megrantotta 

I) ODie Kraft (iD8otern sie als Ursaehe der Be~eguDg ~dacht wird) .iBt 
nichts ala eiDe verstecktere Ausgeburi des unwidersleblicheD Rangel znr Per-
sonification; .-
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v.&gy eldobta. Etta1 a mindennapi tapaaztalu-sz111te kepzeleital akkor 
S8m menekiilhettlnk meg, midon nem latJuk, mi huzza vagy taazitja, 
raDtotta vagy dobta a halad6 testet, (miDt a f(Sldre 8BO k6vet, a delej 
fele k6aeledl5 vaadarabot, 8tb.); tehat a lathatatlan va]amit a haladaia 
okanak, 8 egy bevett, mindenkital ert.ett 8zoval e r (S n e k nevezzllk. 
Tegyllk, Dem megengedve, hogy .szemelyeaitea", de hat igy is miert 
volDa " idetJen " ? Ennek a magyar8.z.~val adol maradt. DuB 0 i 8 

BaJ m 0 n d. Amde igaz6ban nem hogy .azemelleaites- volna, hanem 
eppen az ellenkez8je. . Mert a tapaaztal'aban a h6zU, taazitaa, ran
taa, dobaa"hata megett k6zetlentll, vagy k6zbenj&r6lag valami azemely, 
azaz, akarattal fell1lbazott val6a&g van, holott lUI era fogalmaban 
olyaola teljesseggel nem gODdolunk. Itt hat biz' elvetette a sulykot 
a tud6s physiologl18. ' . 

. TArjO,nk ViS8Z& B 0. c h D e r he z. - "Eles, karJelhetetlen 8S ko
vetkezetea 8,· azt irja egy azOrmentiben simogattS biral6ja, "caop'n 
a tagadasban.· Lasauk peldait: 

" .A termeazet Dem iamer 8em czeizaat, 88m czelokat, 88m pedig . 
k i v.ti.l r a 1 vag)' f ~ I 11 r 6) rea er(Jszakolt va1amif61e azellemi vagy 
anyagi kik6teaeket." - _it nekem teremt3? Mit nekem gondviaeJ6 ~ 
ki41tja a buszke termeazet-: dr vagyok a magam hazaban, itt Dekem 
88Dki sem parancsoll 

Mas tagadaa - "kiea8 burkolva": .A gondolat, a 8zellem, a 
l'lek 'ppen Dem valami materialia dolgok, maga egyik S8m anyag, 
han em egy.egp forrott 8z(Svedeke kftlanbfele n~m{f eroknek, erlSkkel 
vagy tulaidonugokkal felruMzott aok anrag o88zemuk(kleaenek ered
meDye (effe c t U 8).· 

A szitan Dem tudott Vag)' Dem akart aitlatni BachDern~k emli
tett irgalmas kritikusa, mid3n felkiailt: " Hisz' a leghivObb apiritua
listanak S8m kell. tijbb, ·mint ez, hOg] eg8sz alkotmanyat f~lepith~88e 
rea." 1gen I ba az a apiritoaliata D8m latn& tovabb az orran'l 8 nem 
venne eazre, hogy az lS ea a BtlchnE'r immaterialitUa mer6beD ka
laDb~z8 kat dolog. A "Ielek nem auyas- azt mondja mindkett6jtlk. 
Igen, de a spirituallsta hou8gondolja: "hanem valami egyeb es min
deneaetre aJlo~an1 {8 u b 8 tan t i a)," holott B. azerint az anyagon 
k i v ill mu a]Jomany n i n 0 I, ba hat a leJek nem aDyag, n e mi. 
all 0 m' n y; tehat abban az 8rtelemben,. a miben a letez~8t venDi 
8zoktuk, Dem is let e z. Annyi, mintha azt mondan" hogy a v&rnai, 
kenyermezei Dtk6zet, MagyarorsAag kormanyz8aa 8 mas e8~menyek 
lefolytak, 8S igy ea ennyibeD )e~eztek, de Hllnyadi Jan08 Dem letozetl 
IJiezen mar az, bogy B. egy eorba teszi a JJgondolat"-ot a 14Jekkel, 
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ig-clZOljn. a hason)atot. Egy 8z6 mint azU, a mi alspiritualisttink caak 
011 lewest tulajdonit a leleknek, a milyellt a zoologia a "maceka"
nem (genus), '88Y a botanica az .ajkas· familia foga)manak. Ennak 
kovetkezteben mondja 8, bogy .F lou reD 8," a franczia boncztanar, 
a ki kakasok e, tyukok agyve)ejet egeszben vagy daraboDkent ki-
8zedta 8 azu tan i magukviseletet 8zemmel tartotta (observalta), Da 
lelket vap ki darabonkent a tyUkokbOJ." 

Ily ertelemben irta Mol e 8 c hot tis, hogy • venni kell sHnenyt, 
elenyt, konenyt es ammoniikot kel16 merUkben e8 korftlmenyek k()zt 
~.s o88zevegyitni kel18 fogasokkal B kesz az· ember testeatOl, lelkest 01. • 
Me@int m4autt: "Az ember: 8ztllOk as dajka, heir ea ida, leveg6 88 
idiSjaras, hang 8S leny, e]elem ea oJtozet 8zovege.· Ez mar igen 10k 

az amlegetett engedekeny ·biralonak is, a ki mindazonat felig-meddig 
vedelmebe veszi V 0 8 t K a r 01 y nyilatkozatat: "A gondolat.()k 011 
viszonyban vannak az agyvel6vel, mint a maj az epeve), vagy a vi-. 
zel1ett a ves8vel." Nem mintha belyeselne, hanem, mivel DuB o'i s 
IJ. a y m 0 n d szerint: "A physiologia nem is,ner raogktllonbseget. Neki 
a vese kivaJasztmanya (Secretio) epp' oly melt6sag1i targy, mint a 
nemesebb szervek m{fkod~lei. II Ebben ('Iak azt nem oerlem, hogy ha 
"nincs rangktllonbseg, U miert nevezi az agyvelot "n em e 8 ebb" 
8zervnek? Hanem az eft'ele apr61ekoa ellenmoadasok l1em aggaaztjak 
a nagy pbys.ioJogust, a ki a 8zellemi mifkodest egeszen es mer6ben 
az &nyagi termeszet gepies "tlSrvenyei"-nek rendeli aJaja. "Ba a gOD
dolatok - irja - az agyve10nek bar egyetlenegy atomjat, egy mil· . 
limeter milliomod reszeire" is el birnak teriteDi attOl a p8.lyat61, me.
]yen a geptan (mechanika) torvenyei 8zerint kell halad~ia, az egelz 
• viJagformulat" Dem alkalmazhatni tobbet, sat erlelme sem volna." 
Tehat vilag = anarchia, mert csak age pie 8 • e g tartja fenn a ren
det 8 a vilagalkotmanyt r ! 

A nagy 8zavak elhorkoJjak az iro gondolata ferdeseg&t. Hiszen, 
ha 8zt " feltev8st igaznak vp~8zt1k, csak a kijvetkezik bel8le, hogy 
a " v ihigfo rmul a, c melyet a termeazettud6s urak kirekesztoleg alapi
tottak, hianyos; a felteves eseteben Dem- a vilag dolne 6esze, hanem 
az 0 "formuJa"-jok. . 

Mid6n Artois kir. herczeg (keaobben X. Karoly) 1814-ben a 
8zovetsegeRek v8de]me alatt Parisba bevoDult, tldvozloinek ezt monda: 
"Nem valtozott Francziaolszagban aemmi, csak tobb van egy fran
cziavall" El'pen· igy mondbatni: Nem valtozott semmi a vihigformu
laban, az erok egykozenye (Parallelogrammum virium) nagy torve
nyeben, csak tobb van egy erlSvel: az akarat erejeve), melyelObb 
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a gondolatban liyilvanul 8 az ·agyveI6" atomjai pily&jat nam abban 
8 paraapaninyi reazben, hanem nagybaD M eszrevehet6leg m6doaitja. 

Ez teny ea vilag08 teny. Avvagy hivatkozzam-e a 8?.amtalan" 
peld&ra, midoD ferfiak ea 888zonyok a Jegiszonyatosabb kinok k6zf't 
melyekkel egyetIen egy szot torek-edtek belOlOk JEi~ikarJlj, testi er
zektik, idegeik minden hatalma elleJiere sz&jokat annak kimondWra 
Dem mozditottak, mert ne"m akarta~? Hiaz' ezek elbflSZ'lea8vel nem 
fel6rat, hanem napokat tolthetnek el. Tobb-keveaebb tudaaokat fel
teve, a termeszettudosokat az6Jitom fel, hogy k~pzeJt csalhatatlansa
gok abrandjaib61 kij6zanodva, 8zerkeaztes8enek a tenyek 88 iga~ 
lltmu\ataaat kOvetve, helyesebb It vilagformuJat. " .-

Sokat. mODdt!lm talaD? De vajon Dam csa1hatatlan8&gok kep
zelete D8veztette velok tudomallyokat "e x a c t"-nak, azaz oly e p 
i g a z sag una k, hogy "mig elmulik az ag ~8 a fold egy botii vagy 

. egy pont el Dem mtilik az 0 torvenyeikbal." - "A termeszeteib61!
igazitnak. Igen i8, a melyeJmek egy resz6t 80k vizAgaI6d'saal ea fa
rado~l, hoseDa (a ne~zedekekr61" nem,edekekre hagyomanyozott 
tapasztalaeb61 kutattak ki, de mas r8szet ok tukmalUk a term8szetra 
tok'lytelen flirk.esteteik 8 elegtelen ki8e~'Dyeik nyoman, a me)y 
t6rvenyekn~k mai igazst\g&t -a holnapi tokelyesebb vizsgalOdasok ha
Jomra donthetik, mint napr61-Dapra t6rt8nik. Es meg Dem is eleg 
.ez a czfm, hanem allitmanyaik' rendszeret egyedftl akaljak' "t n d 0-

m a ny"-nak.. neveztetni 8 egy k~rika-csap8saal a theo)ogiat ~8 meta-
. physikat a multak ea elenyeszettek tartomanyaba 8Zami1zni, hogy a 

t.ortenelmet 8 erkalcst.ant elballgassam. "J61 is te8zi,.- hallom, .mert 
az erkolcstant Dem bantja. a tudom an.yt" - Szamtalanidezetekkel 
felelbetnek erre az ellenvetesre. De azokat is elhal1gatva caak egy ki~ 
peldalt hozok ele, annak bizonyaagaul, bogy a ""tudomany" m6dtalan 
tisztelete eltompitbatja az erko]csi erzpst. Az egyik az, hogy az an
gol parliament az ellS allat~kon tett bonczolasokat a8 'margezeseket 
korlatoz6 .. torvsnyt hozvin, ez akkora felhaborodast keltett a terme
szettud6sok vilagaban, bogy alig talaltak eleg r08szal6 az6t es" szit
kat ama torveny mellett 8zavaz6k gyava lagysziV1IsegeDek beCtJmer~ 
lasere 8 azt allitotUk, ho@y az irga'massagra kotelez6" erkO)csi Wr
venynek el kel) Demu]ni a "tudomany erdekei" e16tt." Bosszua&gok 
kijelente&enek egyik legcsekelyebb mozzaData az, bogy a tudomany 
foly6irataiban az aJlatkinzas ellenz6it aIland61ag b e 8 t i a ria n u-
s 0 k n a k nevezik. • 

. A~onban magis sejtveD, bogy "kutya van a kertben," &pal 
mentegetOdznek, bogy hiRZ' az allatok caak autOmatok vagy ele~t 
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bazud6 gepek. Azu, agyvel8jok, idegeik 8 mas szerveik szinttigy 
m4kOdoek mint az emberekei, a ktiltermeszet eppen ugy hat azokra 
a mit ~ emberbaD »6rzekek"-nek hfnak, mint na)unk, de ok .mind
azt nem e r z i k, 8 a 16, ha vinnyog, mikor. megnyilazzak, epp' oly 
ontudatJanuJ teazi, mint· a szeker kereke mikor csikorog. A jamborok 
Dem veszik tSszre, vagy nem a k a r j a k 8szlevenni, hogy az lSntudat .. 
rol kozetlen iarDerete (tudnlma) mindenkinek csak mag a n a k van, 
ea mindazok a jelek, ~elyeknel fogva 6 az ontudat letezeset ember
Ursaina) felteszi, az aJlatokllal az egy beszeden kivill mind meg 
v aDD 11 k 8 a azerint a auketn'mar61 is, a kin'l a beszed hianyzik, 
allithatnak azt, hogy nine8 ootudata, tehat e r z elm e sines. A mely 
viviaectionista (eleven allat bonczo16) nem igy okoskodik, az a h &Sz
n a r a bivatkozik lD4k:OdeBenek 8 egyikok azt nyilvanita, bogy "min
den· ]rotya, a meJyet a· kinz6padt61 elv.onnak tiz ember ~letebe ke
rlilhet. T. i. a bODczolassal oly fogasokat i a mergezessel .oly 8zere- . 
ket talalhatni ki, melyek bizonyos bajokban ember'letet menthetne
nek meg. Bogy az ily lehetsegek feJtevesei.8z embertelenaeget meny-· 
nyire igazoljak, eldonteset t. h .. iteletere hagyom. Szerintem.csak· azt 
a maximat igazo)nak, a mely ami tudomanyunk 8Z81int az erko)cs
tan codexeben Dem foglalbat belyet: Fin is 8 a net i fie a t m e d i a. 
(A cz'l szentte teszi az .eazkozt) .. D~ hatha ezt a maximat alkalmazva 
egy Orv08 - ugy ~61va -' jelentektelen emberen oly miftetelt ki~ 
aertene meg, melynek veszelyer61 meg van gy<Sz6dve, ,vagy oly. azert 
adna be, a mely nagy val68zinuseggel halalos, abb&n. a remenyben, 
hogy ha sikerii)," ~ajd egy fontos .lHasa ember eletet mentheti meg, 
vajon meginentene-e j6 czelja 5tet., az orvost, az akaszt6fat61? Mar 
pedig ilyenre van palda, 8 onnan 8zarmazott az a kozmondas: F i at 
6 X per i m' e n tum inc 0 r po rev iIi" (Hitvany testen szabad' pr6-
bat tenni). Az allatkinzast61 az emberkinzasig csak egy lapes, mint 
- Napoleonkent - "a magasztoasagt61 a nevet&egesig." 

Meg eddig arra az altar allitasra, akar ketsegre, bogy "az er-· 
kolcstant vagy erkolc8ot nem baotja a tudomany," egyenesen nem 
feleltem, hnnem most mar rea terek arra is. Rogy a termaszeti. tu· 
domanyok ito;, mint ilyek, az erkolcsiseget vilagosan 8a egyenesen, 
megttimadnak, ana nines adatom, ha H u x ley nyilatkozatat, mel,. 
8zerint 8, a ki a majoD:l 8zuloi szeretetet egy emberi anyaet61 meg
kftlonboztetni Dem birja, ide vonni vagy magyarazni nam akarjuk; 
de kettOt bizvast aJlit.batok. Egy az, hogy azok az anyagaszok (ma
terialistak), a kik inkabb vagy Kevesbe ·vilagossn kimondtak, bogy 
a j6 8S rosz k6zott erkolcsi ellentet nincs, erveiket a termeszettu-
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domanyi muvekblSl kol~n6ztek. Juason caak e8ztlnkbe DuB oi 8 

Ray m 0 n d idezett mondata. Ha a gondolatnak nines hat&sa a cae .. 
lekvMre, ha az ember cselekedetei erzeki Wnyomasainak, hajlamai
nak, indolatainak, a~az vere, izmai, idegei m«k~deseinek eredmenye ; 
ha mi- 8S minovoltukat gepies, valtozhatatlan, ellene all~atatlan ror
venyek h~tarozzak eJ, lehet-e csak az6 is' (Snkenteasagr81, e])enWlas
r61, szabad akaratr6l? Eros 8zel lefd egy cserepet: mit tehet r6la? 
A nehezseg torven1eQ~1 fogva eSDie kell 8S az eses sem Dem j6 sem 
Dem ro,z. A t6rtenet egy Cejet visz 8Z ~8es vonalaba, s ha a cserep 
egy tolvajet zuzza be, j6 az ese~ ha eg)' artatJan gyermeket vagy 
becaliletes ember8t, ugy rosz. De a caarepet S8 Dem dicserhetni, S8 

Dem karhoztathatni. Es ez a n8zet Dem marad az elmelet teren, ba· 
uem rea iJlet6)eg a "tudomanyra" hivatkoznak a t.al-sadalom teste 
artalmas kintesei, a gonoeztevlSk is. Es ez, t. i. bogy a todoniany 
hamis tan ai, ambar magtikban 8okszor artatJanoknak Jatszanak, vet
kekre adnak okot, alkalm8t 8 flrOgyet, mentseget - a masodik al-

"litUom. Adnak biz' azok 8zaporit6lag (positive) as apaszt61ag (nega
tive). Nem egy konyv allitja, bogy a "gonosztev3k legnagyobb Nsze 
orfilt," a mi felmenti 6ket a felelosseg terhe a161. De sokkal 8za
mosabbak az 011 vadI ottak, kik, azt todva, lSrWtseget szinlenek tet
teik pali.sto]asara. Latsz6Jag el~g ari.atlan a Darwin .. f')e "kuzdelem 
a lefert vagy let felett," 88 ime! Lab i e z felsobb ·tudomanyok hall-
8at6ja Parisban, azzal akart kimeneklllni a bftnteU. al61. KifejtettEl 
eJmeletet az esko.dtszek elott. • El8tte, mint jeJea 88 "8Zorgalmaa ta
nn16 elott fen yes, szerencs9s es meg az emberisegle nezve is igen 
basznos let mutatkozott. Magas czeJja el~re8enek csak egy akadalya -. 
vala: nem volt peDZe hozza. Hogy megazerezze, megOlt egy gytlm6!ca
anie korat 8S zsebrerakt& megtakaritot.t vagyonkajat. Mi haszna Ie
hetett a dolgok altalanos rendenek egy kofa ele-teben, a kit az airu
csarnokban kapbatott hnles egy h6 mulva taJall eltett volna lab a161 P 
Elte vagy veszte johpt-e baaonlatba azokkal az elonyokkeJ, melyek 
a. leendlS dr. Labiez orvos, egyetemi tanarnak, _. a ki meglehet, bogy 
a tftdl.Jvesz bizto8 gy6gyitBsanak m6djat lelte voJna - letebez kap
csoI6dtak?- Okoskod&sa nem gylSzte meg a~ eskfldteket 8 Lab i e z 
Gram nyakbitO ala kerf1It. 

Meg egy adat. Kurunkban a tudomany egy tijabb mentee-get 
nyujt a gono8ztev.anek. Igaz, Dem igaz, de azt aIlitjak 's @zava be
vebeto tallukkal bizonyitjak, bogy delejes alomban, meJyet ma h y p
not i 8 m 08 n a k neveznek,·az alv6nak akarmi cselekvenyt 8ogallhat. 
mestere, a mit amaDnak bizonyo8 idoben, azon vagy hason16 &lla-
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potban okvetlentll ·es ellentallhatlanul v8gre kell bajtania, lfgyen az 
akar valami koz6ny<Ss, akar borzaszt,; tett. Nem egy pelda vala rea 
napjainkban, hogy tlgyvedek ezt a lehetaeget vettek fel, bunos clien
seik megmenteae vegett .• Az embert" - egy· franczia ir6kent -
"aggasztja RZ a gondo]at" bogy mi nem tort8nbetik egy sugal]ott 
vagy hystericus hazuga&g nyavalyAj'ban sinl6 talla. vaJlomasa kovet
kezteben I A' mint a tudomany hal ad, abban az aranyban csOkken 
a lelkiismeret y az emberi 8zabadakarat bizonyo8 volta; n8Y latszik, 
hogy cuk eart Jrapolt aDDyi ertelmet 88 8sz1augot (genie) HZ em'
bf!r, hogy atl8ssa, bogy mindennemti vegzete8segek (fataJitas = keny
telenaeg) rabszolgaja; 88 a tudom&ny oJyan, mint eg)' ejjel gyujtott 
szovetnek, meJy egy darab helyet megvilagit gyengen, de. mUutt 
mindenutt annal si1rDbbe s at;arhatat.lanabba teszi a homalyt." 

Negativ befolyasa a~ artalmaa tudoman),Dak abban all, hogy a 
val)aist feleslf'gesse tenni, vagy eppen kikuszooo]ni toMk8.~ik. Egyik 
erve nevezeteeen az, hogy az erkolcaiseg 88 vallas kOzti azoros, elSt 
ienyeges kapc301atot tagadja. "Egy vallas aines, a melynek -minden 
parancsoJata az erkolcsisegre vonatkoznek, slSt van olyan, melynek 
]e~kisebb koze sincs a morallal." Ezert lebet egy vagy mas vallaet 
hibaztatni; de mivel nagyobb reszoknek 8 koztuk a Jegelterjedtebb 
haromnak csakngyan vannak erkolcsi r8ndelkezesei, kell-e ezeket is, 
es atalaban a vallas e8zm~jet megsemmisitni akarni? Tovabba: "nem 
minden valhisos ember j6 ~mber: ellenben nem egy atheista igen 
derek ember volt." Igaz, de az is, hogy volt 01180 klSkori egyAo, a 
ki on kova kesevel tigyes 8zerszamot faragott; ellenben szamtaJan 
ember van, a ki a legfinomabb aczelb61 keszt11t gyahival sem bima 
egy deszkat kigyalnlni; Ilcit eJdobjuk-e azert az aczelat? - Vegre azt 
is surgeti a tudom8ny, hogy a vallaso8 meggy6zlSdes elegtelen, vagy 
eppen tehetetlen a gon08z indulatok megzabolazasara. • Ene n~t 
mondom, bogy atalanoasagban a tortenelemmel e8 a tapasztaJa88a1 
ellenkezo allita!; de ha tementelenazer meg is van a tehetet)en~g, 
vajon a keet ataljaban nelkiilozenda~ek iteljiik-e azert, bogy nemel), 
kes r08uu] vag, namely pedig eppen nem vag? 

Hogy az en erveim j61 vagy rosszul v8.gnak-e, Dem magam 
itelhetem meg; em anDyit mondhatok, bogy t61em telhet81eg t.ore .. 
kedtem kimnt.atni a divatos ea egyetlenegy "tudomany" 9.rDyekolda ... 
Jait, majd lesz neki gondja' reklamaival birdetni a fenye$eket. Ha
nem mar most megkisertem 8zembeallitDi velOk sajat nezeteimet, 

. melyekre t. bal1gat6im figyelmet kiilonosen kikerem. Mert a ~ovet .. 
keza pontokon fordnl meg a dolog, bogy meg lehessen felelni a I~ 
elro kittlzOtt kerdtSere. 
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1. Erzekeink, u erHki beDyomUok &ltaJ soha M teJjesseggel 
nem adhatnak bizonyo8P&got a felaJ, boBY valami v a D vagy let e • 
z i k, minden az erzeki viJ'gban 1 e h e t illu8io. Csak egy van a mi 
kalon-kfl)on mindenikDnknek "bizonyo8 hogy van 88 Jet e z i k, az, a 
mit esznek neveznek, a m"inek semmi altai· nam eukozlott, klSzet~" 
Jen tudalmat "ontudatnak~' (c·on,. c i e n ti a, S elba t be W U 8 8 t-
8 e in) nevezzllk. Ez mindenkire nezv8 a legtagadhatatlanabb igaz-' 
sag, 8 a melyet 88m se i. tagad. 

2. TudalmuDk -van' mUodizben erzelmekrlSl, (Measeg, f'jdalom) 
erz8ki benyom&sokr6l, (latM, tapintas), kepzetekr31, melyek az 6n
todat nelkal 80ha 88m leteznek 8S untalan vAl toznak, C8erellSdne~, 

holott a~ ontadat alland6, lSrokke azon az, 'a benne all ea fekszik 
az &zonoslaig (i d e tl tit a 8) eszmeje, .melynek mu peldaja minden
kire k11lon-kiilOD, egyenenkint Dme, az e,. universumban Dincs, 
e8' a melyet inasoknak ~csak atvitelk4Spp tulajdonituDk. 

3. Az ontudat, a k6zetlen tudalom, targya egyedul az tS n, az 
altaI. eazkozlott tlldaJome nemlegesen kifejezve tebat a D e men,· 
me]yet igenleg8aen n8vezztlnk roViden e g y e b D e k (A n d e r Din g, 
DiD g a Ii a i c b), melyet caak e n Ii D k k e I vaJ6 erintkezes'b81 il

merflnk. Ez az erintkezes, nemktllonben k6zetlen tudalom; de hogy 
magaban mi az az e g 1 e h, Dem tudjuk," nem ismerjl1k, mert caa~ 
fintudatunk altaI netalan m6dositott szinezetben jelen meg el6tttlnk. 
Eleg az, hogy miDden a mi t1 e men, tehat sajat testunk is es-
szervezetevel: e g y e b. ' 

4. Az 8 g Y e b-el ketfele viszonya van RZ e D nek, u. m. i 8 m' e
ret i el hat·'.8 i. Az erzelmeknek 88 erzeki benyoma.olinak az '1-
1and6 . esZ menett maguDkban 'tapaaztalt viJtoz8sai adjak az e).6t; 
annak a tudalma pedig, hogy e D 11 n k· az e g y ebb e n valtozaaokat 
o'kozhat, a D1asodikat. "Mind a kat viszonyt magaban foglalja az () n~ 
t u d a t., mel yet az elslS viazoDyaban e r tel em D e k, a maeodikbaD 
akaratna"k nevezunk. Az ontudatot, mint val6t vaSY lev6t ea 
e. szerint all 0 iii a t1 y·t (8 U b 8 tan t ia) 1 e I ek n e k nevezztik. Ennel
fogva helyesen mondjuk: .az tSn t88t~m," de mer6ben hibaaan .az 
60' leJk&m" ; mert' hisZeD 0 D t u d a t, e D, I ,.,) e k azon egy aliom'ny 
nevei. De igen is lehet mondani "az en e rt e I in e m, az en a k a
ratom·, mivel egyik, mint a masik, az ~n mOk6desei.· . 

o. E r tel m e m arr61' n6z meg, hogy" ~ n nem egyedul vag y 0 it, 
hanem vaDnak" mu lenyek is, melyek maguknak nemkalc1Dben 
en-eke Az egye h-hez viselked6 viazonynak 1lIYanis vann!lk knJe8 
jelei, melyeknek tobb-kevesebb baeonlatoaa8.gab61 kovet.keztetl1nk· 
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mas ontudato8 lenyeket. A haSODlatoss8g ember 88 ember kozt 
]ev~n a JegteJjeiJebb, embertarsait kiki magaval. egyrangn e Ii-eknek' 
kell bogy iteJje. Az aJlatok ()Dtudatoss8g&t is el keJl ismernflnk, 
mivel a 8zervezeti haaonlatoesagbdl a t6kelyeeb allatokn&1 caak az 
egy be 8 zed hjany~ik. Bogy hoI 8ziinjek meg az ontudat feltebeta
sege, epPen ngy Dem hatArolhatjuk e), mint azt, hogy hoI sztinik 
meg az aJlat~let 88 kezdlSdik a Dovenyelet. De az azono88a'g'na-k' 
es az a 110m any n ak az fintudatb61 meritett foga)mait mar azon a 
haUron is tulvisszllk 8 minden erzekolhet6 e g ye b r e kiterjesztjt\k. 

6. Haaonl6kepp kiterje~tjftk az a k a rat 8S batasa fogalmat is 
minden egyebre 8S e r 6-nek, es az ontudat hataran tdI csakis e r 6-
nek nevezz11k. Ez hat nem feltevea, hanem magunkban ben86leg ta-' 
pasztalt "110m any.' . 

7. Hatast ellenhatas Delktil nem gondolhatni. Minthogy hat az 
en n e k a k a r a.t a van, az egyebnek ellenhat&st kell szintoly leDye· 
geseD. tUlajdonitnuDk. Ennek az ellenhat&snak is e r 6 nevet adha
tunk. Kolc8oDos hatasnk tehat kftzdelem, 8 ennek eredmenye a C 8 e- . 
] e k ve 8. De m-eg kell kfllonboztetntirik 'szokat a cselekvenyeket, 
melyek a termeszetbeli ero 4s era kOzti -ktizdelem eredmenyei eS" 
~okat, a melyek az a k a rat es . e r 6 'k-6ztiei. Az ut6bbiak e r
k 0 Ie 8 i cselekvenyek, valamint': az akarat e r k ole s i erlS. 

8. Az akarat egy, ~8 az era (a testi hajlamok; erzelmek, indo .. 
latok, 8zenvedelyek) 8ok. Ama kilzdelemben tehat az akarattal a vele 
egy pontra iranyitlt erOk r e 8 u I tan 8 a all szemben. A 'v~geredmeDY 
vagy semmi, vagy' valaineljik leI gy6zelme. Ettal fugg a" cselekveny 
e r k 0 Ie 8 i ktilombozlS jelJeme. 

9. A ktizdelem az akarat reszerol nemcsak e r J n y (v i r tu 8, T u
g.e n d), hanem eppen .m a g a a z ere n y, melynek ez egyedul a ,-a-
16di es szabato8 ertelmez~8e M annak marad, akarmi legyen a veg
eredmeny. De ha ez c 8 e I e k ve n y, a z a k a rat gyozedelme esete
ben az a caelekTeny e r k 0 I C 8 i leg j 6, az erlSk diadaJaban r 0 8 z. Mind
ezeknel fogva azt is kimondhatni, ~ogy az a kaT a t termeszete sze-
lint j 61' Akazmit mondjon Schopenhaller! . 

10. Sokszor nem is kezdi meg a ktizdelmet az &karat, hanem 
hagyja mtikOdni vagy az er6k valamelyiket,' vagy tobbek resulu,.nsat. 
De ezt nem szeszelyb61 teezi, hariem az e r tel e m 8ugallatara, a mely 
a vilagrendet veszi tekintetbe 8 ha amaz egy oldalr61 (az erokerol) 
eredend6 cselekveny azzal egyezik, vagy legalabb nem ellenkezik vele, 
tetlensegre inti az a k a rat 0 l Aztan tekintetbe veszi mas e n nek " 
akaratat is. A j6nak a j6 ellen nem kell kllzdeni. Egyik en a ma-
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sikkal k61cs6nos tiszteletben tartjak egymU akaratat. As .ratok 
kiegy~~8e alkotja a tal'sadalmat, melyb~n megint sajit e r 6 k ke
Jet·keznek. 

11. Az ak~t oly er3, mel)' maga mapt fokozni birja, mint 
az eleven er6, a melyet jelenben ere I y nek neveznek; de petyhndt 
as alabb is fokoz6dhat6 is lehet az akarat. Tehat biz anDak olykor 
segitsesere keD menni. A segiteeget nyujtji.k-: els6ben a tarsadalom 
er6i: a torv'nyek; maaodszor a vallas er;kolcsi parancaai, barmad
szor a lelkek kilzti rokonsag (sympathia). 

12. A teati rokODS&g a v4r folytoD08a&g8n, a lelki pedig mapuak a 
141ekallomanynak azono88&gan alapszik. Ugy tekinthetjiik a kll<Sn lelke
ket, mint a melypket, bar miodnyajan az altal6nos 88 egyetemea lelekalJo
many reszei, a testekbe ruh4Zkodas klilonitette .el ea adta nekik as 
egyenisegeiket. Osakis ebbal ~agyar8zhatDi ki nemcsak az imeDt em
Jitett rokonazenvef;, hanem a lelkek ko~ti szellemi kozlekedes teDyeitt 
melyeket a pbysiologia materialiaticai tanai Dem birnak megvibi· 
gositni. 

Amaz altalanos 8S· egyetemea lelek&llomany eszm'je meg van 
minden vallasban, mely a fetisizmus 8S a polytheismus bnrkaib61 
kibontakozott es azt az allomanyt .laten· nek nevezte: a buddhiz· 
muaban, a keresztenyaegben ea a mahomedanismuaban. S6t meg van 
philosophiai rendszerek~n is, a hoI pan the ism u a DeV alatt mel
tatlanul hoztak roaz birbe. Mert ha az Iltan miD d eDt u d 68 a g &, 

min daD hat 6 8 a g a es miD d e D Ii t t j e 1 e D v a 16 s 8. g a tana Dem 
pan the i 8 m u 8, kers88enek mas szot a kifejez8a8re. 

Amaz eszme fejezi ki az latenaeg viszonyat is az emberis8ghez 
8a azt moJida ki az ember Jezus Kriaztus is ime azavaiban: • .En es 
Atya agy vagyunk". (Jan. Ev. 10, 30.) . 

Minden felsoroJt pontok vagy egyiket,· vagy maaikat, vagy tOb
bek csoportjat is rellelbetni minden philo8ophiai rendszerbeo, T h a-· 
les-ta)- fogva Schopenhauerigj de nem bel6lnk 8zedtem 8S va· 
lopttam ki (eclecticism us), hanem igy o88zeaJlitva 8S enyvez\"e 
magameinak vallom 8 megfontolBsuk nUn megitelhetik hallgat6im, 
bopy a vilag tudomanyaval nsy, a mint iemertettem, 6sszevetve: 

Melyik az igasi tudomany? . 

DR. lJBASSAI SAAIUBt. 
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A HALHATATLANSia K~llD~SE 
. ~ KLASSIKUS mo DALOMBA~. *) 

.Mid61l· a positiv bit korszakat mege16zl) id6b61 a halhatatlans&g 
kerdeae~l swIok, nem szandekozom, oma szent aspiraci6 UirtCnetet adni, 
mely melyell gyOkerezik szellemi lenytlakben, ~sszeforr a bitelct legosibb 

formaival es a inely a meg v, It'. 8 tenyevel a bit bizouyossagat. tal81ta' 
meg. Ha Dante Vergiliust hasonJita oly emberhez, ki megindul ejjel s bata 
mGglStt visz egy faklyat, melynek is nem veszi hasznat, de mely vil6git 

mindazoknak, kik k6vetik: mi a h8Jas ut6dok kGtelesseget teljesitjtlk, 

ba e faklyat, mely most a mi kezUnkbe adatotl., visszaforditJuk es ama 
dics6 arezokat vilagitjuk meg, kik e faklyaval nli Dekflok vilagitottak. 

A tudomany erkGlcs-nemesitO hat&sa epp abban Dyilvanul e)s6 
sorban, bogy az elhunyt nagyok iranti meltO.nylasra, & sin e ira e t 
stu d i 0 tblfogasra szoktat. Hejb~ pedig a mai gyorsan 816 as koran (a
ledo karban, sztlkseges, a haladatossn.g nemes erzelmet apolni! 

En e tanulmanyomban nagyon sz(fk korlatok ~.Hze szoritom a nagy 

f e j t v en y t, melynek halhatat.Jansag a neve. E kerdes tudomanyos alak
jat vilagitom meg. Er~elmj oldala atvonul a klaszszikus kOltes majdoeln 

minden termeken. A Depies felfogas a sirral az eletet berejezettnek 
nem hive. Erosebb volt az eletbez val6 rngaszkodas, sem bogy az orok -

megsemmisUlesben belenyugodtak volna. Ez elet, mint felbeszakadt melodia, 
bevegzetlen akkord, kereste a kiegeszit6 motivumot. 

Ha Homeros Odysse8ja XI. enekenek alvilagaban a nagy £-\khilles a 
fold legutols6 napszalDosat tobbre becs(11i, mint onmagat, ki ott lenn is 
az aroyak fejedelme; ha Odysseus Kirke tanacs&t kGvetve, a godrokbc 

eresztett aIdo~ati ,'er korUI repkedo arllyakat~ kik vert akartak -inni, 

bogy eleterot nyerjenek, kardjaval badonazva, tlzi szat: Piocillrnal mar 
az Elyseum arany gyflmOlcs6t termo rai alatt a boldogok 6t6kos jntek es . 

-) Szerz6 e felolvawt, melyet a David Ferencz-egylet 1887 november 27-
- eD tartott fel01'&86 fUesen olvasott fol, a k~vetkezo szavakkal l'ezette be: Ama 

ttlnd6klo De", mel yet a valla80s villoDgasok gyaszos,. de & nagy as eros meggy6-
z6dasek fenyes korszakanak egyik jelese hordott, mely nevnek' Dem aludt ki fe
Dye a b6rton ejszakiJaban sem: 8 D a vi d It· ere n c z neve, 011 hitbeli ,meggyo
z6dest kepviseJ, Inely Dem az en hitem, nem az en meggy6zodesem. ~m, az a 
Dey nelDcsak az unitarillS J.itvaltas vertanojat jeUUi meg,. de a hal a d as apos
tolat is am. megdicsotlltek tirsasagiban, kikkel kt1zdelmet folytatdtt. A haladis 
utjit as eros megllyozod~8ek elet-halal hartza gyakran & 8ziv hu1l6 v ere vel 8zeD
teli meg_ F~ utoD leomlanak a felekezeti valaszfalak, Bot Ie & positiv hit ko:-
Jatai is. A haladu utJaD a Dagy eml1eriseg herosaiDak szent tarsasagaba jutunk; 
e haladas utJan j61 esik, bogy a hit bizonysagaval j'rh~tunk ea csak anDal na
gyobb tiutelettel emlekez(1nk meg azokr61, kik a hit bizonyo8Saga nelkal is ez 
lltat e16k~ssitni t<srekedtek. '. 

• 
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~ri)k~8 harmonia klSzt folytaQak a zilr-zalar e' fOldi eJetenek -megssaiadt 

folyamat; Vergiliusn&l mar ama Jeledhetet1en vera cseng ftlltlnkbe: 
tendebaotque maDllS ripae ult.rioril amore 

E t u Is 6 p' r t llthi -Bo"rgu a paUng81luia nagy elmeletere ado~t 
alkalmat, mely szerint .- vit&gnak is megvan a map; napja, a map eve : 
es' eier ev ~ulva a lelkek ismet lisszav&gy6dnak ~ fllidre, bogy ismet 

testet Gltsenek, miut&n a tuz: a viz a 18'8,6 tisztit6 folyamatJan atmen
tek. E palingenesiat Vergilius' Aen. VI. 7 '5, 6 igy fejezi ki: 

. Donee longa dies perfecto temporis orbe 
Concretam' exemit la-hem purumque relinquit. 

(Mig a hosszu Dap az id6 kOrfllt&s&t befejezven, kivette a hoz
zUapadt szennyet es tiszth bagyta.) 

A. jobb, a tisztultabb, a nemesebb emberis8g feb~: a haladU dogmi,ja 
&ltal kifajezett aspiracio Vergil Aeneisenek VI. enekeben ragyog6 passust tala" 

Az Greg Ankbises az elyseu'lli mez6n megmutatja Aen_nat nepe 
jGl'end8 sorRt: azer 8V fej16d8s8t egesz AUgDSztus kor6j"g, min~ Debre
czeDi }fUton K i 0 W i C 8 at aj a XIII. 'Dek~ben meg az un i 6 t is 
megl'ttatta Ormuzd Arpaddal es pedis az GtveneB evek nyomott kor
szakab.nf 

Ki az Aeneis VI. kOnyvet figyelmesen vegi~ olvassa, az indokolva 
latja Boissier felfogasat, ki Vergiliusban kiv8J6an vall&sos kl)lt6t igyek
&Zik bemutatni. A kGz~pkor ba~om&nya szerint, Pat apostol megillott . 
Vergiliu8 sirja ellJtt Puteoliban es ~gy kiAltott fot: " Min4 embert, csin&l
tam volna bel61ed, ha eletbeD tal'"ak, te a kGl~6k kGzt a legnagyobb 1-
A Tbebais 8zerz6je Stacius Dante Purgatoriumaban igy sz61 Vergiliushoz: 
Per te, poeta lUi, per te, c b r i 8 t ian o. Augustinus a IV. eldogat egye
Besen Krisztus eljOvetelenek megj6s1asakint tekintette, az e kGJtemenyben 
elofordul6 utalas az araDY korszak visszatertere: a megv'ltas hat&s&t 
symbolizalta volna. 

Meszsze Uvol esik a mi felfog&sunk e nezett61; de annyit meg 
kell vallanu~, hogy a Vergilius alvil&gaban kat egym&ssal ellenkez6 elem 

. olvad egybe, melyeknek eUenteteb61 CODDington azt kOv etkezteti, bogy 
Vergilius nem vegezbeti be teljesen m(fvet, mert ebben a nep-hiedelem 
alvi1aga a map Tantalusaval. Sisiphusaval, Ixionaval egylltt jelenik meg 
a platonikus felfogas alvilagnval hisz~n a gyOtrelmek klSrib61 USr fel 

. a figyelmeztetlS sz6zat: 

Discere iustitiam ot non temnere diyos. 

Boissier szepen jellemzi e kort aDa), bogy alkahnaz.za ra Pat apos
tol 8zavait: "Minden teremtmeny s6hajt, mintba minden vajlldna." Bois
Bier erteke7.8set e gondolatban foglalja egybe: ,. Vergilias azon ponton alJ, 
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melyen a me'gerlel6dOtt, a pbilosophia altaI felvilagosodott, & tapa. -

tal at aUtal megtisztult, az emberiseg tij 8zUksegeinek erzetevel eltelt 

antik szellem kezet nyujtott a modern szellemnek s a keresztyensegbez 

vezetett." U gyan kihi vja Boissier ertekp.zese a biralatot: VergilillS pIas
ticitasa, epikus fclfogasa Dem a so vargU , Dem a bizonytalansag.. nem a 

forrongas; de a klaszsziku8 bitnek a tudomany, jelesen, a b61cseszet 

tisztit6 hat&sa alatt nemikepp atalakitott fonn8.jat tsrijkite meg; de klasz

szikus marad es egyenes Hsszefllggesben a nAp-hit naiy mondmval. Nem 

sy~bolum, nem aUegoria milld~zJ mit ir: de a nepmese ktslt6i kirlom
borit8.sa, 8Z eszmellyi felfoga:; piedestaljan szoborszerfl meg~rDkitese. S6t, 

az Augusztus istenitese is leghivebb bizonyittH{a a mythoIogikus felfogas
nak. Az Aeneisben szelnleltetett Eleusis idealis osszessege a mult, jelen 

as jov6 alet szcllemeinek. E mult: a kIaszszikus monda-vilagban- tahUhatcS 
meg. Csak e g y e r z i k ki as ez amaz elenkebb foglalkoz&i a jtsv6 elet-

. tel, mely V ergilius b~ncselmi t&nulm&nyaira vet vilagot. Epp ez f6t&rflya 
lejtegeteseimnel{. 

A jovoelet kerdese levetkozi a n a i v hit elso forruajat-: kolt6i 
kepeit: a ho,lhatatlans&g kerdese, kerdes volt, a szo tudomanyos ertel. 
meben. Az a fOl"rongo hangulat, mely a jovoeletre komolyabb figyelmet 
forditott, megbat6 alakban nyilvanul Tacitus Agricolajaban. A nagy 
Wrtenetiro elfelejtbetetlen vonasokkal orokitven meg ap6sa szep emlt~ket az 

utoIs6 fejezetben, nem csak a sz6noki epilogus emphatikus bangjan, de 

a komo]y hit sejtelmevel 8z61 a hal bat a t I a n sag eshet6sagerol; de 
csak f 01 t e tel e 8 e D. A Kri8ztuS utani e1so szazban egyedfll Plinius 
merte megt8madni a 181ek halhatatlansagat e szavakkal: " Mondhatja-e, 
a ki elt, bogy elni, edes? Hagyjatok inkabb elmerengeni emb~keinken 
s hagyjatok remelni, bogy a hal&! utan is oly nyugalomra talalunk, a 

milyen IeIktlnket megeI6zte." 

Hogy PUnins, e Schoppenhauer hivei 8.ltal bizo~yara megtapsolt 

szavakat mondta: annak magyarazata abban rejlik, bogy megint fe16jult 

a stoa es Epikuros sekt8.ja kHzt az a barcz, melynek elso meresz felve

t6je a kOlteszetben Lucretius \ ala. 
A de r e rum nat u r a szerz6je, kinek interpretaciojaval egy mu-

lasztUt velek j6va tenlli, melyet a magyar philologia elkovetett Lucre

tiussal szemben, ki az egy Fa b i a. n Gab 0 ro n kivfll, alig taJalt akar 
fordit6t, akar magyar&zot; Epikuros isteni dics6seget fOkepp abban taI&lja,' 

bogy megszabaditotta a lelket a Iegiszonyubb felelemt61: a halo.l fe
lelmet61 az altaI, bogy a balhatatlansagot tagadta as az tirok megsemmi

slIest hirdette. Lucretius a-ik kOnyve 18 e"et hoz fOI Ii b alb a tat
lans~ ellen~ meIyek mind a ItUeknek negy anyagi alkatelemb61 szirma-

*. 
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zWt tSs epp ez uton; ez elemekre felbomlWt igyekeznek mindea oldaIrcSI 
bebizonyitni. Es a szerenesetlen #ragaszkodast az elethe1. azzal 
magyar&zza meg, h'ogy e) Dem tudjuk magunkat balottul, erzeketlentll kep
zelni. ..k elet. erzMe meg fer t 6 z t e t ( contaminat), mondja er6teljesen; 
holott nem ere I v e, u81.noly allapotba jotunk, milyenbeD voltunk 8z11-
lete.~llnk ellStt. Es ha nem erdekli az "G r 0 k" szellemel a praeeXistentia, 
mit Wrodik a jov6 elettel? 

Az Epikuros szektaijat, kiv41t az optimatok, GriSmmel karolt&k :RII' 
es valJjuk meg, e nagy emberhez nem melt6 m6doD diskrediWt&k. Az 
erzeki 8lvek, a gastroDomia tanulmanyozWva (ajult, e nagy ember fedd
hetetlen eletevel megszentelt tlSrekves a boJdogsag lltan. 

E korszakban a politikai viSZODyok is iszonyu ztlr-zavar kepet 
mutatt&k. A proskripei6k kora oly forma hat6ssal volt, mint Thukydides 
II. 53 fejezeteben festi az attikai dlSgvesz erkOlcsbomlaszt6 hatasat. Az 
eletkelyhet siettek ~pr6st«1 kiUritcni: mert a hal'l varatJanl11 tepte szet 
. a legszentebb kotelekeket. E korszakbao kesztll Cicero ,. Disputationes 
Tosculanae"-ja, melynek felolvas&sakor egyik hallgato e szavakra lakadt: 
"Nem szakitja ki lelkemb61 seoki a halhatatlaosagban vetett hitet." 
Plato "Phaidon"-janak szap moodua viszhangjat veljtlk hallani, mely 
szelint: ,.a dolog megerdemli, hogy az ember higyje!" Pascal ugyane 
gondolatot fejezi ki ama hires mondasaban, bogy a h~batatlansRg bite 
szep koekazat. me]ynel semmit sam veszittlnk as mindeot megnyerhetOnk." 

. Igen, Vergilins foglalkozott e vitiLval, melynek e16barcosa Lucre
tins, ki Epikurost a diesoites koszorujaval illeti es ot oIyannak ttlnteti 
fOI, mint a ki legy6zte a vallast, labbal tiporta a vegzetet. ·Ki birt eleg 
batorsaggal (sapere aude mondja Horatins egyik epsitolajaban) megalkotni 
a boldogs&got & balhatatlansag aspiraci6ja nelktll, ki megteremte e ftU

di elet haborgattatasai kOzt a _ lelki nyugalmat: az uem szorul e hitre, 
mely Lucretias szerint, megkeseriti legedesebb perceinket. Lucretius nem 
gy6zi magasztalni mesteret, hogy szembo mert nezni a ha1&llal. 

Bizony, nem kis dotog I La Rochefoucau1d mond&: "Le solei! ni la 
mort ne se peuvent regarder en face. CI 

Egy kiv&l6 moralista epp azon korszakbao. midon mar Nero kert-
jet megvilagitak a faklyakba, sznrokba {oglalt keresztyenek, a stoikus 
szekta elveibe beavatv&, fOlveszi a keztyttt, melyet LuC!etius Mlcselmi 
kOltemenye dobott a halhatatlansag bitehez ragaszkod6knak as irt eo 
gylSnylSrtl erk61csi fejtegetest, melynek eime: 1~, oedi ~~" ~OE(d~ xa£" ~/En:I

xoveo" : Epikurost kOvetve, meg kellemes S8 lehet az elet. E kitlln5 
moralista Plutarkhos. Ussuk ez ertekezes eszmemenetett men • halha- _ 
t&tlans&g kerdesenek tudomanyos megrilagitasat ebbeD kimerit6 alakban 
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tal.t;ljuk meg. Plutarl(hos kiindul ate s t es s z e 11 e m gyonylSreinek 
egybehasonli~b61. Nom lehet tagadni, hogy Epikuros ellen clfoglnlt es 
nemikepp al nem fojthat6 elle~zeDvvel ire Mar6 gliDynyal emlekszik lueg 
Epikuros egy mag'nleveler61, melyben ama boldog as j61 es6 erzcst fejezi 
ki, mely a j6tett Ontudatab61 szarmazik. Ugyanis,. ta!litvanyai llem 
gy6ztek mesterflk nagylelkftseget. bamuIni, ki a nagy gabona-szUkseg ide-
jeD baratait taplalta. Hin UntetszeJgesnek tUnteti f<H Plutarkhos Epiku
ros GrlSmet. Miert e bant6 Celfogas? Mert ez~el is elesen ki akarja dom
boritani, bogy a szellem gylSnyOreit kenytelen keresni az is, ki a szel-
10m Or6kke va16 voltat tagadja. Plutarkhos meggyozodesenek ad hangot, 
bogy minden tartOsabb orom a jov6 l"emenyeben, a sh"nnk uhln is kOvet6 

dics(Sseg allitasaban talalhato, bogy tehat tnl terjeszkednek vagyaink a 
fbldi alet korlatain. Ezert hangoztatJa Horatias epikuretisi bolcscsegli:eppen : 

~apias, vina liques et spatio brevi 

Spew longam resecc,;. tI, 11~ 5.) 
A. testi gyonyort az elnbel' kielt~giti as a szellelu o.zutau megveLi. 

Pythagoras, lnidon hires tanteteh~t foltahil ta~ uJjongva kialta: }.' 0 Ire -
de z t e m (","e1Jy.cc); hekatombat aldozott; de, teszi hozza Plntarkbos, 
alig lebetne oly elsUlyedt kejencet talalni: ki ujjongva 1,i6,ltana egy atdor

bezolt ej utan: " Ittl\m, elveztem." A te~ti elvek bnlnar eltttnnek. "l\Iert a 
j61et a tetopontra jutva, ingatagga valik", idezi Hipllokrates e gondo-
latat es yeti utana Euripides e verset: 

"Ki mostan 61 vir&gzo ifju kort. hamar, 
Mint hullo csiJlag, tun el szep tavasZ&." 

Az epikureistak 8zegenyes vigaszat, hogy a j6 a rosz elkerUleseben 

van, az allatokra ,9a16 hivatkozassal veri vissz&, meJyek ha termeszeti szf1k
segeiket kielegitek, tarsaiknak Ortllnek, ugralnak, rlSpkednek; tehat, a 
rosz kikerfllesen" tnl tuzte ki a termeszet az ell) lenyek celjat,. tuI, a 
po si ti v orOmben. Ha, mondja tovabb Plutarkhos, Epiknros a gond

visel6 istenekben hinne, belatna, bogy az embernek a boldogs6.gra tObb 
eszklSze van, mint az oktalan &1latnak 

Ez utan Plutarkhos tovabb megy a tamadcisban. Epikuros belefo

g6zik az emlt~kezetbe. Dante monda, hogy az emlekezet az egyetlen 

paradicsom. melyb61 ki nem flzethettlnk. Alljon itt a kovetkez() megra
gad6 kep, melylyel az erzeki elvek emlekezetet abnlzolja e~ kimutatja 

azok semmiseget. "A. regi gylSnyOrHket akarvan elvezni Ujak hianyaban, 

mintha bebalzsamozott hull'kat akarnank termeszetellenes m6don Uj eletre 
kelteni. kiblllt hamvakat flSleleszteni." 

Nem egeszen igazs6gosan kerdi, hogy Epikuros hivei "nem izen
tek-e aIdat1an as beke nelktlli haborut a szep ellen?· Vagy mer6bell 
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testbID kell allnia az ember lenycnek, vagy elismerni, hogy a leleknek 
megvannak~ a maga tUlOn -gyonyOrei. Felhozza a j6 .tettekb61 -sz4nnaz6 

. OrGmOket, melyeket Plato, Theophrastos, PheidiU elveztek, midlJn' as . ..... . 
elso Sziciliat, a mu kett6 haz&jat megmente a kenyura)omtul. ~ivatkozik -
Tbrasybtilos, Pelopidas, A ristides , lIiltiades dics6 tetteire es azokbOl 
swmaz6 Orok dics6seg altai okozott gyOnytirre. • Mert, mondja sz6 sze
rint, nem SHaDY as kisszertl valami a lelek, &em nemtelen, &em Dem olYaD, 
min~ a polyp, melynek rigya cs!Lk az enni val6ig terjed, de s6t az iIy 
vigyat hamar ehSri a ~egelegeltseg, r6vid ideig DyUjtvan OrlSmet; de a 
8zepre, a szap altai elerhetO dies6segre iranyzott vagyaknak az eJet ideje 
Dem vet veget. mert az HrOk-eletre terjeszkedik ki· a becsvagy es ember
szeretet" (p. 1098.) Es azoknak, kik az antik vU6g fri\fol kODDyflvertl

seget oly konnyeden mondjak ki, figyelmebe ajanlom P1utarkhos klSve.tkez3 
enet: ha egy egeszen el Dem vetemedett embernek a halal pillanataban 
egy isten, vagy kinUy, ki kezahen birDa az 6 _ elete flSllStti. rendelke
zest, meg egy utols6 6rat adna, hogy azt kenye szerint eJje. at: ki 
akarn" ez utols6 pUlanatokat iDkabb Laiszszal elvezni at, vagy bort 
nni, vag)" inkabb Arkhiast meglSlve, hazajat szabaditni meg? Bizo
uyar&, ez ut.6bbit v alasztana. Hellen bflszkeseggel mondja Plutarkhos, 
hogy a gladiatorok, de hell e De k, kiket pompas etelekkel kiluUtak 
meg, miellStt a homokra szalla~8.nak. inkabb nejeiket ajanlj&k baratj~k 

gondozWba, vagy rabszolg8.ikat szabaditjak fen. Az utols6 percet tehat 
Dem t18}' zs8kmanyoljak ki, hogy testi gyonyOrt elvezzenek. A mi pedig 
az e m 1 eke z e t &Ital flSleIesztett OrOmOket illeti, errc ismet ad egy gyG
nyOI11 hasoDlatot: "A szem a viz tflkreben 1 a. to tt kepet egy felzaj· 
dult, zavaros hullamban epebben 8zemlelbeti, mint valaki a gylSnylSr 
mosolyg6 emleket a szenved3 test vonag16 gOrcsei kHzt." (p. 1099, 5) 

A mi az istenek gondviseleset illeti, Plotarkhos fejtegetese beval
nek barmely egyhazi ir6 ihletett sz6noklatanak. Min6 vegbetetlen ~rl)m
t& es a gyanyOr min6 kimerithetetlen forr&s&t61 fOBzt meg az, ki &z ele
tet az istenekt61 megfosztja! Onmagukat karositjak meg. mondja a Dagy 
moralista, Lykurgos istenek bizalmasa volt, Sokrates magaban demont 
rejtegetett. Pindaros Pant61 hallotta zengeni saJat bymnuszat. Az istenseg 
az ihlet forrasa. 

Mit er a megsemmisf11es utan elerhet6 Dytigalommal vigasztalni . 
a valsag piUanataban lele4z6t? Egesz terjedelmeben &1ljon itt a k6vetkez5 
paszszus: ,,:Mintha valnki a tengeri viharban verg6d6t igy vigasztaln': 
sem a baj6nak nines korman1osa, sem a Dioskurok Dem j6nek segits&gtll, 
bogy a r'ztidulo tenger zajg6 hnlJ.&malt 4Ss a szelek rohamat lecsillapitsak. 
Semmi egyeb nem ~rtenhetik 1181 sem, mint hogy a haJ6 elmertll, '111 
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szirtre csap6dvn. szetWrik. W Es az epikureus kerdezi a hajo.tOrtt(fi: 

isteni segelyben remelsz? Csal6dol; mert az istens~g oem USr6dik az 

emberelc bajaval.. Jobb letet remelsz az elet at&n? Csa1Odol; mert a 

ki felbomlott a hal&lbRD, nem erez; a mit nem erezttnk,' Rhhoz sem

mi kOzl1nk. 
Erdekes Plutarkho8 kOvetkez~ okoskodasa a halhata~laDs&g bitenek 

szUkseges voltara Jl8Zve. 
Az embet:Dek harolll csoportja van: a gonoszok, a tOmeg, es a j6k 

csoportja. Az el86 esoportra az istenek gondviselese, a jov6 alet eshetOle

ges szenvedesei, a ttilvilagban Joemelbeto igaz8&gszolgaJtatas elrettent6, fe-
• kezl) hntaBsal van. Sajatsag08, hogy Lucretius epp a tol vilagon esbet6leg 

bekovetkez6 szenvedesektlSl val6 feleJem ben talalja a forrasat a fOldi szen

vedeJyeknek. Si~iphus, Tantalus: a Danaidak szenvedese!, mint 

ttlkGrben, ttlkrOzik Ie a 8zenvedelyekt61 8yDtOrt lelek remkepeit. Az 

etrusk VWkOll Her m e s P s y k bop 0 m p 0 S (a leJkek. pasztora, mint a 
hogy az elsO keresztyen 8zobraszat Krisztust abrazola) sGtet alak, k-j a 

felelemtol didergo. arnyakat kiseri a vegzetes helyre. 

'facitnsb61 olvBSSuk, bogy Tiberiu8 halala utan a iU~p hullamzott 

a tengerparton es kOnyOrgOtt az i stenekhez, hogy sojtsak Ie <arnyat e 

gODoszok honaba. Megn\i6 hatassal volt, meg az epikureus irinyu Atti-. 

kusra is, Cicero Dispntationes TuscuJaoaejaban eloforduJo emlekezetes 

paszlzas : tum p e c cat 0 rum m a x i III e poe nit e t. 

A masodik csoport: a to meg. Plutarkhos szerint, a tu}vilagr61 

alkotott mythosok amaz eros vagyat jelentik~ mely az eletbez csatol. Igy 
sz61: Az elet szeretete minden szerelmek kOzt leg6sibb CS a leger6sebb 

as ama gyermekies f61elmet ttilszarnyalja g_vHnyorev~l es edessegevel. 

Boissier idez egy sir-iratot, melyben egy gyaszol6 nti igy sz6litj& 

meg ferje 8.rnyat: Ita peto vos manes san ctissimi , commendatam babeatis 

menm coningem et velitis h u i e indulgentissimi esse boris Docturnis' ut 

eum videam. (Esdeklem hozzatok szellemek, ''fogadjatok szivesen ferjemet 

as legyetek ~irantam kegyesek, engedjetek meg, hogy az ejjeli 6rakban 

hissam.) 

MegnatO klepht daJt k(}zol Boissier. Ebben a haldok16 barcos i)JY 

bagyakozik: Fiam. lH~gyen assatok nekem tagas' sirt, melyben ·~geszeD 

f61f~gyverkezve. barel's keszen nyughassam. Jobb fel6J hagyjatok egy 

< kis ablakot nyitva, hogy a fecskek hirfil adhassak a tavasz megjOttet, 

bogy a ffUmile~ dnhit megballgassam m8Jus viragos sz~psegerol. 

S6t, egy apa gyerlneke sirj& «>Ie e foliratot teszl: " Nem, te 
nem < sz&llsz ]e az arnyak bonaba, te az eg csillagaihuz emelkedel faL" 
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'lgeD, · .. az antik vil'«ban is meg-megmozdult az a 1 a pis man a-
1 i Sf melyet a varosok a)apitasall'l ,AI alvilag 1 ej ,'r a t Ii u 1 elkeszitett 
m u n d u s ftsle helyeztek. Meg-megmozdult, miel6tt a • ninCS8D, itt nn~
mad ott • riJagot nlegreszket- 'tot6 fonseges sz6zata. itt elhangzott vol na e 
mldGn . 

.A. nepUlmeg ~angulat&t j61 elt.al'Ua Plutarkhos. Ba aggaszt i. a 

jGvo 81et bizonytalan alakja, ha a tlilvilagi 5zenvedesek, &rnyk4Spe borong 
is a Letlien tm: a "1l:(J:J-()~ ~ilv el"at (az tUetvag1) 'miDdenDel er6sebb. 
Plu~rkh~ peldakeppen bozza fOI Periandros esetet, ki nejeDek sjri'~
rub'it, ekszereit megegette, hogy meg De f'ZRk ott alaDt. A megsem-
mis111es tudata nem eDyeszteti el a halalt61' val6 felelmet, s6t fokozzs. 

Mert nem -a Cerberus marWt61 feltlnk, hanem a megsemmidlest6l. 

Hat a harmadik csoport, a j6k csoportja? 

Azok faradalmaik ~.talm't ott remelik elerni. Az athletak a ko .. 

b.zorat l1em tetlenseggel nyerik aI, hanem kflzdelem aran" ~eti Plutarkhos 
.. a k tl z del em er6feszitesetOl idegenkedo, az ot i u mot &b-it6 blSlcselmi 

szekta hiveinek ellene&8n. A. bibliai gyOnylSrll kep, hbgy itt ttl k 0 r es 
bC?malyoR beszedek altai latunk, megtal'lh~t6 a mi moralistankn'l. 

Szavai czek: "Az igazsaggal as a dolgok mivoltanak vizsgalataval senki 
azok 'klSztll, kik erre USrekedtek, .ki oem ehlgite magat. mert mintegy 

a testi alet kGden as borujan keresztfll lat, csak az okossalg fGlzavart 

hull&mainak ttlkrebe nezyen, am (Ie, JDint szArnyasok. fHlfel~ tekintve, 

elrepOlni keszell e t.e~tbol a fenseg korcbe, e muland6 vilagb61 klSny
Dyfive es szabadda teszilc: utjokat azok, kik a bH}cseszette), mint a ba-
'lalra e16keszito tuc)omanynyal, foglalkoznak: igy vaiami nagyszertl es 

tOkeletes dolognak 'tartolu a halalt, biven, hogy a Jelek az i g a z i e 1 e -
t e t meg csak ez utan fogja elm, mint a ki itten oem -eber , csak 

&lolJl-eletet folytat" (PInt. X, p. 1105, 24.) Mintha csak' Sci pi 0 al· 
maD a k _ ama szep paszszusat o Iv&sn6k , hogy a I.Hek a testb61, mint 

. b,t>rUJneh61 szal) el. .\ Cal4eron Dlondasat: a z e 1 eta 10m, Plntar
khos e percbeD idezett s:ea\'aiban megtaiaJjuk . 

. Plutarkhos f()ilStte nagy tevedesnek tartja Epikuros. okoskoda
sat, ki a 1:0 S z b U 1 vat6 men e k v cst talaljR j6nak as oem roszllak 

a .to k t 6 1 val6 megfoszti.st. " A termeszet hatalmat nagyon . sz{fk es 
egyalta1an nenl tiszta k6rbe vonja al.& &z, ki -a testi tUetre szoritJa, 
Dlintha nen) tudDa nagyobb jot adni nekflnk a tel"llleszet annal, hogy a 
roszat kertUjttk." 

Plota.rl,hos gazdagabbuak tartja' a- t~rllleszelet;,a atoikusok e" ~ond

viaeleset. 
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Gnyau Epikuros moraljarol irott koszoruzott mtlveben a balbatat .. 
)&D __ kerdeset fejtegetven t igy nyilatkozik: rLehet remenytlnk, bogy 
az ember nem vesziti el, mint egy baj6tGrOt~, mindazt a ~ls6 gazdag
stigot, melyet felhalmozott, hanem ugy kel. at az eDyeszet orvenyen, bogy 

~ mag&val viszi a nemes gondolatok es nemes aspiraci6k vilagat, melyet 
magaDak megteremtett. Mondhatoi t Goethe gondolatat fejezi ki Guyan 

e sz&vaival: "az e D n e k, mely elegge kiterjeszte belvil8.g&t, joga van 

arra, hogy ne vesszen _ el. • 
Jo~a van, de hoI a bizonyossig? 
Eddig terjed a tudomany k~re. Itt a hit vilaga kezd6dik. 
Byron K a i oj a b a 0 Adam, az aldozat utan, az &1doz&tban fUst 

venni nem akal"o Kainwl kerdezi: 

"De Itat, te legido~b liUDk, te nelna vAgy? 
K a in: Jobb, hogy ha az vngynk. 
A d a Ill: De hat, luiel"t? 
K a in: Nincscu, mit ){erjek. 

A 'd i\ In: S nines, nlit Inegkosz<lnj? 

Kain: Nincs. 
A. dam: Hat eltedet? 
K a in: De nem kell-e megbaln01D! 
Eva e metszo feleletre szivebe erez nyilallani es ilY ki&it flSl: 

Ob jaj -

.l\ tiltott fa gyUIDolcse hullni kezd! 
En csak a tudomanyt ovom a ketsegbeeses e hangulatatOl. 
A tudas' fajaDak megizleltUk gyilmo}cset; de az elet raja is te

rem nekUnk gyU)DO)csot. E1. a hit. 
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Kezdjftk egeszen e161. A felolvasasok m6dja as legtObbszor ezelja 
tanit8.s. Arra nem kell, bogy okleveles tanit6 legyen a felolvasO. Mi
helyt egy tarsasag hiszi, bogy az, a kinek ballgat8.saira gyult, bizo
nyos targyat Mvebben es gondosabban tanulmanyozott, mint azon 
Ursasag tagjai altalaban ea egyenkint es meg ha erdekli is a targy, 
onkentesen eJfogadja a tanitvany szerepet 8 figyelmehez kepest tob
bet keveaebbet okulva Uvozik a ha1l6 teremb61. De bogy a felolva
s8snak teljes Bikere legyen, a mondott kat feltetelen ki'iil meg mas 
kortllmenyek IS szftksegesek. Legnevezetesebb koztf1k: az, hogy elead6 
as hallgatoi egymast megertsek. Erre pedig nem aleg, bogy az elead6 
magyarnak ma.gyarul, Bemetnek nemetul 8tb. beszeljen, hanem ket 
kelleknek kell okvetetJenftl meglenni. Egyik az, hogy tisztan ea ha
birozottan tudja, mino el6ismereteket tehet fel kit(fzott targyira nezve 
balJgatoi reszerlSl 8 olyakra, a mely azokat megbaladna, alattomban 
ne hivatkozzek as csak a feltehetOkre epitsen. Ez mar maga sem 
csekely faladat 8 apen nem mondhatn&tn, hogy minden, vagy csak 
sok felolvas6 is szor08san ahboz tartan, magat. A masik kellek az, 
bogy a a&vakat a baIJgatok abban az ertelemben vegyek a miban 
az elead6. Hogy ez nem mindig van tigy, nines miert bizonyitgassam, 
mindenkinek 1ehet rcSla aajat tapasztalasa. De okat atlatni s a bajon 
segiteni szolglll egy kis megkftlonooztetes. A sz8v ak ketfelek, u. m. 
1) kepzelbet6, iUetaleg erzekelheto targyuak .. 2) csak gondolhat6, azaz 
csupa fogalom jelentestiek. RlSvidebben is kifajezhettem volna igy : 
"concret"-ek as " abstract "-ok, de szoros kovetkezetesseggel akartam 
maradni magammal 8 nem basznalni magyanizatlan 8zavakat. Az elsO 
rendbeliekkel nines semmi baj. Ilyeket: haz, kert, erda, mezo, vas, 
rozsa, kortefa, 16, ember, pap, katona s 8zamta1an masokat mindenki 
megert s egyik ugy, mint masik. De, pI. az erkolcsi fogalomneveket, 
milyenek: j6, rossz, ereny, vetek, biintetes, felalosseg, nem csak egy 
k6zl)Dseges mive1tsegtl hal1gatOsag tagjai, hanem tud6sok, bOlese]6k 
is mas-·mas keppen ertik as meg heves vitak is folynak kozttik a 

I) Felolvastatott a DiYid F. egyletben. 



fogalomszavak erlelmei felett~ 8 azok a vitak ritkan vegzodnek akar 
ko)csonos kiegyezessel, Har valamelyik fel diadalmaval. De ha lenne 
is ily eredmanyok, a felolv8s8soknal azt az eljar&at nam alkalmaz
hatni, mert az eJead6 as hallgat6i kozt sem vita, S8m altalaban esz
mecsere nem keletkezhetik. Mi bat a teend6? 

Egyszertien az, hogy a felolvas6 mondja ki tisztan es bat&ro
zottan, min6 ertelemben veszi as adja a haszn8Jt vagy haazn&1and6 
fogalomneveket. 

En is hat javaslatomhoz szabom magamat e8 felteaz8lD, bogy 
falvett targyam u. m. "J8ZUS Istensege" vagy "Isten volta" a keresz
tenyseg barmely felekezetbeli embert erdekel es keJI erdekelnie. " 
Ugyanis a het gorog blSJes egyikenek vilagbfri1 mondata: "Ismerd 
magadatl" (yv~ aEtWtOV, nosee te ipsum) nam csak egyeneket, 
hanem egyleteket is k(Stelez, a mennyiben t. i. az egylet minden tag
janak kell maga szemelyen kiva) tarsas&ga jellemet, elveit ee szab&
Iyait ismemie. Es meg az &em eleg, hanem valamint egyennek, bogy 
magat teljesen megismerhe8se, masokhoz kel1 magat hasonlitania, 6gy 
az egy)et tagjanak is mas azonnemti egyletek jellemevel, elveivel, 
szabvanyaival meg kell ismerkednie, bogy az 6sszehaaonlit&s D)'oman 
megftelhes88 egyfe161 a.okeit, .masfelol a maga tarsasageit. 

Eddigell k(sI111te jarvII, menjunk mar egyenesen targyunknak, 
melyrol nem sztikseg mondanom t. hallgat6imnak, hogy tbeologiai . 

. De sztikseg am a folebbiek szerint kiegyezkednunk, bogy VajOD mi 
a theoJogia? Ne csudalkozzanait, hogy kerdeabe teszem; pedig, gon
doljak, mindnyajan tudjuk, bogy a theologja az Istenrol va16 tudo
many. 181 ertelmezik aItalaban a 8z6tarak. ~e biz e nagyon tokely
telen erlelmez8s, mar csak azerl is, hogy csak 8z6szerinti (verbalis), 
mint a logika nevezi. Bat tulajdonkeppen nem is ertelmezea, banem 
csak fordit&s, t. i. PDyanyelven val6 ismetles8 az eredeti g<SriSg sz6-
nak. T b e (\ 8 = isten, log 0 s = tudQmany. SOt mint forditmany is 
kifog8s ala eaik, mert "Iogos" nem "tudomany", hanem okosko
d a 8, mirel akarmely g<Sfogsz6tarb61 meggylSz6dhetni. 1) TudomaDY as 

') A .theologi'··t mint idegen Iz6t caak a IZ1l.V nJalyu kflas6b61t6k ki 
mer6ben 6s ezt: b 0 h 0 .1 0.,. j a vap bog 0 81 0 v j. huzniljik helJette. Eb
ben nevezetel as, hogy 4m ~r 688S8tett 8z6nak J'tszik, de B I 0 v j s ?agy • 10-
~j e mag6ra nem l~tez, pedig a g6r6g logo8Dak legjobban magfelelne. A .lovj. 
bit intabb Buffixum BZ8repet viael. A 8z6tirir6k ia annat l'tazaDak tartaDi • 
abo hOB 10 v j -it .Iaten6azetM-nek maparo8itj'k. NJelv6jit6ink azerencHtlen 
g,arLmanJa, vagy inkabb n6metizalaaa (a G 1 au b • D .1 e h r e DJomiD) Dem a 
theologiat, hanem egy resz6t, ado g mat i k , t teazi. De uonki val is ro •••• 6, 
mivel a hitet tanitani Dem lahet. 
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Ok08kodaa pedig ktllGnb6z~ ket dolog. De legyeD az ertelmezes jobb 
vagy r088Z&bb, aemmi esetben az illata dolog teljes ismeretet Dem 
eszk«lzli .sa igy kiegyes8sre sem vezet. 

Mart lam, a theologiak egymBst61 tGbbet kevesebbet ktllonbOz
nek: olykor annyira, hogy 'Van akarhany oly ketta, a melyekrlSl nem 
hinn6k, hogy azon 1) t&rgyuak. A kil16nbs8geket e 1 s (s ben az a ker
des teszi, bogy bizonY08 theologia, melyik vallase? Vannak theologiai 
az egyiptomi, az aasyriai, a gijrOg-r6mai mythologiaDak, a mosais
muanak, brahmaniamusnak, buddhismusnak. paraismusnak, a Confucius, 
a Lao-Te tanAnak, a mohamedanismusnak, a christianismusnak. Mint
hogy a "Jams iatensege" ketsegen kivUl kereszteny theologiai ker
des, azzal egy par lepest elebbre haladtunk, de ismet elakaszt az a 
Mkkeno, hogy a hany felekezet van a keresztenysegben, 8nDyifele a 
theologia is. 

KWOnboznek tovabbat a theologiak az alapra n~e, a mel) re 
epitvek. Az t. i. harom lele. 

1. A hagyomany (traditio), 2. a kijelentas, t. i. az Istennek ma
ganak egy vagy mas m6don valeS nyilatkozata (revelatio), 3. az okos
kodas (ratio). A kiilonbfeleseget 8zaporitja az, hogy namely theologia 
a harom alap valamelyik kett6s combillati6j&ra, I) nemelyik egyszerre 
mind a haromra fekteti a rendszeret. 

Egy harmadik kftlOnbseg a theo]ogiakbeli targyak: as viszonyok 
mas-mas oldalr61 val6 feHogBsaban rejlik; de ez a theo]ogiainak nem 
nemeit vagy fajait, hanem alkatraszeit kftll1nbozteti meg, de a melyek 
az eg~sznek a czimet vise1ik jogtalannl. Igy kell erteni ezeket: d 0 g
mati ca, mo r ali 8, e xeg e tic a, s y m b 0 1 i c a (helyesebben: C om
parativa), paatoralis, polemica theologia. 

EbbOl az ertesuJesblSI azt kovetkeztetni, hogy valamely kardes
nek, ha theologiai is, eldont.eae vegett a theologianak 9f(yik nemet 
vagy riszet is reszrehajlatlan bir6nak el nem ismerhetjiik, tehat el 
sem fogadbatjuk. A felek tehat csak harom biro ele folyamodhatnak, 
u. m.: a hit, a tudomany 88 az emberi j6zanokossag ele. Amde a hit 
9S tudomany szint annyifelek, a hanyfelak a theologiak, szintoly egy 
oldaluak es reszrehajl6k. (5ket is kovet.kezoleJ kiftltetjuk a bir6i 8zek
blSl 8 allegati6inkat egyedfll a j6zanokossag ele terjesztjUk as azt ki
vanjuk, hogy dontsl1n az egymi.saal ellenkez6 kat allit&s kozott: "Je
ms Isten" es "Jezu8 nem Isten I" 

1) .ABonc nlJam 6. r6gi ir6iDkn'1 azt tessi: ide m. A k.i a romlott 
DJelvhez 8zokott, OIT&8S& igJ: "ug,anazoD. II 

I) Traditio + ratio; traditio + revel.tio; ratio + revelatio. 
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Az igenlo allitast " mienken kivul a kereaztenys8g minden fe
lekezete vaJJja; a tagad6t csak az unitariosok ismerik magokeDak. 
Igaz, hogy az ~gynevezett rationalist&k a protest&n80k k6z6tt az uni
tariu80khoz 8zitnak; de mi, ha 8Zinte osztozunk is v6lemeny6kben, 
€Sket magukat csak kiveteleknek Dezztik s ennelfogva en as imenti 
mAgkulonboztetest nem tartom m6dositand6nak. Hanem van egy mas, 
a katholikusok as protestaoaok k~zt, az t. i., bogy amazok akar r6-
maiak, akar gorogok, a vallas aJlitmanyait (dogmait) az emberi Ok08-

kodast6J mer6ben fliggetJeneknek itelv8n, ceup8n csak a hagyoma
nyokhoz, a szent atyak nyilatkozataihoz 8 az egyhazi gyttlesek veg
zeaei lanczolatahoz ragaazkodnak, kovetkezlSleg dogmatika theologiajok 
csupan csak ama nyilatkozatok 88 vegzesek rendazeresitett gyiijtAme
nyeblSt all, bolott a protestaD8 felekezef.ek a vallas aUitmanyainak 8 

a kijelentes tortenelmenek eszszerfl vizsgalatat, s6t kritikajat is, az 
idlSszerinti 8zabadelvuseg fokozataihoz kepe8t kisebb-nagyobb mertek
ben megengedik. 

Igy al1van a dolog, termeszetesen meglepett, nemcsak, hanem 
ertakezesem fogalmazWra alkalmat is adott egy a napoltban nyom
tatott konyv, melynek 8zerzOje: Pat e r Did 0 D, katholiku8 es franczia 
pap 8 CziJ&8 "Jezu8 elete." A k6nyvnek egy fejezete Jezu8 istenseget 
targyalja ily felirat alatt: "a kritika es a torlenelem." Mind a kett6-
nek a j6zan eszet kell tekintelytll, s6t bir6ul elismernie 8 annal fogva 
a k6DYV ir6javal szoba 'llhatunk 8 allitmanyainkat az 6veivel 8zem
besithetJilk. Gy6ZZ()D 8 mi jobb! 

"A Credo <az "ugynevezett apostoli hitvallaa) - irja P. D. -
egy dogmai es tortenelmi rovid 8zerkesztmeny. Ezzel a hivo meger
heti . . . .. Azonban a gondolkod6k eSZ8 az elemi dogmaknak ertelmet 
puhatolja, lSk megkivanjak, hogy azokat a mennyire tokelytelen 98 
mindig korlatolt ismereteinkt61 kitelik, nekik megmagyarazzak." 

EbblSl a nehany sz6b61 e]emzesem nelkal is kivehetik t. hall
gat6im, mino szerepet enged meg a catholicismus a dogmak eszszerll 
vizsga16janak, t. f. magyar&z6 es vitezJ6 8zerepet. Ki kell mutatnia 
a dogmak v&ra rendithetetJen ero8seget es bottal iitni rog ton , a ki 
csak .egy kovet is meme kimozditani a vedfalbcSJ. 

. Mar pedig, bot nem bot, az tigynevezett kritikus iskola megki-
sarletta ezt a merenyletet es mint P. D. idem, azt mondja: "A dogma 
es hagyomany Krisztusa, az apostolok 8S az egybaz tanitmanya (doc
trina) szerint magyarazott evangeliumok Kriaztusa, nem a tort6nelem 
Krisztusa as nem lehet az. Az az eszmenyi (idealis) Kriszt.us, a ki 
Isten . 8S ember, a ki ballatlan csudaval fogantatott, magit metapby-



sikai 8S teljes ~rtelemben monda Isten fianak, C8udat csudara halmo
zott, halala uUn feltamadott es otven nappal azutan tanitvanyai sze
me lattara menybe emelkedett, nem va16di (real is ) ember. Csupan 
csak a hiv6k kegyes kepze16dese teremtette as gedelgeti magaban. 

"Az igazi Jezu8, a tlJrtenelem Jezusa, n81 8ziiletett mint min
den ember, ugy sIt, mint azok, Dem tett tobb c8udat, mint azok; 
tisztabb erkOlcsiseget tanitott, ke~esbe tokelytelen vallast alapitott, 
mint masok, megbukott, mint altalaban minden reformator bukik a 
komyftlete kODok ellent&llasa 1) miatt; aldozata lett a Zsid6k makac8 
elleDszegiilesenek, megbalt, mint meghal mindnyajunk, _ sem fel nem 
tamadott, S9m nem el Istenben." 

Ezekre peraze elszomylikOdik P. Did 0 n, "nemcsak - irja
mint keresztany hivo, hanem mint reszr~hajlatlan emker." Tiltakozik 
is a dogma 8S tortenelem ellentetessege ellen 8S ellenmondaisat ellS· 
legesen imigy nyilvanitja: "M:g leven gy6zlSdve, hogy JezUB hozzank 
hason16 emberi lenyben rejllS Isten, en, mint tortenetir6, abban a ket
tos termeszetben latom lSt eJni." Ervel~8et is megkezdi ezzel: "Ha 
Jezu8 val6ban a zsid6kt61 es poganyokt61 fitymalt es gyal8z0tt ember 
(lett) volna, mikepp szantott oly mely banlzdat a f61don? mikepp 
alapitott vall~t, mely a vilagon uralkodik?" 

Rovid feleletem az, hogy hat ngy, mint Buddha as Mohamed! 
Mert azt vel em, hogy a 400 milli6 keresztenyseggel szemben 600 
milli6 buddhista as 200 milJi6 mohamedanus el~ maly ba.n\zdakat 
jelolnek. 

Derekas erveleset arm a kerdesre vaJ6 felelettel kezdi P. D., bogy 
milyennek kell lenni a tudomanyszerO. tortenelemnek? KozbevetlSleg 
megj egyz em, h'ogy nem mondja, de alattomban oda erli, hogy az oly 
tortenelemnek, mely a dogmavaJ ne eIlenkezzek. Nos hat "legelsO 
felUtel az, hogy bOles, tisztJin lato, reszrehajiatlan kritika vihigitsa." 
Ez a felelet megint azt a kat kerdest teszi fel, hogy mi es milyen 
ez a j6 kritika? P. D. jellemzese a kovetkeza: 

"LegszeJesb ertelmeben - azt irja -. a kritika az itellS tehetseg 
mftk6dese. KritizAlas 8S megiteles azonegy jelentesi1ek (synonymak), 
mert mind. a kettlS azt targyalja, hogy a mi igaz, megktilonboztesse. 
Ez az okoskodas, vagyis az 8SZ legels6 joga, legszf1ksegesebb kote
Jessege. A vizsg8l6dasnak barmely uradalmaban az esznek ana kell 

1) Az eredetiben ez a mt[szO van haunAlva: in t ran 8 i g e an t=az, a ki 
nem alkuszik. Franeziaorszagban a legszelsObal epithetuma, Olaszorszagban ir
redentistAknak hivjik. 
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figyeJnie, bogy megktllonMztesae a va16t a Iatazatt61, a sokazor va
l6szin1itlen igazat az olykor tetazetes (plauaibilia) hamist61.· 

"Annalfogva a kritika nem lehet, bogy kt\]lSn (speciaJis) tudomany 
legyen, banem az inKabb minden tudomany feltetele. A kritika mo
nopoliumat ig8nyleni hiusag. A kritika-iakola az egesz vil&ge. Min
denki r8szt vehet as kell bogy vegyen benne. A mivelt 8sz legk6-
zOnsegesebb kivanalma az, hogy td]on tnl kritiz&ljon, bogy mindent 
megiteljen; meg azt is, a mit nam fud. A bolcs ember fakezi azt a 
telhet etl en, merUkletlen akaraat 8S soha &em felejti, bogy tudaaa 
korlatolt, tudatlansqa hatar tal an. 

"Lehat valaki kittln6 kritikua a philo8ophiaban as igen rosa 
itelCS biro a vallas vagy ~rtenelem ftgyaben. Bizonyo8 ismeretekre 
nem csak vizag&l6 esz, hanem hOSSZ8S tapaaztalas is kivantatik ok
vetetlenttl . . .. A tortene]emre alkalmazott kritikanak j61 k~rtllbata
rolt 8zerepe van. A t~rtenelem teend3je az, bogy eJbeszelje a Mnye
ket; ugyde a mtilt id6k tenyeit caak az okmanyokb61 (documentum) 
ismerjuk; az okmanyokat pedig inkabb vagy kevesb8 klSzetJen 1) ta
Duk szerkesztet.tek, a kritikanak min dent, u. m. tenyeket, okmanyokat, 
~ukat meg kell 6sazeveve vizsgalni. 

"A mi a Jezu8 eletet illeti, az el61egea kritik8nak klStelesaege 
as joga kipuhatolni az okmanyokat ea tanukat, melyek arr61 az eletral 
ertesitenek; egyikoknek rigiseget ea hiteleas8get, a maaikuknak bi
zonyit6 ervenyat; meg keD vizsgBlnia az okmanyokba bejegyzett s a 
tanukt61 elbeszelt tenyek termeszetet." 

Laasuk mar mikepp alkalmazza elveit szerz6nk a Jezu8 iaten
sege kerdeaeben. 

"Azok a munkak, melyekblS) JezUB eleUt tanuljuk, nahany apo8-
toli level, az Apostolok Cselekedeteinek namely r8szei ea flSkepp a 
canonizalt Evangeliomok neve a1att ismert nagy k~nyQ. 

"Mint okleveleknek, elB6 erdemok a regi voltukban aU. Az eae
menyeket koveta avekben leven 8zerkesztve, egyszerll 88 igazmond6 

t) Est Dem hagihatom 8~6 n61ktil. A k6 •• t1aDs6gben (Unmittalbarkeit) DiDCS 
es Dam lahet loko.at. Egy esem6DJ caak ugy k6veti k 0 • e tie n ill a muikat, 
ba l'gJ harmadik Dam farakodik k6sikbe, vagJ m8guakadu niDClu k6s6tt6k. 
Mikor d6li as61 fa 1 v '1 t j a as 6azakit, t 6 z. t 1 aD 61 k6".tkesik rei, de ha 
8zelcsend volt k6.t6k, mar az6 8e lehet a kozetleDs6grGl. A .t5azom8Hdok- teI
kei k 0 z e tIe n ti 1 'rintkeznak; atelleni k6t aarokhu lak6i Izomaz6dok ulJaD, 
de nam t6azomaz6dok. Szolga1jon j8A,z6aem a m81tamatiott .t fi z e t I. n· • .0 
v6dalm6re is elJlzeramind. As abban rejlG fogalmat a u6 6Ithetaleg kifejesi, 
t. i. a bol ninCB "lt6z. - A b. J6zailta-fele .k6zYetlea -·ben u ada azurt v-net 
semmi jeJ8nt6aa sioel. 
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kifejezasei azoknak az emlekezeseknek, melyeket az eltftnt mester 
tanit8sa, parancsai, pelcW bagytak a tanitvanyok I elka ben. A velok 
va16 folytono8 erintkezes harmadfel eve 6ket lassank'nt atalakitotta. 
Jezusnak egyik lenyeges mdkOdue, az, a melyik a tObbieken mind 
e161 jart, 8 a mely nelktll a Wbbiek nem sikeriilhettek, a volt, hogy 
a maga hif as eJokepet veste be tanitvanyai lelkebe. Nem kellett-a 
hogy birdeaaek at minden teremtett allatnak? S hogy hirdethessek, 
nem kellett-a hogy ismerjek? Es erre csak 0 tanithatta meg (Sket." 

Szerzonk, mint ideztem, azt mond&, bogy' "a tenyeket, okma
nyokat es tanukat meg kell vizag&lni" Ugyde "vizsplu"-e az, ha 
valaki legalol is az okmanyokat as tanukat kifogastaJanoknak teszi 
fel es felteveset egyfelol bizonytalan chroDologia.r&, m8sfelol az ok
manyokb61 tanult tenyek val6sagara aJapitja? P. Did 0 n-nak pedig 
ez az elja.r&sa1), mint a mindjart kovetkezo idezetekbol kiviIaglik. 

"Azok a mdvek; melyek minket Jazus tetteirol as szavaral, szu.
letestSroJ, ~leterOl es halalar6J, tanitm8.nyar6l, intezkedeseirlSl, m Cfko
deser61 tud6sitnak, nehany apostoli level, az Apostolok Cselekedetei
ben Dehany resz as a canoniza1t Evange1iumok neve alatt ismeretes 
Dagy konyv. 

"Mint okmanyoknak e]so erdemok regi voltuk. Az esemenyeket 
kovetO evekben leven szerkesztve, tartalmuk egyszeru es igazmond6 

. kifejez8se az emlekez8snek, melyeket az elt(fnt meater tanitasa, pa-
rancsai, peJdai, szemelyisege bagytak tanitvanyai lelkeben. . 

" .. . Semmit sem titkolt el elott6k, baratjokkent viselkedett, 
mint mond&, iranyukban. Ok elismertek benne az Atyanak egyetlen 
egy fiat, a ki asszonytOl sziiletett, hallgattak bOlcs as szent 8zavaira, 
lattak t) megnyilni az eget feja felett s az Isten &ngya1ait felmenni 
as alaszallani az embemek tiara, tanui voltak ellenWlhatatlan as is
teni hatalmanak; ertettak szenvedesei, fajdalmai szandakos gyenge
sege, halala titkos okait; lattak 9S caak ok ]attak a feltamadottnak 
megdics6iteset is. Es ezek a miveletlen, tudatlan, f~lenk Galil~ak, 
levetkezve minden tatovaz8st, minden felelmet, KrisztU8 halala utan 
otven nappal, azon vt\rosban, melyben mesterok megfeszittetett3 hir
detni kezdett8k az () nevet azon nep elott, mely kivegzeset sfirgette 
s a papi fejedelmek el(stt, a kik kieszkozoltek. Szentnek, igaznak, elet-

') IIre8 eljarassa1 meglebetne bizonyitani pl., hogy a mit Herodotu8 be ... 
•• 61 az Iebn8umonr61, hogy t. i. b60sintTu a krokodilus tatott uijiba, DJel.,.'t, 
torUt kir~a 8 a hat&lmas 4llatot magoli. 

I) Az eredeti forras (J'n. Ev. 1., 6'.) nam mondja, hogJ "IAttAk-, hanem 
JUU8 mondja nekik, hogy .UtBi fogjAJtc (videbitis). ' 
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alkot6janak nevezUk; 8zem6kre hanytak, hogy ~t megOltek, de alli
tottaJi ea tanuskodtak falale, hogy az Isten feltamasztotta.. . 

"Ez az apostoli predikalas az elso Evangeliom, melynek elsa 
szerkeszt9aet az egybaz a kereazt9ny idosz&m)alasDak 33. ea 40. eve 
kozze te8Zi. Szerzoje az apostolok egyike, Mate a publikanus. 

"A pnSfetak messi8sa-e Jazus vagy nem? E volt a nagy vita
kerdes a bivlSk ea a Zsid6k k~zt. A Szt. Mate evangeliuma diadalo8 
bizonys&ggal donti el. 

"Nahany avvel k~(sbb, az apostolok dolgukat vegezven Judea
ban, 8zetoszlottak, bogy elhordjak messzire a j6 hirt (evan gel i u m) 
Peter egyik tanitvanya, Mark, R6maba kOvette mesteret, a ki ott 
rendkivill nagy sikerrel hirdette az Evangeliomot. A hiv6k pradika
lasanak emleket 6hajtottak birni as keresOkre irt& Mark az Evange
liomat, melyet az apostol he)yeselt as a me]y rovidsegevel kiilonMzik 
az el s6tlSl , minthogy a Zsid6 elem, u. m. a Jazus messias volta me
rOben ki van hagyva beU51e. Tartalma c8upan J eZU8 Galilaeabeli kOz
eletenek, elete gy&szos kimenetelenek 8 Jernzs8Jembeli diadalos felt&
madWnak elbeszelese. 

"A mUodik Evangeliom azonban az Isten fiar6J va16 j6 hir ea 
bizonyitja befoglal6an (implicite 1) a JezU8 istenseget.. 

"A keletkez6 egyhaz meg egy teljesebb rajzat kivanta Kriutus 
elet'nek. 

Egy Antiochiai pogany (vagy zsid6) a kit Pal apostol megteri
tett, egy nem miveletlen ember, mag&ra vanalta bogy azt a 8zilk 
segletet kielegitse. Igy jarult egy uj EvangeJiom a Mat8ehoz 8S Mar
kehoz. Ez megismertette a biveket nagy (lzamu tenynyel ea tanit
manynyal, melyek az ellSbbi iratokban nem voltak feljegyez,'e. Szent 
Lukacs azoknak minden bezagat kip6tolta. 

"A mely pillanatban Szt.-IJukooa irt, a keletkez6 egybuban 
egy 6j teny mutatkozott. Az Evangeliomot, mely ellen a zsid6k kUz
dottek, a pog&nyok erOsen megkedvelt8k. Az evangeliata tanuja volt 
az dj jelensegnek as meatere Pal nroman a pog&nyok megteritesan 
dolgozott. A harmadik EV8ngeliomot o 1 vas va, abban a Krisztust, mint 
a vilt\g idvezitlSjet olYaDDak latjuk, a milyennek kel1ett IMsak a po
ganyok. - - Szt. Lukacs Jezu8 elate legerzekenyit6bb jelensegeit 

1) Az .i m pi i cit e&·nek .e x p 1 i e i t e& az ellenkez6je, a melJ viligoaan 
kifejezettet je161. Enn61fogva .i m p 1 i cit e" olJat, a mi homaUJo8aD Yap 81-
takarva van mondva, de alattomha ~rtodik. Enoek az irielmezisnek majd han
n't V88lzl\k. 
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ida meg. Mark, a hatalom evang~1i8taja, holott Lukacs, 8Z irga]mas
sag 8a j6a&g evangelistaja." 

A negyedik Evangeliomra menven at Sz., ennek jel1emzese ve
gett a keresztenyseg els6 sz&zeveben sarj adz ott va]Jas phiJosopbiai 
felekezetet, a g nOli t i k us 0 kat ismerteti. Hossz&8 targyal&a~ cze
lunkra nezve nelknlozhetlS e., csak annyit jegyzek ki belale, bogy a 
gnoatikusok Kriaztus istenseget tagadtak ea csak Eo n-nak, az Isten
nel al&bbval6 eroDek ail1itoti&k. Meg a val6di szemelY88seget is meg
tagadtak att6l, a ki magat Isten fianak nevezte. " Ezen tevelygesek 
lektlzdesere ira egy Apostol egy negyedik Evange]iomot. Az apostol 
Janos, a szeretett tanitvany. Azsia minden egyhazai fonokei, Andras 
aposto)Jal elnkon, kertek 6t arra. 

"Senkitol sem telt ki ugy, mint tOle, bogy tanuja legyen az 
igazsAgnak. Nem ,nit 8zembe emberi tanokat, philosophiai (Ss8zeme
nyeket emberi tanokkal, philosopbiai haszont&lan osszemenyekkel." 
(Ezt kerem jegyezzek meg t. h. elo]egesan.) - ,,(j csak mestere sz6-
zatat ismeri, csak azt mondja el, a mit hal1ott. Osszegyifjtve emIe
kez8seit, felvilagositva a 8zellemtol" (tulajdonkepp a Szent-lelekt61,) 
"a meIy sugallotta neki mindazt, a mi m<;>ndani va16 volt, Szt. Ja
noa tanuDgot (bizonyDgot) teszen; - (Ismet kozbesz61va mondom, 
hogy nem neveli a tanu bitelesseget, ha sugR11asra sz61. De csak 
tovabb.) - " Mindennek, a mit mond, czelja, egyetlen egy czelja van, 
az, bogy megallapitsa as erOsitse a Jezusban Istennek egyetlen egy 
Fiaban, az orOkelet kutfejeben va16 hitet. 

"Mert mar nines arr61 sz6, hogy kimutattassek a torlenelembol. 
mint Szt. Mate, Szt. Mark as Szt. Lukacs tettek, hogy Jezus a Zsi
d6knak igert Messia.CJ es minden teremtett al1atnak a blinbaoas 8S 
hit altali megva.lt6ja; a teendo az, hogy meghataroztassek igazi isteni 
termeszete annak, ki testben megjelent? 

"Mi az Jsten Fia? Mik a viszonyai az isteni lenyhez, a kit 0 
atyjanak nevez? Minek teljesitese vegett jott e vilagra? Mihen all 
az udvo8seg, melynek 0 a szerz6je? 

"Ezekre a kerdesekre felel a negyedik egesz Evangeliom. Nem 
Janos 8z61, hanem Jezus maga; mert csak 0 ertesithetett minket 
isteni igazi termeszete felal. - Az a 8z6, a melylyel kezdi iromanyat 
az evangelists as a mely magaba foglalja roviden mindazt, a mit is 
el fog nekiink beszelni, az az I g e, a log 0 s: Kezdetben vala az 
Jge as az Ige Istennel vaJa as Isten vala az Ige. Mindenek 0 altala 
lettek es nala nelkiil semmi sem lott a mi lott, () benne vala az 
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'Jet 9S az elet vala az emberek viJ~ossaga: as a eetetseg azt meg 
nam fogta." 

Mie16tt folytatnm idezeteimet, azt kell kerdeznem t. hallga
t6imt61, vajon Janos Evangeliom&nak ime kezdete nem philo80phia-e 
meg. pedig magas, vagy ha tetszik, mely ea mystica philo8ophia? 
Szerz(Snk ugyan tiltakozik valamint fOlebb ugy itt is ellene, azt &1-
litv&n, bogy ennek az "Igenek" semmi koze a gOr6gok vo~-ava), a 
Plat6 as Alexandriai Philo "ige"-jevel; azt pedig a phiJosophia tlSr

tenelme nem akarja megeng~ni. 

"Mikepp jelent&iott ki - kerdi Sz. - u !ge, az Atya egyetlen 
egy Fia eJeteben f" Es meg is feleltet rea az EvangeJiat8kkal a rna
guk m6dja szerint: A harom els(S Jezu8 tanit8sa 6S tettei elbeazele
sevel adja tudtunkra. Szerintok 681 tanitott 0, miut egy kitannlt 
tOkelyes mester, bl1noket bocs&tott meg, mint Isten as parancsolt a 
termeszetnek, mint az, a ki felett senki sincsen, sajat erejenel fogva. 
A negyedik evangelista egyanes beazedekkeloktat, melyekben Jezu8 
maga tanusitja el3bbi letezeset (praexistentia), lirokke val6 sz&rma
zWt, az Atyaval val6 lenyeges kOzli8seget, vilagosit6, teremtO, meg
valt6, itel6 hatalmat, amino az Aty&e." 

Ismet kOzbe 8z6lva ·tSszre kell vetetDem t. hallgat6immal, hogy 
ba ama metapbysikai bevezetest, jeleaen a nelkfll, hogy "az Ige Isten 
vala", olvassuk Janos evangeliomat, eszunkbe se jut a Sz. allitotta 
kiilonbseg; mert az elbesztSles modora eppen csak az a negyedikben, 
a mi a m&a halromball. 

Tusek csak ()88Zeolvasni a kenyerek 8okasit8.s8.r61 beszelt ceo
dat MateDal (14. I. 10-20 v.) Markn&I (6. r. 85-44 v.) 8S JaDo8-
nal (6. r. 0-14 v.) 1) Visszaterek P. D.-hoz: "Az Evangelista })e. 

8z~lte tenyek - kettOt kiveve - J8ZUS eletenek abb61 az idoszaka
hOI vannak kiszedve, melyet az elobbi hirom Evangelista nam emlit. 
A vizzel val6 cauda az a.llomanyok atvaltoztatasa hatalmat mutatja 
Jezueban, mely ahoz a batalomhoz basonl6, a mely teremtette. 

"A K~amaumi FOember fianak a tavolb61 val6 maggy6gyiUsa 

I) Jinosult aRJan lelunk egy l'onut, melJ a t6bbi tvangeliomban ninea 
meg, u. m.: .as emberek mikor lattik volna a jelt ... mondl1nak, hogy as 
bizODJOsan a pr6f6ta, melJ e vil&gra jGtt. & Amde es J6zusnak )(eaaib, D8m . 

pedig Isten voltira vonatkozik. - MegjegyzeDdo, hugy Lukiea enGl a clud'r61 
Dem tud vagy tan Dem.dart tudDi semmit. Az tlGbbi esetb61 az k6vetkezD6t, 
bogy formsaiban, melyekbOl meritett, Dem lelte. IUDeD meg as, hogy 1Ut6 6a 
Mark Evangeliumai ku8bbi keletiiet, mint a LukAcs'. A. muodik feltev6sMI 
az, hog)' 6 as eaem6Dyt Dem tartotta hiteJeaaet. 
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azt bizonyitja, bogy Jezua szava teljes hatalmu es az {[raD at is fo
ganatos. A kenyerek megsokasitalla teremto hatalmat, a viz szinen 
jam as paranca&ra a 8zelvesz megsziines8 a termeszet feletti teljes 
hatalmat taDuaitja; a Bethesdai gutta-tltottnek meggy6gyiUsa azt 
jelenti ki, (revelalja) bogy a legidlSstiltebb baj sem ellenszegtilt neki, 
a vakoD8ztlietett azt bizoDyitja, hogy 0 a vilagoss&g elve (principium) 
8 Lazar feJtamad&sa azt mutatja meg, hogy is halalnak as elet
Dek ura. 

"Az elsa hat-om Evangelista azt beszeli el, a mit latni a Je
zusban, a negyedik azt, a mit nam latni .... Amazok u emberek 
kijzt 816, hozzajuk hasonl6 latent mutogatjak, ez arrol sz61, a Jri 0 
maga Isten az Isten kebleben. . 

"Az EV8ngeliom legistenibbjenek hitelesseget senIti sem tagadta 
az 6 vil'gban 8S egyaltaJaban a canonizalt negy Evangeliom hiteles
sege (anthenticitas) ma mar vegkepp eldontott kerdes." 

Nem akarom azt az ide tolakod6 gonosz kerdeet tenni, bogy 
melyik oldalra van dontve? 

Pedig tehetnem, mert 8zerz6nk nyers itelete aa tud6s vilagnak 
tetemes rNzet 8 nevezetesen a protestans rationalistakat as az uni
tarius theologusokat implicite vagy ftgyefogyottoknak, vagy, - mint a 
kik az igazs8,g elott szemilket szantszandekosan behunyjak, - lelki
ismeretlen rosz embereknek belyegzi. 

Ezek a szerencsetJenek ugyanis ngy velekednek, hogy az a 
csinalt rendszer, melyet P. Did 0 n oly szepen as 8zemfenyvesztoleg 
kikerekitett, Dem eppen olyan erlSs, mint az Eifel tornya. 

SzerzOnk els8ben is vedbastyatil egy sajatszerii kritikat aIlit 
fel, melynek egyedtlli erdeme az, hogy az orthodox dogmanak tama
szul szolgal. 

Az igaz l hanem hat mi 8zo1gal tamaszul annak a kritikanak? 
ea mikeppen tamogatja az illetlS dogmat? · 

P. Did 0 n a kritikanak csak kat ismertetlS jegyere figyeltet. 
Az egyik tagad6 (nemleges, negativ), az t. i., hogy nem mond ellent 
az egybaz traditi6inak es dogmaina~. A masik felig-meddig igenle
gee, t. i. bogy a j6zanokoss&gnak csak tan&CSkozO, de nem dontlS 
szavazata van benne a vallas iigyet ill etlSl eg. (Egy oly politiku8 or-
8zagban, mint a mienk, feJteszem a consultativum es deliberativum 
votumok ismeretet t. hallgat6imnal.) 

Az eleszamlalt "okmanyokban azt a flSellSnyt leli P. D., hogy 
azok val6di tanusagok (testificati6k) as merOben targyiaaok. "Nem 
vitatkoznak - frja - nem adnak eszmeket, elmeleteket ale, nam 
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magyar8znak; tenyeket be8Z~lnek eI, aavakat ideznek, allitaDak. In
nen a 8Zemelytelens~glik. A 8zerzo eltf1nik a dolgok alatt Nem kap
jnk rajta, hogy az ir6k sajat bensO erzelmeiket fejeznek ki valahol. 
NinC8 semmi lelkesillea, bamulaa kifejeztSse, aajat hozza sz61aa (ref
lexio). {5k .csak emlekeznek: ennyibOl all minden." 

Mindez latni val6, hogy nam kritik~ ea ha az VOID&, tobbet 
bizonyitna, mint a mit '8 a mennyit akar. Lam a targyiaas&got, a 
szemelytelena8get derek kolt3k, teazem Homerus m{fveiben is meg
leJjfi~ de vajon tartjuk-e ezeket torteneJmi, hiteles okmaDyoknak? 
EJlenben jeles hiatoricu8ok 6szrevete1eikkel, javaJl&saikkal vagy roua
l&saikkal kiserik az eleadott tOrteDeteket; avagy c~kkenti-e as a 
legkisebbet is hitele88eg~ket? 

Sz6val, az fgy ertelmezett as alkalmazott kritika maga 88m 
olyan szilard, olyan eros, bogy valami egyebet is biztosan m(torjen ta
mogatni. 

'IIA kritikk nem kft]on tudomany", azt &llitja Sz. - A uaraz 
{(SIdon nines tengeri rak: nemde igaz? KlSvetkezik-e ebba), hogy na
lunk nines rak? A kritika is bat, bar nem ~na1l6, de m8gia csak 
tudomany 8 vannak sajat elve~ 8zabaJyai, m6dja, melyeknek ismer
tetese szerzonknel tavollettivel tUnik feI" 8S erezteti is hianyat az 
alkalmazasban. 

Mert biz az a fitymaIt 8S levertnek kapzelt kritika elvitazha
tatlanul kimutatja, bogy az Evangeliomokr61 egy beta. emlite& sines 
Kr. sz. uUn maslel s. evig; holott kereszteny ir6k, egyhazi atyak 
mflvei nem hianyoznak abb61 a idoszakb61. Kimutatja, bogy - a mint 
mar a canoniz&1as 1) 8zft.ksegessege is bizonyftja, ama n8gynel tobb 
egymusal versenyzlS Evangeliom letezett; hogy a megszentesitett nagy, 
bar )lem egesz bizonyosa&ggal allithat6, de csakugyan nem P. DidoD 
peczezte· sorban keletkezett; hogy teljea hiteleaseglSket a tenyek 8S 
tanitaaok· eleadWban mutatkoz6 kulonbOz8sek, sOt olykor ellenmon
dasok is c8okkentik. 

Azonban tegyfik fel, sOt engedjtlk is meg, hogy a 8zerz8nk 
szerinti kritika magaban elag eros 8S meg hozza tam 0 gat n i is 
birja' azt az eptlletet, melyet P. D. 011 takarosan illesztett 088ze. -
Fogadjuk el a kanoniz8Jt konyvek keletkezeS8 as szaporod&sa torte
nelmet, ismerjflk el hiteJessegiSket, vajon azzal k<szeledtDnk-e csak 
egy lepest is Krisztus Isten volta megbizonyft8.sahoz? Azt mondom, 
hogy n em! A szilardnak latsz6 epitmenyt, ha halomra Dem donti, 

1) A II. sSP .6ge fe16. 
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de bfzonyara fenekestOl megingatja az az igazsag, bogy 88m az 
Evangeliomokban, 88m az Apostolok Cselekedeteiben, sem az apoa
toli levAlekben nines sebol kimondva, bogy a "KriSZtU8 Isten." 

Nines; mert e kat mondatb6l: "az Jge Isten val a " es "az Ige 
testte (az6r6J. awra: bu._) Ian", akar kilIan, akar kapcao1atban V~

gyiik, csak kormlSnfont okoskodaasal Jebet a vitatott allit8at kierlS-
8zakolni E va16ban eld<sntott kerdes. Hogy a z, igazolni nem tartom 
sZiiksegesnek; mert itt nam mint harczos allok ellenseggel 8zpmben, 
banem unittiriu8 hitfeleim 8 a hozzajok szit6 egyenek f\)6tt kivanok 
nemi vila\got deriteni targyamra. 

Az erintetten kivftl mas helyeket, melyek csak annyim is su
gallananak a vitatott allitasnak kedvezn magyar&zatot, nem lebet 
idezni 8S fgy ismetlem, hogy Jezu8 Jsten volta az okmanyokban vi
la\gosan kimondva nincsen. .- Tebat egesz tart&lmukb61 vett ervek
kel kelle az allitaist megbizonyitani. 

Megkiserlettek azt is, meg pedig kat foeriivel: apr 0 f e
c z iakkal es a csudakkal. 

A profecziakra vagyis az aUit61ag Jezusra vonatkoz6 jovendo
lesekre nezve koszonettel tartozunk P. Did 0 n nak, a ki oly gazdag 
gylljtemenylSket allitotta o88ze, bogy az flgy aUWt (species facti) 
vil8.g0san kivehetik be16Je t. bangat6im. 

K.es6bbi estreveteleim k 0 n n y ebb (elfog&.sa ·vegett szamozom 
az idezeteket. 

1. Ugy mond az Ur: meg a I d at 11 a kate magodban a fold
nek minden nemzetsegi. (M6z. 22, 16. 18.) 

2. 140nda a Boor fia BaJa&Jn: CsiJ]ag tamad Jakobb6J, 
9S V8SSZ0 kal fel lzraelb6J. (4. M6z. 24, 10. 17.) 

3. &8 vesszlS jlS ki a Jesse gyokerebol es virag nevekedik az 6 
gy()kereb~l. - Es megnyugszik azon az Ur lelke. - Az napon leszen 
a Jesse gyOkere, ki a nepeknek jeliil all, Deki konyorOgnek a nem
zettsegek (Esaias 11, 1. 2. 10.) 

4. Egek harmatozzatok onnan fe1yftl as a fellegek csop6gjek az 
igazat: nyilatkozzek meg a fold, es teramje az udvozitot, 8S az igaz· ,.g egyfltt 8zarmazzek. (Esai. 45. 8.) 

6. Azokaert az Ur {) maga ad jelt nektek - Ime egy 8Z(fz 

meheben fogad 8s fiat 8z1l1 as a ~eve Emmanuelnek hivatik. (Esai. 
7, 14. 14.) 

6. Es te E f rat a n a k Bet 1 e hem e kicsillY a Judahnak ezeri 
kozott: te bellSJed 8z8rmazik nakem It ki uralkod6 legyen Izraelben. 
(Mike8s 6, 2.) 
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7 .. Kia de d s z ttl et e t t n~kt\nk 8S Fiu adatott nekftnk as 
annak fejedelemsege az (S valJan va810n es hivattatik az 6 neve 
CsodaJatosnak, taDatsad6nak, Iatennek, er6anek. a klSvetkezend6 id3 
attyanak, bekesseg fejede)m~nek. (Esai. 9, 6.) 

8. (5 epit huat az en nevemnek ea aIJand6va teazem az 6 or-
8zaga 8zekit Orokke. - En attya 18szek es is fiam I_en. (2. sam. 
7. 13-14.) 

9. Az Ur monda ntSkem: En Ham vagy ta, en ma sztlltelek 
teged. (Zsolt. 3, 7.) 

10. En a folsegesnek azajab61 sz&rm az tam. ela8 szill6tt vagyok 
minden teremtett aHat ellStt. (J8zus-Sirak 24, .6.) 

11. Ez a mi Istenunk es nem Msonlittatik mas (5 bozzaja. -
Ez taliJta a tudomanynak minden utat es adta azt Jakobnak az lJ 
szolgajanak es Izraelnek az 0 8zerelmeaenek. - Ezek utan a fOld6n 
lattatott es az emberekkel nyajaskodott. (Baruch 3, 36-88.) 

12. P r 6 f eta t tamaszt te neked a te Urad latened a te nem
zet&egedbOl ea az atyadfiai kozzf11, mint engem, azt hallgassad. -
Es monda az Ur nekem: Hozzad hason16 Pr6feiat tamasztok. - as 
az en igeimet annak ezajaba adom, es megmongya nekik mind, a 
mit 0 neki parancsolok. A ki pedig annak szavat, me1yet az' 'n De
vemben az6l, hallgatni nem akarja, en leszek bosszual16ja. (6. Mos. 
18, 16. 16. 18. 1~.) • 

13. Azokaert megismeri az en Depem .BZ en nevemet &ZOD a 
napon; mert en magam, a ki sz6l1ok vala, ime jelen vagyok. Mely 
8zepek a hegyeken a bekesseghirdetOnek ea predikal16nak labai, a ki 
j()t hirdet, a ki udvosseget predikall, a ki Sionnak mongya: "Orsza
gol a te Istened. u (Esai. 62, 6. 7.) 

14. Ime az en szolg8m, felveszem (Stet: az en valaaztottam, 
kedve tolt lelkemnek 0 benne; az en lelkemet beltSje adtam, iUletet 
ez611 a Poganyoknak. Nem kialt, sem 8zemelyt nem v&logat; se Dem 
hallattatik oda ki az 0 szava. A megrepedezett nadat el nem rontja 
as a fustolg6 gyertyabelet meg nem oltja, igazs&gban szolg8ltat ita
letet. N em leazen 8zomoru sem haborg6, mig nem it81etet teaz a f(Sl
dOn. (Esai. 42. 1-4.) 

15. Igen vigadj Sionnak leanya, orvendezz Jeruzs&lemnek le&Dya. 
Ime a te kiralyod elj<S Deked igaz es ftdvijzitlS; 6 azegeny .sa a D6a
teny 8zamaron iiI8 8S a caitk6n a. szamar venhen. (Zakar. 9, 9.) 

16. A megut&ltatottat es a legut61s6bbat a f'rfiak k6z~ttJ a 
fajdalmas {erfiat e8 a nyomoms&g tud6t 8S mintha elrejtetett az 6 
orczaja 88 megutaltatott, &zert Dem becsllltflk 6tet. (Eaai. 53, 3.) 

17. Bizony&ra te elrejtett laten vagy Izraelnek fldv~zit6 Iatene. 
(Eaai. 45, 16.) 
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18. IdegennfS llittem az atyamfiainaJ 88 jijvevenynye az anyam
fiaina). Mert a te hazadhoz ,9a16 bnzg6sag megemesztett engem as a 
te szidalmaz8.said gyal8.zati esetek ream. (Zsolt. 68, 9, 10.) 

19. Az okaert fogjuk koriil az i~t, mert haszontalan nekunk 
8S cselekedeteinkkel ellenkez6 es szemiinkre hannya a torveny bii
neit 8S kihirdeti elleDfink a mi feslettsegtink vetkeit. Azt han Dya, 
hogy nala vagyon az Isteni tudomany as Jsten fianak nevezi mag&t. 
A mi. gondolatainknak kinyilatkoztatasara ]ott nektink. Nehez nekflnk 
csak. tekintetre is, mert knlonboz az 0 elete egyebekt.61 as elvaltoz
tanak az 0 6tai. Ugymint cselcsap6k alJittattnnk tale as megtart6z
tatja magat a mi ntainkt61, mint a tisztataJansagokt61, 8S dicseri az 
igazak veget elf azzal dicsekedik, bogy &Z Isten az 0 attya. (BOlcs. 
2, 12-18.) 

. 20. De meg az ember is, a kivel bekessagem volt, az, kiben 
biztam, a ki kenyeremet aszi vala, nagy csalardsagot mivele rajtam 
(Zsolt. 40, 10.) 

21. Szined elott \yannak mindnyajan, a kik engem habolega.tnak, 
szidalmat es nyomorusagot vart 8zivem. Es vartam a ki egyiitt ban
k6dnak as nam volt, as a ki megvigasztalna es nem talaitam. Es 
epet adtak nekem eledeliil as szomjusAgomban eczettel itattak en
gem. (Zsolt. 68, 21.) 

22. Meghaborodtam az ellenseg szavaert. A szivem meghaboleo
dott en baDnem es a halal felelme esett ream. Felelem as retteges 
jottek ream as a setetsag beboritott engem. (ZsoJt. M, 4-6.) 

23. Es megfizettek az en jutalmamat, harmincz ezustpenzt. Es 
monda az Ur nekem: Vesd azt a kepformal6 eleibe, ekes bel·, a melyre I 

bocsfiJtettem tOlfik. (Zakar. 11, 12.) 
24. Yard meg a p8sztort es e]szeJednek a juhok. (Zak. 13, 7.) 

25. Ne adgy engem az en baborgat6im lelkeinek, mert bamis 
tanuk t&madtak enenem as a hamiss&g meghazudta magat. (Zsolt. 
26, 12.) 

26. Megaldoztatott, mert 0 akarla es meg nem nyitotta a sza
jat, mint a juh vitetik a halalra, es me~nemul mint a bar&ny az <stet 
nyiro elott 9S meg nem nyittya a sz&jat. (Esai. 53, 73.) 

27. Az en testemet a veroknek ad tam , as az en arcz8.mat el 
nem forditottam a 8zidaJmaz6kt61 es a ream pOkdosokt6l. (Esai. 50, 6.) 

28. Bosszantassal as kinz8ssal kerdezzuk 6tet, bogy megtudgyu k 
az o. szelidseget es megpr6baljuk az 0 ttireset. Igen rUt halalra kar-
hozta&snk (Stet. (Bolcs. 2, 19. 20.) \ 
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29. Tegyflnk fat az 0 kenyerebe 1) N gyomJaijuk ki 6t&t az 
. elok fo Ide rlil, es az (S neve ne legyen tobbe emlekezetbeo. (Jerem. 

11. 19.) 
80. Megliggattak kezeimet, labaimat, megszSmJ&ltak minden C8ont

jaimat. l5k pedig Deztek as szemleltek engem: elosztottak magoknak 
ruhazataimat as a ruhaimra 80rsot vetettek. (Z80It. 21, 17, 18.) 

31. Annak okaert 80kat olztok neki ea az er(Ssaek ragadoDla
nyait elo8ztja, I) azert hogy halalra adta lelket as a b(fnos6k kozze 
szSmlaltatott. (Esai. 63, 12.) 

32. A verembe eaett az en eletem 8S k~vet t~ttek ream. (Jer. 
sir. 3. 53.) 

33. Ezert Orvendezett a 8zivem as vigadott a nyelvem, aonak 
f61ot.te a testem is remenysegben nyugszik. Mert a leJkemet pokol
ban nam bagyod; sem nem engeded a t.estedet rothadast )atni. Meg
ismertetted velem az eiet utait, lSr6mmei betoltesz engem· a te ar
czaddal: a te jobb kezedben mindvegig gyOnyorftsegek vannak. (Zsolt-
15, 9-11.) 

84. HaJalod leszek oh hal'), te harapaaod leazek pokol. (HeS
ZSea8. 13, 14.) 

85. Az napon az ember az 6 teremtlSjehez hajol ~ a 8zemei 
az Izrael szentere neznek ea nem hajol az olt&rokhoz, melyeket az is 
kezei csinaltak. (Esai. 1 i, 78.) 

. 36. Es meggorbittetik az emberek magass&ga 8s megalaztatik a 
ferfiak magas volta, es az Ur egyedill magasztaltatik fel az napon: 
88 a balvanyok teljesseggel elrontatnak. (Esai. 2, 17.) 

37. Halljatok szigetek 8S figyelmezzet&k Uvol va16 nepek: az 
Dr az anyam mehet61 fogva hivott engem, mikor az anySm meheben 
volnek megemlekezett. nevemro), 8zo1galul mag&nak formaIvaD engem, 
bogy visszahozzam Jakobot 0 hozzaja, hogy Izrael 8 hozza gytljtea
sek 8S megdicsoittettem az Ur szemei ellStt, es az en Istenem lott az 
en ero8segem, 8 vilagoss&gul adtalak teged a pogi.nyoknak, hogy 
i\dv()zitom legy a foldnek vegso hataraig. Emeld fel szemeidet es Iaa
sad, hogy mindezek egybegyiiltek. (Esai. 49, 1. o. 6. 10.) 

') Luther 68 az angolok forditAsa Izerinti "puutitauk ki as 61a'At IJI
m61cs6stol'; Nyelv6szetileg akarmelyiket igazolhatni. De a LutherADek .an 6r
telme, A V U 1 gat a beli Cordit&snak nines. P. Did 0 D, tiD. hOIJ megeayer..ea88 
imigy fOl·dit.ja: ,.Haszn'ljonk fat, hogy' 6t elpuBstitluk." 

. -, Az angol forditaa ti8Ztabb, miDt akh a V o.lg A t a-beli, dAr a Ln· 
ther6, u. m. "Az6rt, r6ueltettem 6t a naalokkal 6a hadd outoas6k as eM
Bekkel." 
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88. Elbadtam az en h&zamat, eleresztettem az en oroksegemet. 
L6tt nekem az en oroksegem, mint az oro8z)any az erdlSben: elle
nem 8z611ott, azert gydlOltem 6tet. (Jerem. 12, 7. 8.) 

39. Es most mar kinyilatkoztatom az (S bo]ondsagat az 6 8ze
retOinek 8zemok el6tt, es a femu ki nem 8zabaditja 6t kezemboI, 6S 
megszdnetem minden oromet, innepet, uj hold innepet, azombattyat 
8S miDden innepies idejet. (Hos. 2, 10. 11.) 

40. Ha pedig elfordulassal elford111tok ti as a ti fiaitok, .... a 
templomot, melyet az en nevemnek szenteltem, elvetem 8zinem elol, 
8S peldabeszediil leszen 1zr8e1 as csufs8.gti1 minden nepeknek. Es e 
haz peldaul leszen: minden a ki altaI megyen azon, elalmelkodik es 
si1vOlt. (1. Kif .. 9, 6-8.) 

41. Megnyitom peJdabeszedekben a szamat, kezdettal fogva val6 
titkos beszedeket sz61lok. (Zsolt. 77, 2.) 

Els<s tekintetre 681 latszik, bogy egy falelmes hadtest nyomol 
elenk JezuB istensege vedelmere. KOzelebbi vizsgalatra azonban a jo 
ki, hogy nagyobb a fustje, mint a tiize. A sereg nines ngy szervezve 
hogy diadalt biztositson neki E vegett tigy kellene, hogy minden 
tagjat azon egy szellem lelkesitse. Es ez termeszetesen a lenne, hogy 
az idezetek minden czikke a Messiast allftana elenk es egyszersmind 
a Jezuera alkalmazand6s&gat tiintetne ki. De biz' a nines ugy .. 

Egy reszok ngyanis oly alta.lanos tartalmu, hogy semmi kulO
nos vonatkowt nem tetet fel. TIyen az J. idezet, moly szerint Isten 
az Abraham maradekat megaldja, de oly aitaJano8 formwaban, me
lyet tObbek kozt Izsu is basznalt, midon Jakobot aO batyja rov&sa.ra 
mepldja. Ilyen az Esaias fohaszkod8sa is (id. 4.). "Egek harmatoz
zatok 8tb." Dyen a Baruk nyilatkozata is (id. 1 t .), mely Jehovar61 
mint a tudomany forr8a8.r61 s mag8r61 a tudomanyr61, azaz a bol
csesegr31 sz61. Es hasonl6k az ide 13. 18 19. 20. 24. 25. 36. 39. 
40. sz8mok alatt k6z1ottek. 

Aztan vannak oly helyek, melyek a mond6nak, mint bizonyos 
szemelynek k~riilmenyeit, testi vagy lelki allapotat rajzoljak, s a me
lyekben jovendlSre va16 vonatkozast csak belejok lehet as szoktak 
olvasni. PI. (id. 3.) Nathan leakarvan beszelni a tempI om epiteserlSl 
Davidot, azt mondja neki, hogy a tiara Salamonra bizta az Dr. IIye
nek tobbnyire a Zsoltarokb61 idezett helyek, jelesen a 21, 26, 27. 8Z 

alattiak. 
A mi az allit61ag Messiasra vonatkoz6 helyeket illeti, kezdet

ben v all ott elveimhez hiven szi1ksegesnek laitom erlelmezni a "Mes-
8i8a- fogaImat. 

I 



18 

"Messiais" a heber mesiach gerogOsitese es "relkentetCC jelent; 
a forditBsa gfirogtll c b ri sto a, melyet magyarosan K riszt U 8 nak 
imak. A szo eredetileg nem tulajdonnev, hanem kiri.lyok, wagi es 
papi fejedelmek jelz6je; de hasznaljak magara is, mint f8nevet. Tu
lajdonnevve a Zsid6 orszag hanyat1&sa 8S o88zeromlUa koraban v&lt, 
a midlSn az az eszme keletkezett, bogy Jehova oly embed tamaszt, 
a ki Zsid6 orsz&got helyre &llitja 8 rajta Jehova neveben s vezerlete 
alatt uralkodni fog. Dyes hit kifejezeseit latjak az O-Teatamentum
ban, nevezetesen az idezeteim 2. B. 6. 7. 9. 10. 14. 16. 16. 17. 22. 
27. 30. sz8mai alatt k6z1ott helyekben. 

De bogy ezek, mint jovendlS]esek a Jezusra vonatkoznak-e, az 
mas kerd~ melynek igenllS eldontese az 6- as Uj-Teatamentombeli 
bizonyos kifejez.s&eknek kisebb-nagyobb hasonI6s8gan, meg egym8sra 
vaJ6 hivatkozWn is a)apUl. 

Amde nekem vannak nemi kifog&saim az alap szilard bizton
s&ga ellen. 

Egy az, bogy a szemely Messias az 0 Testamentomban nem
csak killl>n1X)z(S, hanem el1~nmond6 vonasokkal is van jellemezve, 
ngy, bogy leirasait azon egy egyenre nem vonatkoztatbatni es az va
lami mas egyennel va16 azonosithatasat is ptolja. Ime! M ike a s sze
rint· (id. 6.)!: "Betlehem - - - te belaled sz8.rmaz ember, a ki uraJ
kod6 legyen Izraelben." Ezzel szemben balljuk Esaiast lid. 16.): .A 
megutaltatottat, a legutols6bbat a ferfiak k6ztll, a fajdalmas femut 
es a nyomoms&gtud6t - - nem becstlltfik (Stet. cc Mar most mOD dja 
meg valaki, a~ "uralkod6 Messiaa" vagy a megutalt, Dem becstllt 
Messias-e Jezu8? 

Tovabbat, Esaiasnal (id. 7.): "Kisded sz11letik, - - - fejede
lemsege a vallan, - - - neve Isten, ensa - - -"; a zsoltataokban 
pedig nem egy helyt az il1etlSnek csak nyomorusapr61 van sz6, (pI. 
ide 18. 21. 25.) Melyik mar az igaz? 

Ismet, Esaias azt irja, (id. 14.) hogy a Messias nem ]eszen 
8zomom, sem haborg6"; a Zsoltar ellenben a Messi&s kep8ben (id. 
22.): "A 8zivem meghaborodott, felelem as retteges jottek ream. " 
Ismeteljek-e az imentihez bason16 kerdest? - Tovabbi. Esaias ezerint 
a Messias "szemelyt Dem valogat" (id.) "Mate Ev. pedig azt mondatja 
peldabeszedben Jeznssal, bogy Bokak a hivatalo80k, kevesek a ·va
lasztottak." Lehet amaz ennek ellSkepe? - Megint Esaias szerint (id. 
7.) "hivattatik az 0 neve bekeseg fejedelmenek"; bolott MateDai igy 
8z61 Jazus: "Nem jottem bekes6get bocsatani e foldre, hanem fegy
vert." A bakes Messias, es a fegyverhord6 J8zus nem lehetnek uon 
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egy egyeD - Esaiaa szerint (id. 14.)- a Messi4s emberek kozzftl va
lasztatik es mint ilyenbe (Sntetven az Isten lelke f elm a g a 8 z t a I
t a t i k; a P. D. es a dogma J8zuslI, pediS IstenMI lesz emberre 8s 
igy I e a 1 a C son yi t tat i k. Mindezek eIlentetek: ellentetek maga a 
messias jellemzeseben; ellentetek a measias es J8zus jellemzes8ben. 

Mas oldalr61 azt is _mba kell venntink, mily czernaszaI ve
konys&g6 olykor a .,lIrgetett hasonl6sag, Pl. (icL 2.) Balaam metapho
rajanak: "Os i II a g tamad J&k6bbOl" alapul kell szolg8Jnia a Magu ... 
sok mondatanak: "a Zsid6k kiriJya Csillagat Iattuk napkeleten." 
,;Tegyfink f~t a kenyerokbe." (id 20.) P. D. szerint, a ki azt is hozza 
toldja ingyen: "hogy meghaljanak", a keresztfam vonatkozik. A Za
~rias ,,30 ezilst penzenek (id. 23.) eppen annak kell lenni, a mit 
Judasnak fizettek JezUB eJarultatasaert; holott csak a penzo8sseg 
egyezik, mart az esemeny kOrillmanyei merOben m&sok. Esaias e 8za
vaival (id. 26.) "meg nem nyitotta az ($ szajat", aIlftOlag azt az ese
menyt beszeli el elore, a mit Matenal (26., 63) olvasunk; mart itt 
is a van irva, bogy: "JezUB.... hallgat val&." Az Esaias belye 
(id. 6.) es MaUna! az 1. r. 23. verse egeszen egyeznek, az igaz; de 
kell is, miutan az ut6bbi az el6bbinek vilagos masolata. Csak az a 
bOkkeno, hogy a Mate "sziize" 8Z0ros ertelemben van veve, holott 
a pr6feta oly sz6val aI, mely egys~eriien csak leanyt jelent. 1) . 

De lenne barmily nagy haso n16sag a jlSvendolesek as teJjeaede
sOkkent szereplo esemanyek kozt, kat bOkken6 van az iigyben. 

Egyik az, hogy valahanyszor 81i 6 Testamentomban a Messias 
(Mesi&ch) n'v elefordul, mindannyiszor a koznev erlelmeben van veve, 
es mint lattuk, amaz allitott jovendolesek egyikeben sem olvasni a 
Messias nevet. A gorog forditasban a "m e s i ac h" helyein mindentitt 
"c h r i s t 0 8 a (Krisztus) van tave, miMI a kovetkezik, bogy az Uj 
Testamentomban "Krisztus" Messia.qt teszen, de nem a Zsid6 orsz8g 
hagyom.&nyos helyre8.llit6jat, hanem koznevileg "felkentetta (felava
tottat). A Messi&s sz6t csupan csak Janos Evangeliom.&ban leljo.k, 
de itt is Krisztusnak, mint az igaz Istent tanit6nak. 8rtelmezve. I) 

1) G e 8 en ius (Handvort. fib. d. Alt.en Teltam) irja: .Der BegrUr des 
Wortes ('al m a h) Hegt Jedigtieh in mannbaren Alter Dieht in der unbefleehten 
Jungfrauschaft (wofflr der Hebrier eiD anderes Wort hat)- A gor6g 8zintugJ 
ttil6nbOzteti meg a par t h 8 n 08 t 6s D e ani st. A 8z6ba vett helJeken· as 6 
TestAmentum g~rOg forditisaban neaDi~-t, as 'OJ Testamentumban parthe-
DOS t olvasunk. . 

S) J6zus t. i. (J. F. ,. r.) a Samariai &8szoDynak szem6re hAnJ'in, hogy 
a Samal'itinusot Mlv'uJoknat is 8zolgalDak, ana inti, hogy as igns latent 

2· 
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Minden eddig val6b61 vi1&gos, bogy a j6vend6lesek ea az dj 
Testamentumban elbeszelt esemenyek 8 idezett mondatok k(Szti kapocs 
feletUbb laza. 

Hatha meg megfontoljuk, hogy mid6n valamely esemeny pQduo
l&sat korabbi jovendOlesek~ben fellelik, az csak hozzavetes as reafog8a 
dolga as csak olyan, mint mikor a g6r6g tortenelemben a pythiai 
orakulumra hivatkoznak; mint az a bizodalom, melylyel a r6maiak 
a Sybilla kOnyveit61 kertek tan&csot; mint az, bogy a N 0 8 t r a d a
m U 8-fele jOvendolesekben, azota t6rtent 8zamos esemeny peldal6za
Bait keresik es lelik. Azt is vegyilk sz&mba, hogy Jezusnak k6zetlen 
tanitvanyai irastudatlan, tanulatlan kozemberek voltak, °a kilt az eae
menyek I&tasakor 8S a mondasok hal18aakor bizonyara nem tudtak 
semmit arr61, hogy az illeW esemeDyt vagy mondast valamelyik prO
feta megj6Rolta. 

A ramutataaokat - a jovend6leaek idezeseit - az Uj Testa
mentomi k6nyvek kesobbi tud6s szerke8Ztoinek kell tehat tulajdonft
nunk, a kik a hagyomanyos tOrteneteket az irott j 6alatokkal 088Ze

aIlitottak. Csakhogy k8rdes, vajon azzal a mivelettel j&r6 onkenyess8g 
nem ment-e naJok egy lapes8el tovabb, t. i. bogy a j6s1atok kedviert 
6S hiteliert nem - mondjuk ki egyenesen - kolttittek-e eaemenye
ket a szerkesztlSk? Hogy az megtorienhetett, valoszintlve teszik egy
felal az olyak elbeszelese, mil yen pI.. az 6rdog kisertese, 1) melyet 
hinni igenis. de e I hinni nem lehet; masfel61 az, hogy a r8mutatas 
kifejezesei nem csak ezek: Ita mint irva va81on," (a helynek meg
jelolesevel, vagy a nelkill), es "beteljesed~k a mi mondatott," hanem 
ez is: "bogy beteljesednek a mi mondva vala" I), t. i. mintha as 
esemeny csak is &zert tortent vagy cse]ekedtetett volna, bogy iga
zoltasek a pr6feta. I) 

161ekben 6a igazsAgban kell im6dni. S6t biztatja, hog)' a megt6ris 6d.ja eJj6tt. 
Mjre as aaszonJ azt feleli (J'D. 4. 26.): • Tudom, hogy elj6 a JlelsiiB, a ki 
Krisztu8Dak mondatik, 6. miltor elj& .m e g hi r d e t Dek6nk mindeDeket. C Ene 
Jezus 8zt viszonza: .ED vagJok az, a ki veled 8z61ok-c Sem azeD, 8em mU 
halJeken Dam ismeri ll vag,. vallja magat ama bagJominJos Measiuuu, Z.id6 
orlzag helyre&l1ft6jaDak. 

') Jl'~ " 1 -11. Luk. 4, 2-11. Jlf.t-kilal nines hivatkozA. a pl-6f6Ura. 
JiDos Evangeliomaban mer6ben hiinJzik a t6rt6net. 

I) Kate 8, 16-27., 86. Mark. 14, '9. Lut. 11, 12-11, 87. JUl. 11, 88-
IS, 18-17, J2-18, 9-19, &'-86. (Az utols6 hel: 8z6r61-8s6ra: •••• k u6rt 
lonek, hop as iris b6leljeaedn6k." As igealak as eredetiben: d.YpI)81 = betelje
Badett legyeD.) 

I) I. Vilmoa nemet caUzh aLe h n i n = (Potsdam komJ6kebeJj ftducska)
beli eJpu8ztult .ard6.t.61 •• rmas6 apocQ'phus j6a16 kODJybeD ut a ",enet 01-
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Azt biszem eleg vilagosan kit4nik a mondott&kb6l, hogy a 
pr6fecziakb61 Jezua istenssge megbizonyitlsa vegett erveket gyftrtani 

" caak o)y fog8s0kkal lehet, melyeket a logika reszint sopbismaknak, 
reszint paralogismueoknak nevez: mind a kettlS magyarul alokoskodas, 
csak bogy az elObbi 8zantszandekos, az ut6bbi onkentelen. 

Ha valaki esemenyt, melyet az (S korabeliekbOI stOle tudottak
b61 kovetkeztetni nem lebet 8 ezekt61 mer6ben fUggetlennek latszik, 
megjovendo) as j6slata - netalan huzamos ida mulva - beteljesedik, 
azt tortenetnek (esetlegessegnek) tulajdonfthatni. De mid(Sn j6s1atok
nak azonegy t8.rgyra vonatkoz6 sora val6sul, csudanak tarthatni 
Es minthogy a megvitatott profecziakr61 ilyet allitnak, engedjfik meg 
nekik, 8 vegyunk alkalmat atmenniink feladatunk masodik reszere, a 
csudak eS" csudatetelek targya1&sara. Azonban elore is bevallom, hogy 
felolvas8somnak ebben a szakaszaban nem 8 zerz 0, hanem csak tu
dosit6 leszek as J. J. R 0 U 8 8 e au velemenyet fogom tolm8csolni, 
melylyel legnagyobb8.ra egyeterlek, de 8 az ugyet ekessz616bban adja 
ele, mint tolem telnek. 

Velemenyet bizonyos levelekben leIjfik, melyekben "Egy savoyai 
seged pap vallomasai" czimH munkacskajaban foglalt val1asi nezeteit 
ve~ elleneit as uldozoit czafolja. Itt azt a kerdest teszi fel 8 teleI 
is rea a kovetkez6kben: "Mi hasznok a csudaknak a kijelentes (re
velatio) megbizonyitasa ugyeben? 

Minthogy az emberek fajai oly kulonbOzoen szervezvek, azon 
ervek nem hathatnak egyforman mindnyajokra, kiv81tkeppen hit dol
gaban. A mi szembettin6 igazsagnak tetszik az egyiknek, azt egy 
m8sik meg csak val6szinftnek sem tartja: az egyikre esze sajatsaga
nal fogva csak egy neme hat a bizonyitasoknak, a masikra egy me
rOben mas neme. Neha ugyan mindnyajan megegyezbetnek azonegy 
dologban; de igen ritka, hogy azonos okokb61 egyeznenek. 

"Mikor bat Isten az embereknek egy kijelentest nyujt, melyet 
mindnyajok koteles elhinni, mindnyajok elott j6knak latszQ bizonyit
maDyokra kell bogy alapitsa, melyeknek kovetkezeskepp szintoly kfi
lonboz6knek kell lenni, a milyen a felfogasa azoknak az embereknek, 
a kik elfogadjak. 

"Ennel az okoskodasnal fogva, mely nekem igazsagosnak as egy-
8zel1lnek tetszik, lie y leJtek, bogy Isten az 0 killdottei bizomas&t 

vasvin: .Priscaque Lehnini Burgunt et tee1a ChOriDi-, ezt is j6vend616snek 
vette .u hogy b6teljesedn6k·, Versailesben 1871. jan. 18-8n kelt rendelet6vel 
megparanc801ta, hogy a kolo8tori hajdani templomot, parse protestansok 8zi
mUa lljra 6pitaek. 
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(m i S 8 i 0) kwonboz() belyegekkel latta el, melyeknel fogva megis
merhesse azt a bizom8st mindeD ember: kicainyje as nagyja, okoaa, 
es egyftgyftje, tud6sa 8S tudatlana. A kinek aleg fogekony az agy
veleje, hogy mindazok a belyegek &szesen benyomaist tehessenek 
rea, az ket&egkivi1l 8zerencses, de &zoot S8m szttkaeg sajn&lni, a 
kikre csak nemelyikOk tesz Mnyomast, csakhogy eleg er(Ss legyeD at 
elhitetni. 

"A belyegek legelaOjet, legfontoaabbikat, a legbiztosabbikat a 
tanitroany (d 0 e t r i n a) termeszeteblSl hozni ki~ t. i hasznos, 8zep, 
SZ8Dt, igaz, melyseges voltab61 es minden mas tulaj don sagab6l, me
lyek a legf6bb bOlcseseg as a legf6bb j6sag parancsait birjak hirdetni 
az embereknek. Ez a OOlyeg, mint mond8.m, a legbiztosabb, legcsal
hatatlanabb; mag8ban oly bizonyitvanyt tartalmaz, mel,. minden 
mast feleslegesse teszen, de megallapitasa (konstatal8sa) a legbajos&bb 
is; hogy ertessek, ereztess8k, ana tanulmany, megfontolas, ismeret&k, 
minden 01dalr61 meghanyas-vetes kellenek, melyeket em tann1t es 
okoskodni tud6 bolcs emberekben kereshetni. 

"A m.&sodik belyeg azoknak a jellem~n nyugszik, kiket Iaten 
az 0 beszedenek kije1ente&ere valasztott, szentsegok, igazmond6s&gnk, 
igazs&g08 voltuk, tiszta as feddhetetlen erk61cseik, eszok, elmessegek, 
tudasuk, 8szelyessegok, mindezek oly becsuJest igenylo mutat6k, me
lyeknek egyesulte, ha ellenkezovel ninc.~ vegyftlve, mellettok azol6 
teljes bizonyitmany es er(isfti, bogy ok embereket meghalad6 lenyek. 
Ez a heyeg hatja meg kivaltkeppen a j6 as o8zinte embereket, & kilt 
a hoI igazs&got (justitia) latnak, ott mindenfitt igazat (veritaa) lat
Dak 8S Isten 8zavat csak az ereDY szajab61 hallj&k. Ennek a Mlyeg
nek is meg van a maga bizonyoss&ga, de az sem 1 ehetetlen , bogy 
csal, es eppen nem cauda, hogy egy amit6 rea szedi a becstlletes 
,mbereket, sem az, hogy becsiiletes ember sugallasnak hitt 8zent 
buzg6sagat61 elragadva, maga magat szedi rae 1) 

"Isten kuldotteinek harmadik belyege, a kiszivarg8sa (v. kifo
ly68&) az isteni hatalomnak, mely a benne resz8sultek akarata szerint 
ak&szthatja el vagy viJtoztathatja meg a termeszet folyamatat. Ez a 
belyeg ketsegen kiviil a 1 egfenyes ebb, leghatasosabb, legtdntetlSbb a 
harom kozott, 9S Dlagat rogtOni es erzekelhetO foganataival je
lolven, a legkevesebb vizsg&last es vitatast latszik kfivetelni: anna.l
fogva ez a belyeg ragadja meg kivaltkeppen a nepet, mint a mely . 
huzamos okoskod&sra, lassu 8S biztos figyelesre nem alkalmaa 8s ar-

t) K6rillbelGl ilJ azinben tfmteti fel J6zuat a magit philolOphulnat k6-
vete13 BeD a D, Jesus 6lete czfm~ hires mllv6beD. 
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zekemek or~k~ rabszolgaja. De eppen az teszi ezt a belyeget ketes 
jelente8uv~, mint majd ki fogom mutatni; azonban, ha benyomast 
tesz azokra, a kiknek 8zanva van, mit banjak lSk, vajon CSUpa.D la.t
szato8-e vagy val6di. Ezt a killonbseget nem birjak tenni as igy ki· 
8111, bogy csak "belyesen okoskod6knak lehet szilard 8S biztos hitok; 
de az isteni j6s8,g elnezessel van a k<SZDep gyarl6s&gai irant as meg
enged neki val6 bizonyitmanyokat is. 

"Ezek a belyegek a bizonyitmanyai azok tekintalyenek, a kik
ben felleljtlk; ezek az okai" hogy kOteJeeek vagyunk nekik hinni. 
Ha az megesett, bizomasuk igaz volta meg van allapitva: <Sk joggal 
e.q hatalommal jarbatnak el, mint Isten kuldottei. A bizonyitmanyok 
eszkoziil szolgalnak, a cz~l a tanitmanyban vetett hit. Ha egyszer 
el van fogadva a tanitmany, a bizonyitmanyok 8zama as vaJogatasa 
feletti vetekedes marlS haszontalansag 8S ha egyetlen egy k6zzftlok 
elhitetl mast akarni velem elfogadtatni sikertelen t<srekves. Legalabb 
nevetseges lenne azt vitatni, bogy valaki nem hiszi a mit mond 
hogy hiszen, csak azed, bogy is nem azokb61 az okokb61 biszi, a 
mik hoI mi mondjuk hogy his8Ziik. 

Ezek, azt hiszem,· elvitazhatatlan eIvek, menjtink az alkalma
zasukra. "En (Rou8sea~) keresztenynek vallom magamaf; nldoz6im 
azt mondjak, hogy nem vagyok az. Hogy nem vagyok kereszteny, 
azza] bizonyitjak, bogy nem akarok semmit tudni a kijelentesrol. 
Azt meg, hogy nem akarok semmit tudni a kijeJenUsr61, azzal bizo
nyitjak, hogy nem hiazem a csudateteleket. 

"De hogy a kovetkeztetes helyes legyen, kettO kozzul egyik 
valamelyik kivantatik meg: vagy az, hogy csupan cm a csudatetelek 
8zoIgaljanak bizonyitmanyul a kijelentesnek, vagy pedig az, bogy en 
a t6bbieket sem tartom ervenyeseknek. 

Az ut6bbi ailitast, mint a folebbiekben latszik, meltan tagadja 
Rousseau, a ki egy elb'bbi munkajara hivatkozik. Az elObbire pedig 
azt allitja, hogy a csudatetelek nem csak nem egyedul val6 bizonyit
manyai, hanem altalaban nem is bizonyitmanyai a KijelenUsnek. Es 
allitasat imigy tamogatja: 

"Mikepp engedhetnem meg bizonyitmanyul azt, a mit Jezu8 
maga sam tartott annak, sat vilagosan el is utasftott. 

"Elsoben 0 nem csudatetelekkel, hanem predikaI8.asal birdette 
magBt.. Vetekedett mar 12 eves koraban a templomban a doktorokka1, 
hoI kerdezve lSket, hoI bamulatra gerjesztve a maga feleletei b6lcse
s8gevel. E volt mdkodese kezdete, a mint nyilvanita is anyjanak es 
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J6zsefnek. 1) A videken, miellStt barmi csudat tett volDa, kezcie pre
dikalni a nepeknek a mennyek orsz&ga eljottet. I) Es mar tanitva
nyokat gyiljtott volt, mikor meg semmi jellel nam igazolta vala 
magat elottilk; mart hiszen Kanaban kezdett csudat tenni as" hive
nek . benne az IS tanitvanyai. (I I) 

"Azutan is tobbnyire csak ktllonos alkalmakkor tett csudakat, 
melyekre nem igenyelt nyilvanos tanubizonys&got, cl:elja is annyira 
nem volt az lS hatalma fitogtatisa, hogy valah&nyszor e vegett ker
Uk rea, mindig megtagadta teljesiteaet. Olvassak meg egesz elte 
tortene)met, hallgase&k meg flSkepp sajat nyilatkozatat: oly d<snt6 a.z, 
hogy semmit sem fognak eUeDe sz6lhatni. 

"Palyajan j6kora nagyot haladott volt, mikor a doktorok (iria
tud6k 88 farizeU80k) Jatvan, bogy (S egeszen pr6feta m6djara visel
kedik kazttlk, j6nak tartak: jelt k9rdeni t6Ie." ,) 

Mit ken vala kegyetek velemenye aarint, hogy feleljen rea 
Jazus? - Jelt kertek tlSlem? Ott van szaz. Azt hiszik, ugy jot
tem k6zitekbe Messiasnak hirdetni magamat, bogy ne kezdjek tanu
bizonya&gokat szerezni magamnak, mintha ana akartalak voIna ken-
8zeriteni, bogy engem felreismerjetek es tinkentelen tevedjetek ben
nem? Dehogy! Kana, a 8zazados, a belpoklos, a vakok, az inaaza
kadtak, a kenyerek megaokaeftasa, egeaz Galilaea, eg6az Judaea mel
lettem tanuskodik. Azok az en jeleim. Mit teszitek magatokat, mintba 
nem latnatok? 

"TIyes felelet helyett, a mit nem adott, ime mit adott: 
"A gonosz 9S parazna nemzetseg jelt keres 88 jel 

nem adatik neki, hanem csak a J6nas pr6feta jele ... 
Es elhagyvan (sket, elmena. l ) 

"Ime, mikepp karhoztatja a C811dajelekbe val6 blSaztllest es mi
kepp banik el azokkal, a kik olyakat kivannak USIe. Es az nam 
egyszer, hanem tobbswr rortenik. indozlSim rendazaraban az igen igaz
s&gos (legitimus) kivansag vala, miert szfdta Ie tebat Jezus, a kik 
kivantak ? 

"Aztan kinek higyi1nk inkabb? Azoknak-e, a kik azt allftjak, 
hogy ha J8ZUS caudateteleit a Kijalentest bizonyit6 jeleknek nem tart-

I) Luk. Ev. I, '6. 47. 49. - I) .At. " 1'l. 
I) 10. Ev. I, 11. - .Hem gondolhatom, hogy valaki JUDB bisomUa 

DJilvano8 jelei koz.' akarja 8zimitani u 6rd6g ki.6rt6a6t 6a a D8p'veDDapi 
b6jt616sl (R. jegys6ae.) 

') JUt. 18, 1. - Muk. 8, 11. 
I) lUrk. 8. 11. - .at. 18, 1-'. 
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juk, annyi mintha nem akarnank semmit tudni a fe161, vagy Jezusnak 
mag&uJUt, a ki kimondja, bogy neki nines adnival6 jele?" 

Ezutan azt a kerdeat vitatja R. a mdveben, mit jelent az idesett 
sZ&vakban a J6n&s emlegetese? Azt allitja a. hogy mas emlegeU
sekben keD erteImet keresni, u. m. "A Ninivebeliek felUmadnak az 
iteletben e n8mzetseggel 8gyiltt ea kairhoztatj8.k ezt, mert 6k peni
tencziat tartottak a J6nas predikalWra; e8 ime nagyobb van itt 
J6n&snil.l) Szint ezt mondja Jems Lukacs eVe 8zerint is, megellSzve 
ezzel: .A Deli kiralyne (saba) feltimad az iteletben e nemzet&eg fer
fiaival as 'karhoztatja 6kat; mert 6 eljott a fl)ldDek utols6 batarair6J 
a Salamon bOlcs88eget hallgatni 8s ime nagyobb vagyon itt Sala
monnaJ." I) Ugyhogy csak a predika16 J6n&sboz hasonlitja magat 
Jezus a felhozott halren M a hallgat6 Ninivebeliek 8 a hallam nem 
abr6 Doktorok' kozti kO)ijnba8get emeli ki Aztan imfgy folytatja R. 
az erve1eaet; 

"Ellenfeleim azonban nem tagftnak ea azt er6sitik, hogy egy 
harmadik helynel l ) ama jelt J8zus.nak feltimadas&ra kell magyar&zni. 
Tagadom 8 azt mondom, bogy legfolebb a halaI&ra. Mar pedig egy 
ember halala nem cauda; meg az &em, bogy birom nap nyugodvan 
a f6ldben, azutan kiveszik onnan. Az idezett helyen egy beta sines 
a feltimadasr61. Egyebirant micsoda bizonyitvany volna az, hogy va
Iaki meg elUban olr jellel akarja tanusitani magat, a mely csak ha
Wa utan fog megtOrUnhetni 19y magyarabni, mondhatom, istente
lenaeg. 

,,:Hi tabb, utoJjara is caak ana kel1, mint legy8zhatetlen 8rtlre 
menntlnk, bogy a sz6ban forgO halyen mindjart eIOl ki van mondv&, 
kereken, hogy nam adatik jel; nam, eppen semmi sem. Ezzel hat az 
a harmadik: hely 8em ellenkezhetik. Ak&rhogy legyen azonban, Jesus
nak sajat tanuskod&sa 8zerint bizonyitva marad, bogy ba tett js ele
Mben C8Udat, nem tette bizom8sa jele gyanant. 

"Valahanyszor a Zsid6k dele bizonyitmanyokat st1rgattek, min- . 
dig megvetessel titasitotta el «Sket as soha 88m melt6ztatott kiele
giteni kiv&ns&gokat. H a j e I eke t e 8 C 8 U d Ii ka t n e m I Ii t t 0 k, 

t) .. it 12, 14:. 
I) Luk. eYe 11, SI. 
I) .A mint J6nAs a czethal has'ban h.vom nap h hUom 6jjel volt, u81 

Ie •• as ember fia a mId szjy6beD hirom nap u h6r0m. 'net· Kit. 11, 4:0. -
Bitor 'Yagyot megjegJezni, hogy p6nteteo est6tGl vaUrDap reggehg Dam tel· 
hetett e1 hhom nap 6. hirom 'nel. Csak ut atarom vele kitlntetDi, hogy as 
01,&0 p61dAl6dsokban Dem veszik IZOroUD a riB.letaket 6s aem lehet QliatioD 
KodDa6gea TOU.b61 hfmet Y&rrDi. Dr. 
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n e m his z t e k, igy sz61a annak, a ki karte, hogy 816gyitaa meg a 
fiat. 1) Igy besz~I-e az, a ki csudakat bizonyitmanyokul akar szoIg&l-
~~? . 

"M&SSzor meg mondak neki a Zsid6k: Micsoda jelt cae
lekszel tehat te, bogy Ia,s8uk 8S hidjfik naked mit 
C 8 e I e k 8 Z e 1 ? I) Erre 8em meg nem piritja 6ket J9zus a kerdesok
ert, 8e nem teu csudat, S8 nem oktatja az eddig tettek fe181, banam 
elegnek tartja feleletill ut. hogy az 8gi kenyerrel peld&l6dzik, a mely 
felelet nem hogy tij tanitvanyokat 8zerzett volDa neki, han em a 
voltak k~z1il is 80kan hatra allanak 8S nam laranak 
vel e. I) Az odahagyas o]y tomeges volt, bogy a Mester a tizeDket
t6tol is azt karde: Hat ti is elakartok-e menni?6) Ugylat
szik Dem akarla megmarasztaDi -azokat, a kiket csak caudatetelekkeI 
tarthatott meg. . 

"A Zsid6k egi jelt kertek. Igazuk volt a maguk nezete azerint. 
Az a jel, mely nekik a Messias jovetelet bizonyitsa, Dem lebetett 
elegge 8ZembetllniS, elegge dontlS, minden gyanut e]~gge elharit6, eleg 
szemmel tanusitott; nekik csudatevCS Memas kellett. De Jezus azt 
monda: "Nem ug1 j6 el az Isten orszag&, bogy valaki 
tudhassa." I) Nem verseng, S8 n em kialt, se nem hallja 
senki az utczan az 0 sz avat. I) Mindez Dem olyan' nemti, 
mintha C8udak mutogatasa voIna, nem is tfizte 0 azt ki cse]ekve
nyeinek cz~lul u nam mivelte o)y keszttletekkeJ, sem o]y batalmas
kodassal, a milyennel a vegett kellett volna, bogy igazi jaleknek bi
zonyitsa; men olyak gyanant maga 8em adta ki. S6t a betegeknek, 
a kiket gy6gyitott, az inaszakadtaknak a kiket labra aIJitott, a va
koknak a kiket latokka tett, ~zt 8zokta mondani: Lassatok, bogy 
8 e n kim e g net u d ja, 7) mintha felt volna att6J, bogy hire le81en 
csudatevo el·ejenek. 

"Mindez termeszetesnek as vilagosnak fog latszani, ha meggon
doljuk, hogy a Zsid6k o]y bizonyitmanyt kivantak, a milyet Jezu8 
Dem akart nekik 8zo1g&ltatni. Az 6 csudateteleinek a hit t8maszt8.sa 
98 . erositese nem bogy cz~]ja lett volna, hanem ellenkezlSleg a hitet 
kovetelte elore, miellStt megtette volna a csudat. Hiu eppen baz&ja
ban tett igen keveset, mint az Evangelista mondja: a z It (hazafiai) 

1) JO. eVe " '8. 
I) Jan. eVe 8, 80. 
I} Jill. eYe 6, 67. - ~) U. o. 6, 68. 
I) Luk. eYe 17, to. ~- .) JUt. 12, 19. 
') Mirk. 1, '4. - Mat. 8, 4. (.Lud, a8nkinek D8 mond.· [K&ldi.]) 
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hit len s e g e k m i a t t. 1) Hogy bogy? Hi8Z eppen hitleDsegok miatt 
kellett volna, bogy m()ggylSzze (Sket a c8udakkal, ha a lett volna a 
czelja ve16k! amde nem a volt. Csodai c8upan csak: j6s&g, irgalmas
sag, j6tekonys&g mivei voltak. melyeket JezU8 bmtjai 8S bennehiv6k 
kedviert cselekedett; es az ilyekrol monda, hogy biz 0 n y sag 0 t 
t e 8 Z n e k f e I 0 I e. t) Cselekedetei inkabb jeloltek azt, hogy hatalma
ban van j6t tenni, sem mint azt, hogy bamitni akama, azok inkabb 
erenyek - mint maga is neveze I) - mint C8udaik voltak. 

"Tebat maga a szt. Iras tanus8.ga szerint, Jazus bizom&saban a 
bitre nem oly sziikseges jelek a C8udak, hogy nalok nelkal is ne le
hetn~nek hivlik. Mi meg leVeD mutatva, most mar azt mutatom meg, 
- irja R. - bogy a CBudak nem szolg&ltathatnak csalhatatlan 8S 
az emberektol megitelhetlS jelt. 

"A c8uda egy kulon6s teny, az isteni hatalomnak kozetlen cae
lekmenye, a termeszet rendenek erzekelhetO megvaltoztatasa ea latni
val6 kivetel a term8szet torvenyei a161. 

Az igy erlelmezett fogalom - folytatja R. - kat kerd6st tol 
elenk. 1. Tehet-e !sten caudat. 2. Akar-e tenni. Az elslSbbre ha ki 
azt felelne, bogy "nem" tebolydaba kellen8 - azt mondja - z&rni 
A masodikra pedig ki meme biztatni magat, hogy elmeletileg meg
tudna fel~Jni? Tebat csak: a tenyekb61 kel1ene eldontenie, de &z Ie
hetetlen. Mert ha valaki azzal aIlana ele, hogy is CBUdat latott, hinD" 
valaki a szavanak? R. azt mondja, bogy 0 nem, ha ezeren aIlitnBk 
is. Es hitetlenseget imigy igazo1ja: 

"Minthogy egy cauda kivetel a termeszet tl>lvenyei a161, bogy 
annak itelhessuk, ismerntink kell azokat a torvenyeket as hogy ·biz
toaan itelhessftk annak, mindnyajokat kell ismernunk. Mert csak egy 
is, melyet nem ismemenk, a lat6k elott ismeretlen esetekben m~
v8.ltoztathatna az ismertek hatasat. Tebat a ki azt allitja, hogy e 
vagy ama teny cs.uda, azzal azt is allitja, bogy 0 a termeszetnek 
minden torveny8t ismeri ea tudja, hogy az a teny kivetel a16luk! 

"Ha ki azzal kerkedik, bogy csudakat tesz, C8a~ annyit lebet 
neki megengedni, bogy nagyon rendkivi1li dolgokat visz veghez. De 
tagadja-e valak~ hogy torlennek rendkiviili dolgok a vil&gon?" 

E helyt R egy rakas pbysikai, kimiai stb. jelenseget beszeJ eI, 
melyeket ujabbakkal, meg aztan fakirok, spiritistak, mediumok, hyp-

') MAt. 18, 68. 
t) JiD. eVe 10, 26. 
I) 181. at U. o. I, 82, 83. 
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DOtiSt&k mutatvanyaival tetemesen megszaporithatni, es mindnyajok
b61 az a vegtaDus8.g, hogy a ki azokat az inkibb vagy kevesbe hi
teleaitett Unyuet kimagyaruDi nem birja, a term_et r8ndjevel el
lenkezlSknek, tehat csudaknak tarija." 

.Minden eddigiekb61 azt k~vetkeztetem, bogy a legjobban ta
Duaitott Unfek, ha minden kOrillmenyeikkel egyetemben meg is en
gedjt1k, Dam bizonyftanak semmit. A term8szett6rvenyek mezejen t6r
teno s val6azinuen ~rtenendo folyton08 felfedezeaek, az iparnak mult, 
jelen ea j~veDd6 haladasa, a lehetOseg rovata hatarain unta1an tagi
tanak, Ugy hogy mi azokat a hat&rokat Dam ismerjl1k. )lair pedig a 
csud8nak, hogy va16jaban az legyen, azokon tdl kell h&gni. Sz6val, 
legyenek, ne legyenek csudak, a Mles egy Unyral sam bizonyosod
batik meg, bogy az-e vagy nam az! 

"De Iatok meg P,gy lehetetlenseget. Engedjilk meg, hogy van
nak igazi csudateteJek; mit haaznAl ha hamisak is vaDnak? Bogy 
kegyes ft1leket ne aertsek, mu kifejezest viJasztok a az utObbiakat 
szemfenyveaztesekuek (prestige) nevezem. Caak ne feledjt1k, hogy szem
fenyvesZ'tMt csudatcSl nem lehet megk11l(iDblSztetni. 

"Az elobbieket &zon tekinUly tanusitja, a mely az ut6bbiakat 
es azon tekinUly bizonyitja azt is, hogy egyik~k latszata DeM kii
lonMzik a mBaikoket61. HODDan tudni hat, meJyik masik? Bs mit 
bizonyithat a cauda, ha az, a ki latja, a dologbOJ vett hiztos jelnel 
fogva nem birja megktil6nbOztetni. IsteD dolga-e vagy az 6rdlSge? 
Egy m&sodik cauda kellene arra, bogy az elaot tanusitaa. 

"MidlSn Aron elvetette Fara6 e16tt a vesz8zej~t 8s kigy6va v&l
tozott, az Egyiptomi bdbajosak is elvetettek a veaszeiket 8 ezek is 
kigy6kka valtoztak. A szt. IrBa semmi kfllanbaeget nam teaz a kat 
rendbeli latazat k~.t. 19az, bogy az Aron kigy6ja elDyale a bdbajo-
8Oket, de abb61 Fara6 caak azt k<svetkeztethette, hogy Aron jobban 
erti a mesteraeget, mint az Egyiptomiak. 

Tobb ily peldat is hoz fel R. hason16 kovetkeztetMekkel 8s vegre 
mag&ra Jezusra hivatkozik, mint a ki· (Mate 24, 24. 8zerint) 1) vila· 
gosan kimondja, bogy "tBmadnak hamis krisztusok ea hamis pr6fetak, 
88 nagy jeleket es nagy csudakat tNWlek, ligy bogy tevelygeabe vi
tessenek meg a vaJasztottak is." Semmi ketaeg teh&t ut6vegre abban, 
hogy az igaz ea hamis jeleket magukra mint tenyeket egym&at61 meg
ktUonMztetni Dem lehet. Ha bizonyitnak, egyforman bizonyitmanyai 
az igaz ea bamia tudomanynak, de kt116n egyiknek 88Dl. 

t) Ip lUrk. 18, ft. is •• 
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Tebat S8m prof'czia sem cauda Jezusnak istenvoltat Dem bi
zonyitvan, mindent Osszev've e tanitmany parto16i akar kozetlen, ak&r 
kozbenjar6, akar egyenea, ak&r oldalas okoskodaaa a vitatott allitas 
igazs&ga felol csak azt gy6zheti meg, a ki mar elora elfogulva biazi. 
Mi pedig, el nem fogultak, a j6zan Ok088&g szayara hajtva kotelesek 
vagyunk a sz6ba vett kat .Uitaia kozul azt vallani, hogy "Jezus nem 
iaten I" 

De van meg egy oldala a dolognak, melyre hallgat6imat figyel
tetnem kell. Mind a g~rOg, mind a brahman mythologiaban, melyek 
b&rmely nevetsegeseknek es masok elott karbozatoaaknak l&ttassanak, 
nagyon sokaig szolgaltak es reszint szolg&lnak hitvaIli.sul emberek 
milli6inak 8S fgy az emberi nam erkolcsi mivelOdeseben elegge nem 
meltanyolhat6 fonto8 fokozat kepet viselik, nem egy peldajat olvas-
8uk annak, bogy egy vagy mas Isten emberi alakot olwtt 8 ebben 
elt egy ideig a foldon. 1) Ennek az atva,ltoz8.sn~ az indusok theolo
giaja a vat a r a (a1aszalli.s ) knlon nevet adott. Az a1&szallas gyakrati 
felslSbb hatalom parancsara es tobbnyire biintetes gyanant t6rtent es 
degradalas, Jea1&zas, aJacsonyitas volt. Ezt a mellekfogalmat a keresz
teDY a vat a r a- to) nem lebet eltavoztatni 8 azok, a kik KrisZtU8 
eredeti i8teDseg~t allitjak, nem is birjak semmi csures csavar&ssal el
tavoztatni; a mi felfog&sunk pedig kozeledni S8m engedi. Mi azt gon
doljuk, hogy egy Isten killdQtte, egy erkolcsileg. tlSkelyes, egy toke)yes 
erkolcsot, Isten orszagat, birdeto as tanitmaDyaert nldozest, kinzast, 
halalt szenvedett ember buzg6bb halat, melyebb tiszteletet erdemel, 
igenyel, elvez egesz az ·imadas hafaraig (usque ad aras) mint egy 
devalvalt, s az egesz emberfaj buneivel terhelt isten r Es ha mi a 
kereszt~ny vallas szerzojet az elsobb 8 nem eme masodik jel1emeben 
tiszteljftk, minden esetben Krisztust tiszteljf1k es tanitmanyait hive, 
kovetve, vallva, az (S neverol eppen oly jogosan nevezhetjilk magun
kat cbristianusoknak, szabadon magyarositva, keresztenyeknek, mint 
(klShoz legyen merva) a kantianerek nevezik magukat a critikus phi
losophuserol. 

Ha a tobbi felekezetek ilem akarjak ~egengedni, lelkok rajta. 
Csak azt jegyzem meg, bogy a r6mai katholikuaok, ha teszik, leg
alabb kovetkezetesek, de az ugynevezett protestansok, elvok megta
gad8.sa Delkiil nem Gondhatjak fel az atyafisagot az unit8riusoknak. 

I) P61cWt Apo116, Krans., Viana. 
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1tIelyik az igazi tudomany? 

II. 6rtekez6s. 

Val1&e _ Phoaopilhia. 

Hogy kozbeszott magyani.zatok nelknl erlhetlS legyen, a mit. 
mondani 8zandekszom, kenytelen vagyok ana a 12 pontra.bivatko?ni, 
a melyet a K. Magvet6 XXII. evf. 6. fiizeteben "Melyik az igazi 
tlldomany" czimil czikkben tettem kozze. 

Mindazaltal, Dem tehetven feI, bogy minden hallgatomnak p-Ie
ven emlekezeteben forogjon az idezett czikk, s2abadjon ismetelni par 
pontot kivonatban. 

4. Az m-nek mas sz6val: lelkiinknek azt a hat6s&gat, melynel 
fogva &kar testiink. akar a kulvihig mdkOdeseben valtozast bir okozni 
akarat-nak nevezem; felteszem, bogy mas mindenki. 

6. Az a mi valtozast, illetOleg mozgast, idez e]e, erR-nek ne
vezzilk. Az akarat tehat wo. 8. 9. De Brok a testi erzelmek, vagyak, 
indulatok, szen:vedelyek is, a melyek mind egymassal mind az aka rat
tal szamtalanszor kiizdenek 8 a gy6zelem eredmenye a cselek~eny, 

es jelesen az &karat as a testi erok kozti kuzdelemben, ha az akarat 
gyoz, eredmanye erkOlcsi cselekveny, sot hatarozottabban mondva: 
erkolcsileg .io cselekveny. 

10. A mondott kilzdelem: ereng (Virtue) meg akkor is, ha egy 
vagy mas okb61 nem vegzodik: az akarat diadalaival. 

Az idezett helyen s masutt is nyilvanitott nezeteim o8szege 
oly gtilat alkot. a mely eros, mint a "Sion hegye!" Alapja az, bogy 
ontudatunk magat es testet es mindkettojok erejeit teljes bizony
saggal ismeri. Tetopontja: az akarat as testi erok kozti kiizdelem. 
De mar most az a kerdes, hogy "mi haszna ennek a gtibinak?" 

Mert nem ismerek fontosabb kozmondast enna]: "Nisi utile 
est quod facimus, stulta est gloria." 1) Aztan az is meg van irva, 

1) Ha nines haszDa amit miveliink, hiiba diesekszUnk vele. P~1t 
m.11. 
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hogy: "Minden fa, a mely j6 gyflmfilcMit nem ter8m, kivaigattAtjk 
88 a tllzre vettetik. Annak okaert az 6 gyflm61cAeikroi ismeritek 
meg oket. 1) Meg kell hat moodanom, milyen az en fUn gyflmo)(',se. 
a gUlam haezua. 

Hanem ellSbb hadd j6jjilnk tisztaba azzal is, hogy mit emtin k 
a .baszna" alatt? A sz6tarakban a .basznos"-nak kat ertelmezeset. 
leljiik. Egyik azifkebb: "Hasznos az, a mi elonyt vag)' nyeresegp.t 
8zerez." I) A masik bOvebb: 

"HUZD08 az, ami valami cui elereaere .. zo1gal." I) Azt hiszem, 
egyik ellen 8em vetek, midon kimondom, bogy gUlamnak kett~ a 
hu?na. Egyik u. bogy az er60ek caalhatatlanul 88 kozetlenOl tu
dott peldaiul akaratunkat v. v8.gyainkat mutatja fel, mint a melyek
nek a termeszeti tigynevezett er6k csak kepei es hasonlatoss&gai. 
Sz6val a CQu8alitn, metaphyaikai kerde88 m.g van fejtve vele. De 
f6bb es hozzank tartoz6 masik baszna glibi.mnak az, bogy ~ er
kolcatannak, az ethik an ak, viszonytaJan (absolot) elva van bP.nop. 
megallapitva, tigysz6) va, mp.gteremtve. Ez pedig ismetJem :\z, bogy 
,,~ ereny. a lelki ~ testi er6k k6zti ktlzdelem." 

I. 

Todva van, bogy ilyeR elvet oly regi idlS 6t. kereanek, a mily 
regi a Mlcselet (philosophia); nem csak a g6rog, hanem a heber es 
indus phiJo8ophia is. De bogy valaki meg eddig megleJte volna, nem 
al1fthatni. Bizonys&gom a kisertmenyek nagy 8Dm&,. a minek oka 
az, hogy minden lelemenyt a kesobb tamadott megkiaerto, hibat 
kapvan benne, el8gtelennek tartott, egyik a masik 'llftasat hoI in
kabb, hoi kevesbbe sikeriilten megczafolta. 

Meglehet hat engedni, bogy, ha nekem is valamanllyi6k ellen 
kifog&som van, ezannel eleadjam, termeszet 8zerint azzal a kotelezett
seggel, hogy kifog&saimat ervenyesiteni birjam. Azt pedig k6nnyll 
teljesiteni, mert mindanik ely eUen csak is egy ervem van, a mi 
megd6ntesOkre elegseges; de a czafol6knak egyike 88m hasznaUt&. 

I) II at. eVe 7, 19-20 (V. o. Cic. off. III. lU. 76.) .Non igitur faciat 
(dixerit quia) quod utile sit, quod expediat? intelligat nihil: nec expedire, Dec 
utile eaBe, quod Bit miuatum.'· 

') Niitzlieh, N UtzeD habend bringend, besonders aiDeD Vorlhei1 oder Ge ... 
winn gewihrend. (Heiftntlll. W6rterb. d. deutBchen Spr.) 

.) UalJjul, convenient profitable to any end, conductive OT helpful to an, 
purpose. " 

I Util •. qui 16rt a quelque chose. (LitCr~. Diet.) 
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Az en czafo)asom legyvere az, bogy ·megvizsg&lom, vajon az eddigeJe 
ja.yaslott erkO]csi elvek megfeleln~k·e a nevoknek, az elf; adaequllt 
fogaJmanak? Csakhogy itt is ellSbb tiaztitnom kell magam elott az 
1it&t, azaz, ertelmeZ8set allitnom meg az dil fogalmanak, a mit biz 
87. erkolcsi elv9k 8zerkesztoi nem vettek slag 8zorosan, as megertek 
azzal az tires definitioval, bogy "az ely oly velemeny vagy aJlftas, 
a melyblSl kovetkezmenyt huzhatni. 1) Latniva16, bogy ezen eppen 
ugy ertbetni pI. azt a mit 8 syllogismu8 I. figorajaban major pro
positionak neveznek, mint "ely"-et. 

Van pedig ennek huvebb definitioja is: pI. "A k6zetlen f11 bi
zonyos, nlfg nem alapithat6 es alapitas neJkii.] nem sziikolkodil ite
Ip.teket elveknek nevezik. Ezek a benn()k kifejezett fogalmak egy· 
szp.rif, tehat lehozni nem keJlo vonatkozasain alapszanak." I) Igeni!ol 
az ell' elsot, meg pedig hgelR(it jelent, a melynel elsobbAt kepzelni 
sem Jehp.t. Az nt6bbi definitioban kifejezett, az ellSbbiben hianyz6 
fogalomjegyet nevezem en roviden "viszonytaJans8.g"-nak (absolutum) 
R e lesz a pr6bako, melyet P.D IlZ erkolcstannak k6vetelt elvei arany· 
ert.ekenek kipubatolasara haszna]ok. Megvizsgalom t. i. sorbaveve 
mindeniket, hogy 8z{ikolkodik-e tovabbi magyarazat, lehozatal, vagy 
bizonyi~ nelkul, s a melyik igen, kiteszem " 8z(fret. 

Az ~rkolcstan elvei alseje a volna, hogy az embert a j6 er
kolcsre az Isten parancsolata kotelezi. De nJegvitatasanak csak ak
kor ]esz helye, mikor tuzetesen fogom ta.rgyalni a valJas .38 bolcse
Jet kolcson08 viszonyat. 

Itt~ bogy az atnez8st teJjess8 tegyem, csak rlSviden iamerletem. 
Tortenelmi kijelentesat Moyseq II. konyveben olvassuk: "Es 

leszalla az Ur a Sinai hegyere. .. as felhiva. Moysest annak tete
jere (19. r., 20. v.). "Es 8zol1a az Ur mindezeket a beszedeket": 
(t. i. a tizparancso]a,tot). 

. . .. "Es elvegezven ezeket a beszedeket, ada az Ur Moysesnek 

I) flu, ismeretio, kutto, melybOl vaIami eszm~t me ritiink. (M. Ny. Sz6t.) 
Srundsafz, ein Satz, der zum Grunde liegt, fUr . . . andere Sitze. (Hein

sius Wort. d. t;pr.) 
Principle, original postulate; first position, from which otbers are de

duced. (Johnson, Dietionn) 
Principe. (Terme de philosophie). Opinion, proposition que l' esprit admet 

comme point de depart. (Littr6. Diet.) . 
I) Unmittelbar gewiase, der Begriindung weder fihige noch bediirftige 

Urtheile heissen Gru1IdBillze. Sic berahen auf einfachen, daher nicht a.bzuleiten
den Beziehungen zwisChen den in ihnen enthaltenen Begrilfen. (Drobisch, Logik. 
§. 129.) 
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a Sinai hegyen, a bizonys&gnak as I'Jten ujjaval iratott kat k6tab-
lajat. (31. r. 18. v.) . 

Sz6val: Jazus Sirak fia, (a kioek szerzemenyet. "Predicatzio.q 

k6nyvat,« bogy mien ktlsz6b(Sltek ki a reformatorok a kanoniku8ok 
k6zttl, nem tudnam kitalalni) imigy irja meg: .Minden bOlcseseg 
Dr Istent61 vagrOD, ea 0 vela volt mindenkor es az id6 elott va16 ... 
A b01~es8gnek teljes volta az Istent felni." (1. r. 1-20. v.) -Ide 
vonhatjuk Krisztus 8zavat is: .Keressetek el3szor az Iaten orszagat 
88 annak igazs8.gat, es hozza adatnak Dektek mindazek" (t. i. a testi 
elet megkivantat6i.) 

Ezt hat mell(Szve vegytik ele a bl)lcselok Illveit. Itt azonban 
az a leis baj mutatkozik, bogy munkaikban nam mindig leljuk el
veiket roviden es azabatosau kimondva, banem szetszort es reszletes 
t&rgyalasaikbOl k6vetkeztetve kell formuJazni. De ha en teszem ezt, 
vad ala j6hetnek, Mintha uSy szerkesztenem, hogy aztan hibat keres
hessek benDok. Ennelfogva egy philosophiai szotar (Fr. Kirch,.,.r-'s 
WOrterbuch der philosophisen Grnndbegriffe) szaraz lajstromab61 irom 
ki adataimat. E szerint Platonnal kezdjllk, a kinek f&lve ez: " To
rekedj Istenbez hason16 lenni t" 

No mar, van-a emberi lelek, a mely ndott esetben kita1alhassa 
abb61 as eld6nthesse, mikepp cselekedjek? Lam, azt kellene eJlSbb 
kitanulnia, bogy mifele istenhez kelljen hasonlonak lennie? A Plato 
istenei Zeus, Her&, Ares, Hermes, Aphrodite, 8zoval az Olympus la
k6i valanak. Ezeknek a mytbologiab61 ismeretes tettei nagyobbre. 
8zerol pedig bizony nem akarhatta Platon, hogy peldakul 8zolgalja
nak az 'embe~i erkolcstiknek .. Egy philo8ophiai istent kell hat fel
tenntink, a milyet szeltiben emlegetnek az o-kor bOlcseloi. Amd9 ez 
csinalt fogalom, egy kepzelt leny, philosopbu80k (Dem minden phi
losoph",) hite targya, a melynek, vagy a kinek c.qelekvenyeit, erkol
cset el6bb tudnia. iamernie kell, hogy 8ztan a magaeit hozzajok 
8zabhassa az ~mber. Etta I fiiggven az idezett elv ertese, viszonyta
lannak Dem tarthatni. 

Aristoteles elve: "Torekedj .boldog lenni!" Itt megint az a 
kerdes tolakodik elenk, bogy miben all az a boJdogs&g, a melyre 
torekedniink kell? Ennek meghatarozasat61 ffigg az alll torvenyes 
es kotelezo volta. Annalt okaert ez ssm viazonytaJan. De azamba 
kell venni a~t is, bogy a "boldogs8g" kerdeae 8zint oly regi, mint a 
Sllm'Hum bonufll, illet61eg az erklSlcsi ely kerdese 8 a feleletek rea 
kl11ijnbozlSbbek, mint a philo8ophiai iskolak 8S rendszerek ; dont6 vagy 
kifog8snak helyet nam ado pedig egy aincs koztok . 

• 
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Targyalja ugyan Ari&tot.eles az 8reDynek egy mas criteriumat: 
ugymint kat eHenkezlS kihag&s kozt ko~ep eljarast, mely sok eset
ben tala I e8 ervenY8s; de meg szamosabbak a kivetelek. Mint eUi 
tebat vitatast nem erdemel. 

Tovabb haladvan a Stoiku80khoz erkeztlnk. Korabban az volt 
az elv~k, hogy "elj a termeszettel megegyez6Ieg." A k8s6bbi stoiku-
80k azonban megtoJdva imigy m6dositottak: "elj magaddal ea a ter
meszettel megegyezoleg." Alkalmaz8sa mindenesetre att61 fftgg, kogy 
tudjuk mit jelent ez a sz6: termeszet? as ennellogva ezen e1a. vi-
8zonytalanaagar61 8z6 sem lebet. De sziikseges megjegyeznem azt, 
hogy az ely ut6bbi kifejez8seben ellenmoudast latok. A termeszet 
eljarasa csak egy es &lland6, az egyenek term8szetei pedig kiil~n

boz6k as mind a kettlSnek egyszerre eleget tenni, ket nrnak szol
galni, lehetetlen. Mas ellenmondas megint az, hogy a term8szetben, 
akarhogy ertsftk, szenvedelyek (passio) mllkOdnek, a stoiku8 bolcse
Janek pedig fOerenye a szenvedtHytelenseg (apathia), a mit a terme
szet szerinti elettel nem lebet megegyeztetni. Azert tarhi.m szilkse
gesnek megjegyezni, mivel a philosopbia tortenelme ir6i ezt a kat 
ellenmondast kimutatni tudtomra nem szoktak. 

Az "apathia" 8z6val az Epikureu8ok, a stoikusok ellenlabasai 
is elnek elvok kifejezeseben, a mely ez: "Torekvesed czelja a gyo
nylSrtiseg, azaz a testi es lelki apathia Jegyen." Csakhogy ez a 8Z0 

naluk nem szenvede]ytelensege~ hanem 8zenvedestelenseget vagyis 
fajdalmatIansagot jelent. Az elii megertese as kovethetese tehat a 
gyonyorftsagn~k akar altalanos, akair folebbi megszoritott ertelmabell 
val6 e161eges megvizsgalasat igpnyeli, bogy igazi mivoltat as ~iben 

letet megtudhassuk. Az ely ettal fugg, kovetkezlSleg nem viszonyta· 
Ian. Azt nem szamitva, bogy ama vizsg8.1atnak eredmenye is nagyon 
kates, mp,rt a velemenyek nagyon, de nagyon szetagazOk. 

Az 6-kort elhagyvan, a kozepkort kellene elevennunk. De minthogy 
ebben az idoszakban a philosophia·csak a theologia szo]gal6jakent (anciJJa 
theologiae) szerepel, ~nkent ertheto, bogy fuggetlen vagy viszonyta
Ian elvet azon kor philo8ophusai annal kevesbbe al1ithattak, bogy 
mindnyajan az Aristoteles szavaira eskildtek (t. i. ugy a hogy lSk 
ertettek as a thaologia vilaganal vagy homalyanal magyaraztak.) 

Az uj-korban legel61 is a meltatlanul roszhirCi Spinozaval talal· 
koznnk, a ki szerint: "a. legmagasabb erany az Istennek,. azaz a 
veghetetlennek (infinitum) ismerese, kovetkezoleg 8zeret8se; mert a 
8zeretet abban' all, bogy az ismeret j61 esik az embemek " E 8zepen 
hangzik, de bogy megerthessiik, elObb a pantheismUB 8zovevenyes 
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rendazeret kellene megiamemtlnk ea megsze ret nflnk. Ea stool . ftigg
v~n Spinoza elve, nem vi8ZonytalaD. 

De biz,' a Spinoza hataJmaa ellenfeleje a Leibnitze is: " Toke
Jetessegre torekedj ICC csak 011an. Ezt az elvet Wolf a Leibnitz ne
mjleg m6doaitott pbil08opbiaj'nak rendazerez6je es nepszeriisitoje 
formulazta. Vilagos, bogy erv8nyessege a tokelete88eg fogalma meg
hatarozWtol tUgg, a mi, a mi1y konnyfl alkalmazott 8S adott eee
tekben, eppen oly bajos, sot alig lehet&eges altalanoaa&gban. Ennal 
fogva kimondjuk batran err81 az eltlrOl is, hogy nem viuoDytalan. 

A Sbaftesbury elv8vel, mely 8zerint az igazi ljnz8s (~D8Zeretet) 
volna a "boicses8g tetCSpontja," k<Snnyen elbanunk. Mert hogy melyik 
arra a tetopontra vezeto "igaziu ut, azt ha megmondja stOle telbe
taleg meg is bizonyitja Shafteabury9 az elva maga nam mondja, ha
nam csak vonatkozik rea; tehat 8zembetun61eg viszonyos. 

Mindenikt61 voltakepp kulonbOzik 8S sajatnemd az u. D. Scot 
philosophiai iakola eIve, mely 8zerint a ,J6sagos cselekedetek" (ere
nyek) fomsa egy eddigele a psychologiaban nem ismert vag} leg
alabb npm targyalt "erkolcsi erzek" (moral sens) voln&. Mindenek 
elott eODek, mint erzelmek letezeserlSl, mi as minemil voltar61 kell 
ertestilnlink, 1) a mire az a11i: "Cselakedjel erko)esi srzaked szerint," 
csak nevenel fogva vOI.atkozik, telmt bizony nem viszonytalan. 

Az "erk6lcsi erzek" meg megfoghat6 valami, de hogy a Kant 
"kategorischer imperativ"-ja mit titok ellSttem. Leforditani se tudom 
elvenek ezt a ezimet, hanem magaval az elftvel megpr6b&lkozom, 
nem allv8D jot beJyes&egeroJ: "Oly egyeni eltokelles szerint csele
kedjel, a melyrol azt akarhatod, hogy altalanos USrvenynye vaJjek. t) 
Minthogy az egyeni eltokelJes (Maxima), ngyancsak Kant s~erint, oly 
alanyiae szabaly, a mely'az egyen erdeken alapul l ) meltan kerdhetDi: 
ml jogositja az egyent arra, bogy maximajat "altaJano8 torveily' 

') Littrl a p08itiY philo80phia hive, fgy akarja azt a mfllz6t igazolni: 
.Sens moral, 8YDonyme de coDscience.· (Mas neve a lelkiismeretnek.) De Dem 
hiszem, hogy eliamertek volna ezt a BynoDymi't a Scot philo80phu80k. 

I) "Handle Bur Dach derjenigen Maxime, dureh die du zugleich wollen 
kanDst, du. aie ein allgemeiD8aI Geaau werde.- (Grundlegung sur lietaphfL der 
Sitten. Hartensten kiad. '8 1.) 

I) .JlazifM iet ein Subjeetiver Gruncisatz, der also Dieht objectiY gi\ltig 
ist, 80ndem auf einem Interesse des Subjects zum praktiscben Prineip dieneD 
wDrde, wenn Vernunft volle Gewalt tiber daa Begehrungsvermogen hitte, ist 
das praktiaehe GeMtz.:& (Grundleg. 10 1.) 

A "prakt. Gesatz." a "kategorischer Imperativ j" a .,praktisehe VemUDft" 
&z, a mit en akaratnak nevezek. 1. Kant "Wollen"-je nem as! 
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rangjara meltassa, vagy akarja emelni? Erra relelet&t tOle Dem ka
punk; holott att61 fflgg a kovetelt elft torvenY88 volta. Annal fogva 
kenyteJen vagyok a "kategorischer Imperativ"-et is a viSZODytalanok 
rovataM] kikfiszlSbOlni. 

Ezt az elvet a Kant iskolajahoz hiven ragaszkod6 tanitvanyok 
sz6r6I-sz6ra megtartottak as vallottak, de nem am a kirng6 Peen
dokantianu8ok, hanem mindnyajok 6jat alkotott. 

Fjchte, a jelesbek egyike, a szabadsag as hazafis8g szosz616ja, 
az erkolcsi elvet imigy formnwza: "Cselekedj sJ;abadon es onteve
kenysegge1." 1) A szabadsag 1001 artelmezesei kozftl bogy melyikre 
vonatkozik az itt idezett fogalom, azt a Fichte egeaz tudomanyta
nabol t ) kell kipuhaiolni; mar pedig elva csak abba} kap ertelmet 
es ahoz viszonylik. Szinten azt mondjak: Schelling ("Cselekedjal ugy, 
mint szabad egyanCl) I) as Hegel ("Az erkolcsiseg a 8zabadsagnak. a 
meglevo vilagg& as az ontudat termeszeteve vaIt fogalma, ").) caak 
mas szavakkal~ ennelfogva iteletem ezekl·ol is azoll az. 

Schleiermacher elve: "Tedd· a termeszetet az esz 8zerV8V8 9S 
jelkepeve" ~) es a Hartmanne: "Az erkoJcsiseg a szenvedes megrO
vidite~e as az Isten megvcilt6 6tjan va16 egyflttmifkodes," ') annyi 
fele vonatkozDak s annyi magyarazatot igenyelnek, hogy viszonyta
lansagakr61 szo sem lenet. Nem feledkezhetem Al Schopenhauerr61 se, 
a ki magat Kantianusnak vanotta, jollehet - szerintem - csak 
"vekony czern8" koti ossze illeta tanaikat. 0 a j6s&gos cselekedete
ket, a mely kifejezes regi ir6inknal as egyhazi nyelven "ereny"-t 
jelent, emettol megkiilonboztette s a kettojokre kat, kiilonbOzo elvet 
aIJitott. Az ut6bbira ezt: "Tagadd meg az elni akarast," 7) vagy ert
hetlSbben mORdva: ne vagyjal elni! De azert meg sem 8zabad az 
embernek eletet kioltani, a mit vil8g0san kimond, hallem szabad am, 
a mit nem mond, hanem targyal&sab61 8 eleteb611ehet kovetkeztetni, 
az elethez valo kedvet gyonY0rUsegei elvezetevel taplalni; hihetoleg 
hogy annal tetemesebb legyen az elet-vagy elfojtasa erenye. A j6sa.-

t) Handle frei und selhstthitig. 
!I) Wissenschaftslehre, a neve F. philosophiai rendszerinek. 
') Handle als freies Individuum. 
') Die Gittlichkeit ist zur yorhandenen Welt und zur Natur des Selbat 

bewu8stseins gewordene Begritt der Freiheit. 
3) Mache die Natur zum Organ und Symbol der Vemunft. 
e) Sit.tlicbkeit ist die lIitarbeit an der AbkilrzuDg des Leidens und Er

losungsweges Gottes. - Fordit&somr61 nem illok jot, mert 11em tudom eon
struilni az eredetit. 

') VemeiDe den WilleD zum Leben. 
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g08 cselekvenyek fornisa, az erkolcsisag elveiil szolp16 konyoriile
tess8g vagy szanakozas. 1) 

Mind a kat elvet alkoto fogalmak elemzedt as vitatast igenyal
nek, a kat elu pedig hogy miniS kapcsolatban van egyik a m&sikkal, 
kitannlni val6 es igy 88m kU)OD, sem egyiltt nem viszonytalanok. 

Az "utilitarismus, " mel), a jelen sz8.z 8V elejen Aogli&ban 
keletkezett as ott szaimlaIt legtobb hi vet, mint neve hozza magB.
val, & h.(J8Z()t, tana. Elve az, bogy a cselekveny ertekat az 88zkoz61te 
}laszon hatarozza meg; merteke pedig az, bogy minel tobbnek 8Z0-

rezzen basznot. Melyebben nem ereazkedem bele, mert mar az a 
koriilmeny, bogy a "haszon" kerdeses fogalnuU-a timaszkodik, meg
f08ztja a viszonytalans&g jellemetol. 

Meg csak egy rendszert tartok emlitendonek : a "determinis
mus"-t. Ez azt hirdeti, bogy minden emberi cselekveny anyagi vagy 
hafarozottabban mondva, physiologiai okok eredmenye. Mert az em· 
ber a termeszet gyermeke leven, a termeSZAt torvenyeinek van kifo
gas Delktil alaja vetve. Ezek a torvenyek az atarat.ot, mint oly erot, 
mely a termeszet erejeivel 8zembeszallhatna, nem ismerik, 8 a cselek
veDyek forrasai csup8n csak a vagyak a8 hajlamok kiilonbfele up
c801atai. Ez eleg tisztan as erthetlSleg van mondva 8 a viszonytalan
sag vadja nem is erinti. De en velok nem vitatkozbatom, S8m elva
kat a magamavallSssze Dem vethetem. Mert a mi positives tetties van 
allitasukban, t. i. bogy a teati vagyak magokra is okozhatnak cselekve
nyeket, sot bogy a cselekvenyek legnagyobb resze ilynemf1 as terme- . 
8~etu, azt nekik megengedem 8S magam is azt tartom. De ha ez tany, 
az is az, 8 miben ellenkeztlnk, u. m. az akarat lete, B ebben en ~lonyben 
vagyok; mert tenynek nem letet megbizonptani nem Ie bet, banemha 
ngy, mint az egykori tolvaj, a kinek azt mondvan a biro, hogy kat 
tanu latta, hogy lopott, 0 8zazat igert allitani, a ki nem latta, bogy 
is lopott. A hasonlat santa, mondjak a deterministak, mert en oly 
tanukra hivatkozom, a kikben meg kell lenni, ha altalaban letez, az 
akaratnak es nem egyre fogunk tala1ni, a ki azt vallja, bogy benne 
nem Jetezik; ha hat Demelyekben nem, azzal az akarat altalanos 
lete ervanyesen meg van tagadva; ellenben a kik azt valljak, bogy 
van benn6k, azok csak kepzelik 8 magukat amitjak. Ime elmondtim 
Jegerosebb erv6ket as konnyen lerontom. Avagy niDcs-a reszeges ember, 
a ki tagadja vetket? Nincs-e fukar, a ki azt allftja, de biszi iS t bogy 
o nem f08vany? KlSvetkezik-e ezekbOl, hogy reszegseg, fosv8Dyaag 

1) Kitleid. - Tulajdonk6pp felebaratunk BZenvedeseiben va16 Nuv6t. 
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nem letezik? Sot merem 'liitaD~ hogy nem csCLk az emlitettekben, 
hanem miDden emberben meg van kisebb-nagyobb mertekben a re
szegsegre, fukaraagra va)6 hajlam, ba csak paranyi csiri.jaban is. A 
mi ervoknek masodik r_'t illeti, a riszegeanek, a f<ssvenynek ninc8 
semmi haazDuk abbaD, hogy eltagadjak h ibaj o kat , de az akarat nam 
lete hiveae taigas kaput oyit a vagyak garazdalkodasanak, a fekte
lensegnek 8s eJzarja a jobbulasnak meg csak kilatasat is. 

Hadd basoDlitsam ~S8ze az idezett ~lvekkel a magamet is, a 
melyet folebb a 8. 9. pontok alatt kozlottem. . 

Elvemet harom fogalom alkotja, a melyeknek mindenike 8 08Z-

8zeallitasuk is, hatarozott, vil&gos ertelmfl as viszonytalan. Quod 
probo sic: 

1. Az akaratra, mint cselekvenyek eretkti as filgg~tlen okar4 
es 8ziillSjere nezve minden gondolkod6 8S magaba szallni tud6 em
ber bens6, kozetlen tapasztalWra hivatkozhaiom. Ez az erz8s, ha 
folytonosan nem tart is, ottan-ottan fe]lebben as ez val6di tellJ. 

2. Szintugy, sOt sokkal gyakrabban erezzilk, bogy cselekve
Ilyeinknek, mas okai 8 8zii)oi is vannak, t. i. a testi vagyak. 

3. Nemk1ilonben tanusftja benao tapasztalasunk, hogy a mon
dott ket indok, vagyis mozgat6 ero egym&asal ottan-ottan ellenkezik 
as tusakodik. Azt hiszem, 8 va16szintien nem egyedul, bogy ez a 
knzdelem minden ember ontudataban Jetez 6s meg az elvetemedett 
embernek is vannak pillanatai, melyekben annu bar sejtelme fel
villan. 

Az en elvem bat meroben viszonytalan eszmeken as tenyeken 
nyugszik as csak annyiban tUlajdonitom magamenak, hogy az ;,aka
rat. as a testi vagyak kozti ktlzdelmet allitom erenynek." Hogy el.:
vemb61 mikepp hozzak Ie az erk61cstan szerkeszt6i a tudomaDY sza
balyait, reajok bizom. Caak kat· megjegyzesem van. Elsa az, bogy 
valameddig a kftzdes tart, az eraDY is tart; a vagyak gyozelmevel 
pedig a vetek 8.11 be. De akarmelyik gyozzon, minthogy barmely te
hetsegtik sikeres mnk6deae gyonyorfls8egge) jar, j61 esik a cselekvO
nek. A mibol kovetkezik, hogy a gy(}Dy<Sr4segre erko)cselvet alapi. 
tani nam lehet. Masodik, hogy a kozonyos cselekvenyeknek is van 
erkocsi jellemok, melynek meghatarozas& vegett bizvast elfogadhatni 
az utilitarismu8 elvet. 

4. De eltekintve a viszonytalansag criteriumat61, azt is allitom, 
bogy tortenelem s elet adatait felkutatva a fJal6cli tWenytiek minden 
pIldaiban felleljuk az "iJkarat Is test; tJdgga/c Ieozti leilzdelem uMlle:' 
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jit ;" de kisutse meg csak val.ki, ha kiallja-e ezt a pr6bat az ale
sorolt, .megmert 8s hianyo80knak taWt- elvak barmelyike? 

II. 
Azt mondhatna valaki alJanem, bogy nagy Gnbittseg azt kep

ze]nem, mintha en azt, a mit a pbilosophusolr, tegytlk, harmadfelezer 
ev 6ta keresnek 8S nem ]eJtek meg, en (eltal.ltam. 

Megengedem; j611ebet minden b61cs816, a ki uj vagy tijnak tar
tott erkolcsi elvet alapftott meg, azt bitte kisebb-nagyobb mertekben 
magar6l." Hanem a mi, 8Dgemet illet, en 8e nem hittem, Be Dem mond
tam azt. Merl az elveknek, a melyeket. ideztem 88 caak viszonyOs
sag szempontjabOl tairgyaJtam, Jegnagyobb leaZe azt allftja, a mit az 
9Dyim, csakbogy mas szavakkal ~e8 mas-mas oldalr6J vizsgalva az 
erk6)c8-kerdest. 

Ezt kutatand6 .. visszamegyek Platonboz, a kinek Gorgiasaban 
Sokrates Kalliklesael vitatkozvan, midlSn ez a m(\Uett eroakOdik,. bogy 
"erehy Dem erany, de az ~let boJdogsaga abban all, hogy minel tobb 
v&gya legyen az embernek 8 minel tobb m6dja kielegftes6kre, as az 
egyen czelja, annak az alJapotnak a megszerz~8e," az oreg Mlcael6 
est mer3ben tagadja 8 az ember erkolcsi czeljanak a vagyak meg
zabol&zas8t allftja. Ezt pedig ktlzdelem nelkftl nem lehet vegrehaj
tani; tehat PJaton szerint a "leleknek kftzdeni kell a testtel." Tegytlk 
mar a .lelek" helyett a~ "akaratot" 8 elvein~ egyenl3s9ge, Bot tigr-
8Z0')van azonossaiga legott kitUllik. 

Lassuk mar mit ir az 6-korbeli Plutarebo8 is az ~,erkolC8i ereny"
rlSll) ,8z616 ertekezWben, melyben a blSlcael6k kftlonbOza velemenyeit 
idez\fe megvitatja: .,Azok, a kik tigy fogjak fel a dolgot, bogy hoI 
a vagy a flStenyezo, hoI a vagygyal szembeszal16 okoskodas, semmit 
sem kt1l~nbOznek azokt6J, a kik azt velnek, bogy a vaduz es a 
vad nem kett6, hanem azonegy test; a mel)' valtoz&tit 61tve hoI vadda, 
hoi vad&az8z& valik. Merl ezek nam latjak a mi 8zembetiin6, amazok 
pedig sajat tudatukat tagadja\ meg; ho]ott beDslSleg erzik, bogy az 
a dolog Dem egynek a v&ltoz8sa, han em kett8nek a meghasonlasa 
as kilzdelme." I) Megint mas helyen: "Kets8gtelen, hogy a v&gyakra 

. -) Pluto Opera Iloralia. H. StephanuB kiadi.aa '",0 l. D.-'62. D. 
I) ,.4",yol forditAs't id6zem, r6giea helyesirisAt modemiaal,a: Mail ceux 

qui esoment, que la principale partie d l'Ama solt maintenant 1& cupidite, main
tenant Ie diaeoura (olv. rai80DDement) qui .'oppose a 1& eupidit6, reasemblent 
proprement a ceux qui youdraient dire, que Ie veneor et Ja bate sauvage. De 
fUSseDt pas deux mai8 un tout seul corps, qui Be change tant6t aD bite taDt6t 
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nezve letezik a leiekben hizonyo8 era erzes8 88 valami 6n&116, a mi 
azokkal 8zembe szall e8 kt1zd ve16k.· 1) Es idaznem kell meg 
egy harmadikat is: "Az ember Jelke - Platonkent - nem egy-
8zerCf 8 egyenl6 erz9s11, hanem egyik resze a" gondolkod6 ss _szerif .. 
melynek az emberen uralkodni, s6t kormanyozni illtk; a masik ma
gaban 8zenvedelyee 8S eeztelen es tevelygo es rendetlen laven, fel
iigyellS nelktll 8ztlkolkodik . . . . a killonbseget k6ztok kimutatja £6-
kepp az e)menek as esznek a vagyak 8S gerjedelmek elleni kiiz
delme." I) 

Az Eudaemonismus, melyet folebb Aristoteles neve alatt idez
tem, u. m. "Torekedj boldog lenni I" o)y tires edeny, a melyhe min
dent lehet tolteni Szabad le8yen hat azt is beleje szerkesztenem, 
bogy az a kllzdelem, melylyel az eranyt jel1emeztem, slSt a vele gyak
~aD j&r6 szenvedes is, boldogs&g. A "ktlzdelem" mondom s namcsak 
a vele nyan diadaI. Mar re~en ki van mondva ez abban az aIlitas
ban, hogy az ereny magaDak a jutalma. Alcmena (Heracles anyja) 
PlautusnaJ igy nyiJatkozik: Az ereny a Jegfobb jutalom. Az ereny 
mindennel elebb val6. Az erenyben minden benne foglaJtatik. Min
den j6 meg van ott, a hoI az erany letezik." 8) De hogy a kuzde
lem mar maga is boJdoge&ggal jar, bizonyftjak a cynikusok, 6) a ke
reszteny vertanok, az Egyiptomi 8S Indiai ask8tak (onkinz6k), a 118-

en veneur: car, et ceux 1& en une chose toute evidente De verraient goutte: et 
ceux-ci parlent contre leur prepre sentiment, attendu qu'ils sentent r6alement 
8t de fait en eux m~mes. non une mutation d'un en deux, mais une lutte et 
un cambat de deux l'un eontr& I'autre. (plutaTque. Amyot ford. 84. lev. G H.) 

1) Or qu'il y ait en l'ime sentiment d'une telle fermete et resistance alen
cantre des cupidites, comme 8'iI J avait qaelque chose qui les cambattit et qui 
teur fait t~te, i1 est bien 'vident. (plutarque.) 

I) Platon a tres bien entendu . . . . . que rime . . . 0 n 'est point simple 
ni d'une seule nature, mais a une partie qui est spirituelle et intelligente ore 
est ]e diseours tJ e la raisan, a laquelle apportient, selon nature; de com mander 
at dominer en l'homme: l'autre est bruta1e, sensuelle, errante et d88ordonnee 
d'el1e-m~me 8i elle n'est regie et conduite d'ailleurs 0 ..... Or connait-on 1& dif-
ference de l'une et de l'autre en ce principalement, que 1a partie inteUigente 
Joesiste bien souvent a la ooncupiscible et irascible. (Plutarque.) 

S) Virtus praemium est optimum. VirtuB omnibus rebus anteit profeeto 
° 0 • • • Virtua omnia in se habet: omnia sunt bana, quem peDes est virtas. 
(Amphytruoo II. 2, 17. 18. 220) 

4) Ezt nem erte 101 eszszel az a ]akedaemoni, a ki mid6n latta, hogy 
Diogenes esattog6, fagYOB hidegben egy erezBzobrot 61elget, azt k~rde t61e "fa
zik-6 s azt a feleletet kapvan, hogy .nem·, viszonza: .hat dgy micsoda nagy 
dolgot mivelsz i''' Holott a "nem II azt tette, hogy Diogenes Ie birta gyozni" a 
hideg erzeset. 
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gellansok peld&i. De mire menjtlnk oly messze? A vegrehajt6 Z8nesz 
midon egy darab nehezsegeivel kftzd, 6nikig al hangszere mellett ea 
bizony nem turelme, hanem gy6nyorosege tartja ott, mig keze al 
nem zsibbad. A suly08, ny(fg6s, olykor undorit6 beteg mellett vir
l-aszOO, apol6, vigasztaI6 ap&czait nem csak a mennyorazag remenye 
biztatja mifkbdeseben, hanem vaJ6di elvezet is birja kitartasra. Hat 
az a honved, a ki Budavi.r falat miazsza, caereloe-e abban a pilla
Ilatban allapotot egy Miban t&nczol6 nyalka legenynyel? 

Spinoza 8S Leibnitz elveikben Dines ugyan kimondva a ko.z
delem, de kizarva sincs, mert a nelkill 8em az intellectualis amort, 
sem a tokelyt meg nem 8zerezhetni. A Shaftesburyeban pediS meg
leVeD ktllOnMztetve az "igazi· 8S nem igazi onzes, a kettO nem 
egyazer kap hajba egymassal; valamint a Scot bolc8elok "erkolcsi 
erzek"·eDek is sz&mtalanszor ellenszegtllnek a testi vagyak. Kant· 
"kategorischer Imperativ"-java egy maxima valik, a melynek ert,el
mezeseben "az .oek a vagy fe]etti batalmarol" beazel; a hatalmat 
pedig nem adjak: ingyen, hanem kiizdelembe kertil, e szerint azt a 
"kategoricua Imperativ" is magaban foglalja. De bizony a Fichte 8 

m&sok .szabadsagat- is kftzdelemmel kell kivinni; hat meg "az elni 
&bras megtagadasat?" - A mi Schop~nhauer masodik elvet illeti, 
azt mondom rea, hogy a fuk.ar oly bajosan ad alamizsDat, a mily 
bajosan a "gazdag jut menyorszagba." 1) 

Megmutatvan, hogy az en elvem, illet6leg ertelmezeaem tartalma 
voltakepp meg van, ha nam &zon szavakkal is vitualiter a tobbieke
ben as fgy e1 leven haritva r61am az onhittseg vadja, ki kell mu
tatnom elonyeit is a tobbieke felett. 

Midon ezeket alkalmazni akarjuk a vegett, hogy az ethika tu~ 
domanyat reszletesen kihozzuk bel3lok, mindenikoknel 88 minden 
lepeare meg kell vizsg&lnunk az illetO cselekveny minoseget. I) Ez a 
vizsg&lat azonban tobb bajt mint hasznot caina). Mert lam, igen sok 
cselekvany ,an, a mely egyszer erenyes, ma88zor vetkes, es lehet 
erkolcsileg kozon,08 is. Ott van mindjart az olh. Igen de 0108 as 
oles kozt nagy kft]onbsegek vannak. Egyszer az, bogy alJatot olnek-e 

1) • • • . • add el a mid vagron, ~8 add a 8zegenyeknek • . . 
. . . . . Kikor pedig a fili hallotta volnH. az iget, elm~ne azomoruan ; mert 

sok j6aDga v ala. J6zua pedig mond' a tanitvinyainak: Bizony mondom nektek, 
hogy a gazdag nehezen m6gyen a mennyeknek orsUpba." (Mat. 19, 12-28.) 

') "Ethisehe Urtheile ent.halten eiDe Werthschitzung menschlieher Band-
lungen.· - Igy kezdi erk61estan't egyike aZ djabb sZ8rzoknek. (Hfifrding. Ethik. 
R6met fordftU 1888.) 
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vagy embert? Ne c8udalkozzanak t. h. bogy ide szallok Ie, mert ne 
a buddhistaknak az allatoles vatek; a zsid6knal csak a sakternek 
szabad; a kere8ztenyeknel a kartekooy, az eIedelre s rahazatra szol
ga,16 aHatok olese 8zabado8, a sport embereinel pedig virtus. Az oles
Del gonoszabb vivisectio (eleven allatok bODczo]isa) vetkes volt8.r61, 
a kozkeletii ethikab61 vett ervekkel a physiologusoknak nagyon kis 
reszet lehetett meggyozni. Az emberolest a theologia es philosophia 
a vetkek koze sorOZZ3. Amde az onvedelembelj olea as 3 torvenyes 
kivegzes kozonyos cselekvenyek, a katonanak pedig kotelessege; tehat 
erenyes cselekveny. Aristoteles a kovetkezo artelmezest adja, - nem 
az ethikajaban, hanem a rhetorikajaban, - "Az arany, ngy latszik (!) 
oly en) (tehetseg, hatalom), a mely j6 dolgokat viszpn veghez as o)y 
ero, a me]y sokban, nagyokban, sot mindenekben j6t tesz .. " 1) Ebbol 
8zarmaznak • aztan szerinte, "az eraoy reszei (fajai)": "a jogossag, 
vitezseg (erely, gorogosen: ferfiassag), merseklet, fenyiizes, nagyleJ
kiiseg, bokeziiseg, szelidseg, ildomo8sag (ok08sag, eszelyesseg), bol
cseseg." I) De mindezeket meg kell kiilon-kiilon hanyni-vetni, hogy 
megitelhp.ssiik, mennyiben felelnek meg fogalmaik az adott ertel
mezesnek. Igy all a do)og minden erkolcstanbaD, a melyet a bolcseleti 
irodaJom felmlltat; ugy bogy a kozkeletif ethikat egy szakadatban 
casuisticanak - magyanlzatat engedjek el nekem - lehet tekinteni 
, .. 
es neveznl. 

11yes hanyas-vetesre az en elveln utan nincsen sziikseg, mert 
az "akarat" oly lelki tehetseg, mely mag a e]vegzi a dolgat, onkeny
tesen mCikodik benniink, mint szinte az "apperceptio" , a mely er
zekl~teinket felfogja as az ertelem, a fogalmak, es az esz, a kovet
keztetes alkotja. Mindnyajan a maguk m6dja s torvenyei szerint 
mf1kodnek s eppen ugy nines sZiiksegok tanitasra 9S 8zabalyzasra, 
mint a termitaknak arra, hogy mikapp alkossak laktornyaikat.. Az 
akarat ismeri az 0 termeszetes elJensegeit, a testi vagyakat as mikor 
f61ii) akarnak rajta kapni, onkenytesen ellenok szegti1. Quod felix 
faustumque sit. Csak azt jegyzem meg meg, hogy az akarat rugaJ
mas termeszetii, es az egyen szintugy fokozhatja as £eszitheti, mint 
a gepesz a goz erejet. Arro} sem ke11 elfeledkeznunk, hogy a mi 
akaratunk nemcsak negativ, gdtl6-ero, hanem pozitiv mukodese: a 

1) Viriua est faeult,s, ut videtur, quae parat bona et quae cODservat, et 
f'ncultas quae beneficia f'acit multa et magna et omnia in omnibus. C (Al"ist .. 
Rhet. I. 9.) . 

1) Partes autem viriutis snnt: justitia, fortitudo, temperantia., magnifieentia, 
magnanimitas, liberalitas, mansuetudo, prudentia, s&pientia .. 
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8zenvedesek eJfojtasa, a f'jdaJmak legy8zeae. Nem emlftem itt a mar
tyroka·t, mert ezekben va16 hat8sat a determinismos 8S kor1lnk phy
siologiai - mondjok inkabb boncztani - psychologiaja vanaso8 lel
kesiiltsegnek, fanatismusnak, a meJy 8zerint~k nem egyeb, mint ideg
nyavalya, tuJajdonftan6. De felhozhatom Arriat, tel a vad indianok 
hadi foglyait, a kik kinaikat nevetve tflrtek M gdnyoltak ellense
goket, hogy Dem birja 8ket erzekenyebben kinozni; fel Guatimozint 
Cornelius de Wittet, ~s 8zaporithat.nam hatartaJanul peldaimat. 

Masodazor (ismetlem) bizonyo8 vagyok abban, hogy minden ki 
mindazon t8nYf'kre, a melyeket k6z6n8egesen eranyes cselekveDyek
nek ismemek 8s neveznek, a tl>rt8nelemben 8S sajat tapasztalWban, 
sot koltemenyekben is, akar esetJeg )~l, akir szorgalmasan felkeres, 
az en ert.elmezasem, illet{SJeg elvem pontoaan illik es alkalmazhato. 
Masfel61 azok· a cselellv'nyek, a melyek elvemmel nam egyeznek, 
vagy azzal eppen eHenkeznek, teved~, biba, ban, v'tek szamba mell
np.k. Mindezeket a tfibbi erk6)csi elvekrol Dem alJitbatni. Tessek 
megkiserteni. Kii)6nosen ajanlom e)vem 8zerinti elemzeset azoknak 
a peldakDak, melyeket a "k~teJe8Sagek o88zeiltkozesere" szoktak 
idazni. 

Harmadik el6nye az en elvemnek a k6vetkew: A maeokeit ket 
rovatba sorozhatDi. Az e)sObbrendbeliek irt,zmnnek, a mModik felak 
parancsolna1e. Az ertelmezesek (definitio) egy bizonyos fogalomra vo
natkoznak, a melynek bevett es ismeretes neve: "a legf3bb j6-
(summum bonum). TargyaJuuk alapjaul ennek az elerMe m6djat, 
tehat a cselekv8nyt teszik, a meJylyel mint az imenti pont fejtege
tesobol kitetaz;k, az en elvemnek semmi kOze. 

Fokepp azart, mivel a 8ummum bonum mivoltat senki 8e birta 
tigy jellemezni, hogy az altaJanos elfogadaat vivott volna ki. A pa
rancsolat a koteleaseg fogaJmat szlti, a mely a kftz6Dsegea, mond
hatni, minden ethikaban a legf6bb 8zerepet viseli. Az en elvem pedig 
- ne botrankozzanak meg, ha kimondom - nem para Desol a8 
nem is szab semmi kotelesseget az ember ale; mert a j6erkOlc8il 
ember azt, a mit az ethiku80k kotelessegekiil szabn&nak, 6 maga 
alrarja es onkenyt teljesfti. is azt 8l1ftom, hogy a k~tel88seg fogalma 
mint az onkenytesseg (spontaneiias) megtagadasa, nem az erkOlcs
tanba, hanem a jogtanba tartozik. Magak az ethikak 8zerz8i is elia
merik a ka16n bs8get, mid6n u erklSlcai klStele88eget "t6kelytelen "
nek (imperfecta obligatio), a jogtanit .t6kelete8&-nek nevezik. A "tlS
kelytelen" koteleaaeg tehet-e mut, mint olyant, a melyet, ha tetszik, 
teljesft az ember, ha nem, n8JD? 
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Azt is elvem e16nyenek tartom, negyedikazer, hogy tisztabban 
8 kifog8.staJanabbuJ, mint elodeim~i, hatarozza meg a lelkiismeret 
(coDacientia, Gewissen) fogalmat,· vagy inkabb ·lDondhatnam tenyet. 
A lelkiismeret t. i. a v8gy -'¢Brese, ellenszegiilesenek megbanw 8S 
az &karat ellStti ut61agos megbunnyaszkodasa. Keletkezes8 mivoltat, 
8zinto1y kevesse birjak megfogni 1) mint az iSntudat je)ens~giet; de 
let.e eppen mint azoke kozetlenftl bizonyos 8S tagadbatatlan. 

Mindez~kkel a vilagert sam aUf tom , hogy azok a kozke1etlf 
erkolcstanok tev8sek vagy haszontalanok volnanak. Hiszen 8zerzlSik 
korabbi es mostaoi bOlcsellSk es "velemenyeikben - Pascalkent
meg van az igazsag, bar nem abban a me rtekben , mint a hogy ok 
kepzeJik. 2) Hiszen magam is iorekedtem kimutatni a folebbiekben, 
bogy erkolcsi elveik is vegelemzesben az enyimet magukban {ogJal
jake De lehozataik, tanaik es a cselekv.(nyek meghanyas-vetese is a 
l1evelesnek 8 az eretten gondolkod6 embemek nagy szolgalatot tesz-
nek, kivalt arra a gyakori esetre, mikor az akarat kialkudbatik a 
vagygyal .es a cselekvenyeknek kovet.kezmenyeit is 8zaUnba kell venni. 
Its igy 8zent a b8kesseg I 

III. 

"Nem j6 az embernek egyedul lenni I" ezt mondatja M6zes 2. 
konyve Jahve-Elohimmal. Nekem is 8z61 ez az intes, a ki eddigele 
az emberl maganosan targyaltam es most mar tarsat ·keresek neki. 
"Azt bizony Dem sZiikseg sem messze, sem 80kaig kereani, mondj8.k,· 
mert hiszen mindenki tudja, bogy az embernek ember a tars&." Tudja 
biz' azt velemmel egyfitt; de minthogy tudomanyuk hat8.ran tulcsa
pong6 termeszettud6sok ]egkozeJebbro) a majmokat is t8.rsainknak 
.. _- tehat az oveiknek is, a mit 8zivesen megengedek I) - &Ilftjak ') 
8ziiksegesnek latom a tarsi viszonyt CJzabatos~ meghat&rozni. 

I) Nee scire fas est omnia. (Horat.) Egy rabbi utaztaban egy varosb. 6r
kezik. Az utczan egy kia I"'Dynyal t&l81ko",ik, a ki egy gondoBan betakarl ko
sarat vitt. "Mi van abban a kosarban kis leaDY?" kerde a rabbi. A felelet e 
Ion: .Ha ~des anyam azt akarla volna, bogy mindenki megtudja mi van benne 
nem takarta volna be. c& 

Az alkalmazast az olvas6ra bizom. 
I) "La verite est dans leurs opinioDs, mais non pas au point ou ils S8 

figurent. • (pascal.) 
.) Athenis cum Timotheus caneret Dianam in saD am , furiosam: .lympba

tam, rabiosam, surgens de spectatoribu8 Cinemas cantilenarum eonditor, Talis, 
inquit, tibi detur fiJia. (plut. de snperest. p. 170. A.) 

C) Hem regiben egy termeszetvizsgal6 tud6s utaz6 besz6det is tulajdonft 
egeszen komoIJan a majmoknak. MutatvAnyokat is k6z61 bel61e. 



16 JmLYJJ[ AZ' IGAZI TUDOJdKy, ? 

AZi igazi Uraak criteriuma (kft]oDMstetlS jegye) az uon0a6g 
(identitas),·8 mennyiben t. i. kat targy azono8s&gar61 1z6lehet. Meg .. 
kf11aDMztethetetlenaegnek i. Jueto. n8'ftBui, ha h088Z1i volta nem ga
tolna h88znalatat. Ember 8s ember k~.ti azoDoaa&got kat jellemvonu 
hataroz meg: 1. A tutalI«Jt minden emberben, minden iameretjegyet 
felveve a legapr6bb r88zletekig uon08: fink 81 lanyok 6r6k1ik apa
tol es anyat61; valtozatlana8gat palaeontalogiai adatok, a lebet6 )eg
tavolabbi 68kori maradvanyok minden keta'Bet kiz&r61ag bizonyitjak. 
2. A hazed, a me]YBek mdkMeae es h&8ZnaJata telje89D meggy6z 
arr61, hogy a ktllonb6zo egyeuek arz6klo, kepze16, fogalom-alkoto, 
kovetkezteto, cse)ekv6 tehetaegei azoDosok. Szintugy erteafthetjfik 
besz~eiDk altaI egymut, hogy ontudatunk mivolta as jelenaegei is 
aBonosok. Nemki1lonben el kell - hatalmas teati vagyaink as lXSl
cl8szeti (aopbistikai) vitataaok, igaDban amitaaok ellenere - ismer
niink, hogy van mindnyajunknak (lkarat;(J is, olyan, a milyet folebb 
ertelmeztem 88 fejtegettem. 

Az 6ntudat felfog6 8 akaro tebets8ge aIlomaDyat lel~kDek ne
vezzuk es meggy6z6dbetfink, bOBY valamint a kti16nbOzO vizt6megek 
a tengertOl fogva a legkisebb esocaeppig 8 iDDen a legparanyibb goz
h61yagcs&ig azonegy vizallomany 8zeto8z1ott r88zei, ugy egyeni lel
keink j~ azonegy lelekallomany reszei, - ha szabad azzel a durva 
8z6~al elnem: tCSredekei. Ezeknek 8 ldllOn-k11llln testalkatokkal val6 
kapcsolatai adjak, a Bzemilyisig, az eg,m fogalmat. LUsuk mar az 
eredmenyeket, a melyek az eleadolt Unllekb61 klSvetkeznek. 

Elsoben is kima~arazhatDi belola a 'Y'"pathidt, mely igaDban 
caak lelek as lelek kozt van ea nev.at (egyDtWrzes), csak az embed 
alkot6 ket e1em 8Zor08 kapcsolatan&l fogva kapta. Ezen tulajdona8g- . 
nak, mint, szamo8 j6sag08 cselekedet forraaanak 8 az emberi t&raa8&g 
f6 klStelekenek nagy jelentosegeb31 magyanLzbatni azt is, hogy nem 
egy bolcsellS 8Zt vette fel legfObb, sOt namelyikok egyetlenegy er
kolcai elunek. Ellentete az embert az embertOl elszigetel6 testi va
gyak 8ziilemenye: az Onzes (egoiamn8, egotiem08 ).1) Hogy ezt a Shaf
tesbury jelzlSje: igazi, nem teheti a "rokonszenv" synODymajaVa vila
g08. De mind a kettonek lete 8 caelekvenyekre va16 b'folyasa ket-

1) lIinthogy nemcsak as idegen DJe1VekbeD, hanem mint idegen Isavat 
a magyar ban is el6fordulnak ezek a _vat, 6rtesftDem kell a t. olv&86t, hogy 
haszn'latukban nagy zavar ul'altodik. V.,., mindelJDek vanik a kett3t. vag, 
egyiket a m&sik halyett hum&ijik. MiDd a kett6 mba • a do log va16dga. as : 
Egoismus a azem61yea _nek mla6goa sseretete; elOti~a8 as Innu 8Ul1l ki
tuntet6se, DJiltan vagr fedetten emIept61e. 
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serteleD, de az is az, bogy a kett6 ktlzd AgyDl4ssal, a mi termesze-
. tea, mert az akarat a rokoDszenv pMtjan 8.l~ a testi vagy pedig az 

onzeaen 8s a k8ttaj~k kflzdelme, er8ny. Miel3tt tovabb mennenk, je
g)'ezzak meg, hogy a beszed kepze~eket tamaazt, a kepzetek v&gya
kat, 88 ezek a cselekvesl8 indokokat, szolg&ltatnak, teMt a beszed
nek caelekedtetO ereje van. Sot az a netalan 8zunnyadO akaratot 
is m6k6desre serkenti. Amde ebreazt a beazed vagyaltat, felelmet, 
ijedtseget is, valamint uUlatot: ellenszenvet (antipathia). Vegre ama
zokat 68 ezeket csillapitni is birja. 

Most mar tovabb tanulmaoyozvan az akarat mtlkOdesst 8zem
ben emberiarsainkkal, azt tapasz talj uk, bogy egyik egyen akarata a 
masikeval 8~embesz&II'van, valamint a csigabiga behuzza a szarvat, ha 
e])entallast Jrez, ugy a kat akarat is megsz(fnik a kt1zdele~tal. Kti
lonben is, ha kat era egyenlo as ha egyik fokozhat6, a masik is, 
e81mas ellen dolgozva az eredmeny semmi s a moz~atand6 test nyu
galomb&n marad. Ez a viszony 8z{i]i a jogot, u. me egymas akarata
nak kolcsOnos tiszteletben tartWt. 1) 

Egeszen mas viszony van az egyenek kn16n vagyai 8 tobb e 
felek kozt, melyeket 08szesen ket rovat ala gylIjthetni. A kit'cmsag 
es laarag I) mindnyajokat befoglaljak. Ezek 8zintugy erok a magnk 
nemeben, de sem tiQztelettel, sem kimelettel vagy engedekenyseggel 
nem viaeltetnek egymas iranyaban, akar azonegy szemelyben, akar 
kftlon egyenekben lakozzanak; hanem ha egyszer kigyo-kavet funak, 
m&s8zor harcz, haboru dol kozottok, a melyet nem az 8sZ, hanem 
csak 8Z akarat 8 e S8m mindig bir fekezni. A ktilon egyenekbeliek 
peraze, hogy nem talalkozhatnak, de talalkoznak am a t610k keltett 
cselekmanyek 8 csinaljak a Ho~be8i allapotot .• ) Minden kiv8ns&gnak 
van bizonyos- Urgya 8 ha keto egyenei azonegyre ahitoznak, kesz a 
haborU, melyben egyik £61 S8m val~gat a fegyverekben, sem semmi 
tekintette1 nines el1enfele irUt 8 csak az az egy elii. erveDYes nalnk, 
bogy a czel megszenteli az eezk6zt. ') 

A haragv6t. talal6an jellemzi az a azOkas08 kifejezes, bogy in .. 
du1ata targy~t "elvesztene egy kalan vizben" a baragv6. Lelekt&ni .. 

I) A gOrOg phil080phusok ezt az eszmet k't kiiloDb ~6 foga)omra OSZ~ 

totUk, melJelmek DeTait mAs nyelvekben csak megk6zelfteni Jehet: .eulabeia, 
aeschJDe. • Lat. .reverentia. religio· (Dem a Lucretius frteJm6ben), akair: 
• vereeundia 6. pudor. II 

I) EpithJmi~ tb)'DloUJDenon. Lat. cupiditaa, iracundia. 
a) Bellum omnium contra oameL 
') Finis aanctifieat media. 

6 



18 • 

Jag pedig lehet6 altalano88&ggal ugy 'rtelmezhetjtlk a haragot, h081° 
,,011 felindulas, a melyet akaratunk. vagy vagyunk teljes1teset velet
lenal gat16 vagy meghiuait6 kOrillm'ny kelt: & Nem tartom teljelnek. 
de jobb a kozGnaegea 'rtelmezeenel, a mely "a8re~em vagy bantalom 
okozta felindulas"-nak alIftja. Marl bisoDY sok serelem M bantalom 
nem indftja az em bert haragra. 

Barmikepp oazt&lyozzuk a teatnek magukra hagyott vagy az 
akara·toD gy(szedel~eakeda v&gyait" annyi an, hogy azt az allapotot 
idezik ale, 8 mely alkalmat ea ervet azoIgaUtatott °a pessimistak is
meretea velemenyenek, a mely Dem korunk talaImanya, mert mar a 
pogany mythologia vallotta a vasko.. neve alatt 8 a theologia is 
mag&eva tette, "eredendo bdD" (peccatum originanum, Erbs11 nde) 
czimet advan neki. Ezzel a legazoroaabb kapeaolatban van a " meg
valtas" foga1ma. De caak .eddig jojj as tovaibb ne menj, ~ 1) mOD

dom en is a pes8imiataknak; mart barmennyira veaztere j&rnak is 
a v&gyak annak, a kiben tanyaznak 88 kart, v88zelyt, serelmet okoz
tak masoknak, az okoztak roszak meg sincaenek t~bb88gbel1 a mi 
fo1dtinken. Mert, 1) a vagyak te]j~8ite8e a vilagert 88m mindig rosz 
cselekveny, sOt vitatott elvem szerint csak akkor vaIik azz&, ha az 
akarat fo}otti diadal 8zt11emenye; 2) az akarat gy6zedelme a va~l'ak 
felat.t koran &em valami ritka aBet, hanem kisebbeket a nagyobbakat 
08SZ8V8ve a tobbs8get teezi; 3) a mi a serelmeket· illeti, ott van 
ellensuly gyanant az u. D. "megtorlas .joga" (juatalianis). 

"De ez nem ptolja meg a serelmat" - k6zbeazeSI valaki 
"minthogy mar megeaett." 

- Termeszetesen, Dem; de gatoJja a tOle valeS feJelem. 
A mi az .eredend6 biln& dogmajat illeti, aDDak .ket balt a 

tamasza. ElsObben is nem foghatja meg jozan eaz, bogy Adam apank
nak b&rmily CSelekl1lngit, mikepp ~r()kolhetnek tulajdons&gul a ma
radekai; mikepp tehetne 6ket sajat hibajokon kivttl fe]el68<skke 8 

bifnos6kke? Ez tehat logikai ba~ I A maaik a tortenelmi. Az u. D. 

megvdltdst (salvatio, ErllSsung) hogy megerthe88tlk, a historiab6J a 
Codrusokat, Curtiuaokat, Deciuaokat Itell fontoleSra' venntlnk, a mi
nek az eredmenye egy santa hasonlat lenne, t8h&t vissZa kell men
t;lunk a zaid6k "bllnbak"-jaig. Nem tehetven fel, hogy t. h. minde
nikenek elegseges tudom&sa volna errol az 8.gyr81, ideznem Ital) a 
Sz. lr&snak ide vonatkoz6 helyet: "Vegyen Aron az Izrael Sainak 
egesz 8okas&gat61 ket bakot a blln6rl . . . Allasaa a kat bakot 0" J ehoya 

I) J6b t. 88. 11. 
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eleibe a bizonys8g hajleka (gyf1lekezet satora) ajtajahoz 88 V8S8en 

80rsot mind a kett.ore .. · Es a melyre Jehova sorsa esik, aldozza 
meg azt a bdnert, a melyre 'pedig a kibocaatand6 balt esik, allasaa 
azt eleven en Jehova eJeibe... Es mind a kat kezet annak fejere 
teven, vallja meg az Izrael fiainak, minden hamissagokat es minden 
vetkoket es b«n6ket, melyekkel annak fejet atkozvan, killdje ki el
rendeltetett embertlSl a pU8ztaba . •. as elviszi a bilk minden hamis
s&gukat a pU8zta f(Sldre." Targyunkra alkalmazWval kitdnik a ket 
bak az illetlS dogma tlgyeben. De van am tfibb baj is vele. Egy az, 
hogy azt az "eredend6 biint" Dem lehet az AdaQl' eses8tlSl datalni; 
mert hogy az engedetlenseget elkovethease, m.r benne kellett lenni 
- valamint Evallan i~ - a b{1o cairajanak. Es vaJ6ban ha a ki
vancsisag 88 nagyravagyas nem gyozedelmeskedik akarataikon, S8m 

Evat Dem csabitottak volna el a kigy6, incselkedesei, . sem Adamot 
nem vette volna rea a fe]esege kinalasa: bogy egyek liZ a]mab61. 
Mas az, hogy a poganyok "engesztel~ 8zeriartasanak" (expiatio, Suhn-

, opfer) batarozott czelja 8 eredmenye az istenek., futiak vagy a Ne
mesis haragjanak megszfintetes8 volt s ez. a bllnbak-szertart8.se is. 
De a theologiai "megvaltas"-nak nem kovetkezmenye az, hanem 
Kriaztu8 onaldozat~ utan is Ist.,n (Snkenyere van, hagyva "hogy ki
oek legyen javara, ,kinek ne, 'a melyet viszont az "elrendeles" (prae
destinatio) m(1szo fejezki; ugybogy az. embernek se j6 akarata, 
se j6 tette tldvozuleset nem biztositja. Ezt a '. ' ... tant Augustinus
nak k08zonhetik a t~eologusok, a ,Jansenistak pedig as Calvinu8 td)on-
t61 dzt6k. . 

Az igazi er,dend6 b{fn, az idegrendszer as ez is 'csak fektelen
segevel valik, banna. EttOl pedig nines megvdlto mas mint az aknrat. 

De minthogy az, a mint lattuk, Dem: mindig hajthatja veghez 
a megvaltas 'munkajat; segitseget kell kere.sniink neki 8S megis lel
jiik kettOben. 

Az elsa, a melyet kozeJebbrlSl '8Zandekom targyaJni, a hatalom 
(potestas, Macht). . 

.Sokszor surgettem 8S nem szunom meg surgetni, bogy ha akar 
tanitunk, akar vitatkozunk, minde~ekelott az illeto targy, a fogalom 
fel61 kell tisztaba j6niink 8 a 8Z0 jelente&eben megegyeznlink. Tegyiik 
h~t ez littal is. En, reszemr61 megmondom, mit ertek itt a "hata
l~m· . szo alatt. T. h. aztan lassak, ha helyeslik. vagy. elfogadjak-e ? 
~ert att61 ffigg tovabbi ~&rgyalasom' foganata. En itt az ember ha-

.~ ta~t . e~~, a ki para~C8ol vagy tilt v~lamit s a parancsnak a 
8-
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cselekv8a, a ti'la.lomnak a nem elelekv.es a kllvetkezmenye az elfogad6 
mzerOl.' 

A b.talomnak tehat k6vetkeztet6 elttje van, melynek a caelekv8 
vagy nem caelekv.o r.8szero) a !totlluN, felel meg. A k6teleaaeg ken-
8zerifaeg, a mely az akar8snak eppeD .ellenkewje 8 mivel szerintem 
az erkGlcai bl1nne\t az akarat bakua az alapja, m8ltan t6r16m ki az 
erkolQli as6tarb61 a nevet. A paraDCS teJjeaiteset, meg a tiltott cselek
v8nytOI tart6zkod&s·t mg,tkl",,,,igneL .nevezik, me)ynek taI.loan 88 
szabatosan valtS kifejezeae magyarul: sz6fogadds. 

A hatalom nem a vagyakr6J, banem caak a caelekvenyekr31 
reDcJelkezik 88 .a tars88 elatbeD keletkezik. Tovabbat, minthogy az 
akarat Ii' vagyakkal. szemben - mint a Sokrates daemonja - fakepp 
tilt61ag viselbdik, segelyenek is t. i. a hatalomnak, - ovato8an 
8zeSlva - r3kepp tiltaa a 8zerepe. Minden a8etre jelentOaege 8s fon
toss&ga a cselekveny minlSsegetOl, jeleaen maga es kovetkezmenyei 
baszDo8 vagy artalmaa voltat61 fOgg, .. in.el fo~a a Bentham-fele 
e)~elet .erveDY888e valik ezen a teren. 

Laasuk mar mikepp m'f1kodik az erlelmeztem batalom: 
1. VanDak 011 egyenek, a kikro) koruknal vagy e]mea))apo

tu~naI· fQgv.cl feltehetni, hogy akaratuk a vagyaik kormanyzas&ra 
jeleaen zabolaza8&ra elegteleD, u. m. a kia- vagy eretlenkoruak sa az 
eJmebet~gek. Az elsobbek kormanyzaaara a aztll6i hatalom 8zolgal, a 
m~lyet a termeszet ad, e8 a mivelt&eg javit 8S tokelyeait: Annak a 
mukodeset nGveles~ek nevezik, a melynek megemlite88 czelunkra 
aleg. Csupan csak azt jegyzem meg, hogy az elmetebetsegek fejlesz
tesere nezv.e a novel~8tan (paedagogia) egyebarant eleg bo 6tasitast 
ad, de biz' az akarat tekinteteben bianyos es e hiaoy pOtl4sar& 80r ... 
get61eg 8zolitom feJ paedagogusainkat.. As eszeveszetteknek pedig em
bertarsaik ttitorokat as menhelyet rendelnek. 

2. Az erettkorliak as epelmejllek akarata segelyeff) az tUla,,.·· 
hatalom 8zo1gal. &8 mit tesz ez? El8obbe~ a serelmek eltavoztat8sa 
8 azokt61 elije8ztese vegett az egyenektlSl a JUB talionist, a mel,et 
egyeneaen .b~u-J]ak nevezhetank, elv8szi, 88 maga bajtja 
vegre .biJ"tetesc neve alatt. Masodszor felallftvan a .birlok- fogal
mat, a fonnebb erintett esetben,· t. i. mikor ket egyen vagyai azon
egy Urgyra iranyulnak, Dem hagyja az li88zetltk6zo ff'Jekre a don
test, hanem maga hatUoz· felette. 

Az al1amhat&lom alattval6inak bagyom'nyos, szokaso8, . vagy 
irott tfirvenyek altaI jutnak tudomWra a hatalom rend elk ez8aei , a 
melyek mindDl'ajokat eDgedelmeaa8gre k6telezik 8 ha j6 8Z&utab61 
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DelD .Wjeaitene erossakkat keR8Z8ritik is. Ime itt van a kiililUBIg 
eredete. E hat, mint megmondtam, jog) es Dem erk~lC8i foga1om, 8e 
a .ki erklSlc6ia8g egyedffli alapjava teazi, az akaratot, az 3nkenytesse
get, k6vetkezaleg a felela.eset nemcaak cs6kkenti, hanem al is 
enyeazteti. Ezek n61kttl pedig 8zokMt, robotot,· divatot igenis, de 
erkalcsiseget kepzelni Dam lehet. 

Sztllt a taraadallbi 'Jet meg .egy el Dam hal]gathat6 mas seged
eszk6zt is az akarat t'mogataaua, t.. i. a lWzfJllmIhlyf, a mely on
tudatunknak eddig meg nem emlft.ett kat jelen8egen81 fogva ml1k'o
dike Ezell: a blcsillet 88 r.iggm erz9se. Amaz abban az 6bajbiaban 
8S torekveaben all, bogy tetteink as jellemDnk embert&r8aink helyes
leset, s3t tiszteletet is megnyerje; emez abban a feleJemben, hogy 
elkovetett, avagy caak elkovethet3 tetteinkkel ut a helyeslest, azt 
a tiszteletet el ne veszitstlk. A becatllet ea 8z8gyen erzese mar t61 
megy azOD a haUroD, mely az eddig ele targyaltam hatalomnak, az 
dllamhatalo,,.ftuk· van azabva. Azaz, .hogy azok mar nem csak a 
cs81ekvenyekkel, hanem forri.saikkal is, testiekkel sz{ritugy, mint a 
lelkivel, a v&gyakkal v~Dak viszonyban. Es ez a Dezet minket az 
akarat m8sodik, hatalyosabb as magasztosabb segedehez: a vallashoz 
vezet, a mel,. bela6nket, szfntUgy mint az aIlam a kll1elSDket kor
manyozza. Az erkolcai elam hataaat csOkkentheti, de nem 8nyesz
teti el meg a babona, dogma 88 m·ysterium is. melyekkel·.:a va]]as
formak meg vaDnsk vesztegetve; mert mindenikok, barmint burko]vK. 
eleszti 8S fenntartja az istenseg eszmejet ea az emberiseg· feletti 
hatalmat. . 

. Bogy ennek barmily homalyos kepzete mily cselekedteto ha
tassal van, azabadjon egy tort'nettel - nem adomaval - vilago
sit nom. Mid6n meg Erdelyben a hatar6ri katonasag fennallott, a 8zel· 
beli 6rtanyakat »kommand6knalr" hittik. Egykor egy kaplar oda 
megy egy katona gazdahoz 8 azt mondja neki "keed holnap kom
mand6ra megy!" - "Nem en, mert 8tb." - A kaplar peraze nem 
tagit, hanem minden m6don igyekszik rabesz81ni a hat&r6rt, hogy 
teJjesftse, a parancsot, de mind hasztaIanul. Vegre kifogyva erveibOl 
utoljara azt mondja neki: "Igen. de mUBZdj!" S a sz6 varushatasu 
Jon 8 ezt a feleletet von' maga utan: "No, ha muszaj, 1igy- hat csak 
elmegyek. " 

. Meg a felekezetek, mondjuk egyh8zak kozti ellensegeske
desek, a kO]csOD08 tild0 z8sek, habortik is sz41tek 8S szaporitottak. 
erenyeket. 

Az akaratot segelyez3 eszk6zok ko~tt, sz6 lehetne a llhiloso-' . . 



phiar61 is. De ~el tlSbbe~.· k&t ... S' baj,' bogy - a mint lattuk -
annyi az erk~lC8j. ely, a menoyi a· r8odaaer. ' 

Ezek k6zt bat a j6 erkolc~t, az treDyt megiememi • gyako
rolni t6rekv8 egy'DDek. valogatDi kellsne. Amde 8Z oly Mtelmi, e6t 
tudomanyoa miv91teeget k6vei!el; a milyet as emberiaeg legealegna
gyobb r8ssenel fel sem tebetni. - ElJenben vall" ketaegen kivtll 
minden Depuek 8 blindenike legnagyobb r6az'nek van. 

Minden vallaanak - meg a fetiaizmuet '- totemizmnst, lam 
V8szem mer3ben ki -- veleje az erk61cai elem, eat nemelyikDek, pl. a 
BuddbJamuanak - eredeti alakji.ban - erk~lC8tan az eg8az tartalma. 

A val1U hatalma parancsolai9kbaD nyilatkozik, a melyeket 
IsteDeinek 6d ki. Itt is teh&t a k,e.laaIg, de a melynek,. mint nem 
embert&rsait61 sz&rmaz6, hanem fentebbi forri.ab61 ereda segftseg't 
akaratunk kesz8egesen elfogadja. 

Ezt a segfts'get a theoJogia .1.,.. lt4g,.""bte/ec nevezte 8s 
dogmAva faragvan, igazi jellem'Ml kivetkeztette .. De akarmit 8seD
vedett is emberi kezekt81 az IBteni v~l8a, 0)1 egyetemes ea elterjedt 
hatalom az, "melyet eJ8gge nam becat1lhettink 8 benne el6gg8 nem 
bfzhatunk.-

A vallU ea philosophia versenye az erk61caileg elemozditua
ban egy t6rtenetet jattat eszembe. Az Athenaeiek bizonyo8 k6zepil
letet akarvan felallfttatni, a vegrebajtaara k't epittSmeater jelentke
zett a nepgy.nea el8tt. Az els3, a ki 8z6Jott, aleadta r8szleteaen 8. 
terjedelmesen as epftlet tervet. as epit_ m6djat. 

A maaikra kertllven a az61aa sora, . caak ennyit monda: .ED, 
a mit m613rsam elbeszele, fII89C8iNtUom· es a nap emezt bi.. meg" 
az epite88el. Az e]s6bb architectu8 a philosopbia, a m&aodik a vallas 
kepet viseli. 

Ellenben bizonyftja a tortenelem, hogy a t&raadalombaD a val
las08 erzelem hanyat1Wvai egyfttt j'r az erk6)csia8g hanyatJ&sa. 
Hivatkozom a 10k k6z6tt ez utta) az O]y~pU8 istenei megcsokkent 
becsuletere, mel,. a rcSmai birodalom utola6 id6uakaban harap6d
zott aJ. 

De elrettent6 peldavaJ alJanak el6tttink mind a mult, mind. a 
moat vegzOd6 szu av folytan, jeleaen kOl1lDkban a francsiak, a kik 
az egybazi azemelyeket, f'rfiakat 8R n6ket az iakolabOl kiktiazelbOl
tek, a beteppo16 ap8czakat a gy6gyinUzet&k 6gyait61 - aDNi ka
rokkal is - el'6ztek. Ime, ott iDutatkozik az erkCSJesi 'romlotta&gualt 
oly 8zomorU kepe, melyen a legut6bbi esemeny a Panama-flgy bisony 
naID 'ja~l . 
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El1enben az 8m valJuhoz vaJ6 ~.kodu idvea erecimenyet 
a ParaokniJ lathatDi, melyre nasve- m'g azt is meg kell fontolnunk, 
hogy Zoroa.ter tan at, Dem: mint as OJympusi istenek tiszteletet a 
korabbi val16k k6z6ny6ea8ge, a8t fitymaIUa d6ntotte meg, hanem a mo
bamedaDism118Dak fesyverre) aegftett aNma 8z0ritotta keakeny hatarok 
k~zze. MindeD ember hat, a kioek az erk6lcsi-'g tigre sziVeD fek-
8zik, tAlrekedj8k magaiban 8 a kire hatni bir, mMokban is a valla-
808 erzelmet apo]ui, eJeuteni 88 er6sft8ni 8a taraadalmi klJreben tar-

. jeszteni. Ezt az tldv6a ea magasztos czelt tt'lzte ki map ale a David 
Ferencz egyestllet is, a miben minden tagja &laz88An 8S kalan-kf1Jan 
reszt keD ho~y vegyen. Segftae ia a j6 Isten, hogy sikere8en es al
dusal munk81kodhassak. 

Azonban minden kit, a ki eddigi fejtegetesemet b&rminemil be
folyBsokt61 el Dem fogulva helyesli, felsz61ftok 8s smvere kotam, 
bogy allamot es vallaet minden tiszteiettei 8 h6dolattal imDtnk csak 
mint aegedeit tekintae -8S a maga Koreben annak a f6f6tenyem 
magaaztos aldaso8 eronek, az akaratnak ebrentartWt, ernyedetJen 
m{fkOd8set, 8zoval 8S tettel, 8zoktat&saal, oktatassal 8S biztatassal 
e'Jzkozoln i t6rekedjek. 

FeJteszem azt i8, bogy valamint a testiekben igaz, bogy "amor 
incipit ab ego" (a szeretet elso targya az In) ligy, sOt meg inkabb 
ugy a lelkiekben: actin Incipit ab ego (a. cselekves elslS forr&sa az hi: 
az igazi ontodatos es testi v&gyainktcSl meg nem vesztegett ego (en)· 

DR. BRASSAI SAIIUBL. 
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A David 1!'e~eIlcz Bulet cselja: b vnitan.., 
keres6tt!ny 'lJallas, a kit- t!s erkOlcsefMlomting tis netJeli!stan kOr& 
tano.6 elvek t!s klJrdt!sek tisltasasa tis terjesetise, (.I kereslttlny 
valldsos tflet apolas(.l is emelese. 
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hetni barlnely idoben Dr. Veress Vilmos egyl. penztarDok 
urn;'l KoloZ8vart, a hoI az egyleti nyomtatvanyok is meg
l"endelhetok. 



v ALLASOS DOLGOKRCL. 
(Pt\rbe8z~d.) 

Ta1nas. J6 reggelt, kedves Peterem! Hoi voltal ily koran? Mar 
egy fe16raval ezeJott kereste]ek~ hogy semlni bivjaJak. F;z a 8zep tava-
8zi nap 8zintugy csalogatja az elnbert a szabadba. A telen ugy is eIeget 
Ultflnk a szobaban. Aztan rna meg vasarnap is van. 

PAter. Isten hozott! Koszonom, bogy ram gondoItal s ertem jot
tel. Nagyon szivesen elkiserIek. A templomozasnak ugy is vege. En is 
ott voltam. Azert nem kaptal itthon elobb. 

Ta,nos. l.Tgyan - s te most is jarod a templomot? Emlekszem .. 
bogy gyermekkorodban is mily szorgahnas templomgyakorl6 voltal. 
Miert is nem lette) pap? Te igazan papnak szU)ettel. 

Peter. Hat, baratom, en azt hiszem, bogy a templom nemcsak a 
papokert van. Inkabb a pap van a templomert s ez a gyUlekezetert. S 
ha nines gyUlekezet, mire val6 a templom as mire val6 a pap? Igaz, 
bogy en gyermekkoromban is szerettem a templomba menni, mert szii .. 
Ioim is rendesen eJmentek. Lattam, mily j61 esik nekik, ha en is velok 
megyek, vagy ott latnak engem is. S megvallom, hogy nekem most is 
tiromem telik benne, ha raszt vebetek iegalabb a vasarnapi isten-tisz
teletekben! bert, a mikor csak teheteJD, nem is mulasztom el magam
Dat ezt az oromet megszerezni. 

Tamas. Hiszen, a mi' szUloimet illeti, It 1l1int t.e is tudod, azok 
8zinten eJeg buzg6 templomgyakorl6k voltak. De akkor o)yan volt a 
viIag. Ma mILa id6ket eliink. A vallasnak nines meg toboo az a jelen
waage, a mi regen volt. S a mi engem iJIet, mi tiires-tagadas, bizony 
en nem sokat haIIgatok a harangsz6ra. Az en hitem ugyan a hegy~ket 
mar ki oem mozditja' helyokbo); sot, a mint Jatod, annyi erflJe sines, 
hogy a templomba vonzon. Nem hiaba a nevern is Tamas. 

Peter. ()szintenek eleg oszinte nyilatkozat. Azt is tudom, hogy 
nem allasz egyedU) nezeteddel. Sokan vannak, a kik hasonl6keppen 
gondolkoznak 8 meg tan szanalommal is tekintenek reank, bogy mi meg 

1* 
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mindig azivUnkben hOf(lozzuk a vallutetelt: "H i 8 Z eke g 1 I. teD
ben", bogy joJ esik, btl ajkainkra vebetjUk a zsoltarir6 azent dalDOt
kal: .,Szivemet hozzad emeJeln tlS benned bizom Uram-, 
bogy orOllu~8t lebol-ulullk a lneny 8S fdld teremtoje elott 8 nem tartjuk 
elveszett i(lonek az evangeliumnlal is fogJalkozni, annak tanitasait hal
g.tni, azokhol crot, haltorsagot (;8 lelkesedest meritni magunknat ter
h\ink bortloz:i~ra" kijtelesse~cink teljesitesere, valamint a jHv6 Qet 
iranti hitre es megnyug,·a~;}·8. is. 

'Jail";=<. No, rajtatl Dleglat&zik, hogy a lemplomban voltAl. Kg6-
szen tel\'e vnl!Y szent)~lekkel. 'ravol atto1, hogy szanakozD'm rajtad, 
inkabb il-igyelni tudonJ, ho~y ugy bele talalo<l magadat nz emberi&q 
gyennekkorannk tOndcrvilag;iha. Mert mi egyeb a vallas, millt egy 
8zep as jgl'~O tiilulcl-lneS(\, nlely t'gykor k6tBegen kivUI liaszno8 IZolga
latot tett ay. elnberisegnek. I)e 1I1n, 1l1ition a tudomt\ny fenye vil6got 
vetett a mesck or8zug,irll~ Inidon u felnott emberiseg Dem hittel, hane. 
igazsnggal tcil,hi.lkozik, ell~edj Jne~. baratom, ha 8zinte cBud&ltozoDl 
rajtad, hogy te, ki oly fl'l\'ilagosult R egy,iital:lban model·o miveltsegU 
ember vagy, lneg Inin(li~ )·i\jCJn~anj tlldsz n valh\scrt. 

J)'~'CI·. Mindcnek~)utt ki;~l,unom,! hogy le~alabb nem tartasz en-'. 
gem is a vilagtol egeslcll ehlJarutit eOlhernek S l-olam is f~lteszed, hogy 
korunk vivrnanyai, a tntloln;in)" ign1.sagai elott en sem hunyok 8zemet. 
De miert kellene ezert "aJlti~tCllnnnak lennem '! Mintha bizonya mivelt
seg a vaU{lssal egyfitt ule:! J1t~ln fC111e! ltlintba n t.uttomany Istent • 
vilaigegyetelubol s ezzel n hit(\t n~ (,Illberi kebelbol valaha kizarhatn'! 
Ellenkezuleg, a luiveltst;,~ tlnn~'ira knpr!-\olathan ull a vall&ssal, hogy. 
nelkiiI ez nenl is kcpzelhetu. i\f'lli kututOlll a fdldon megjelent el. 
ember te)·nlt'Szett~t, lie ~. uuyi hilOn)·o~. hog~· a Dlidon latent keresni kez
dette S clzel a hit kt~IJ~l(~1t(\n ;.!y(il~(' .. ct ,-crt, IU{U- l\ miveltseg egy bizo-· 
ny08 fokan nllott. S ho~'~ ilZ ('luhf'r :iltal ell~l·hctO legfobb ntiveltseg, az 
ismeretekbcll, fii1<.\t!:. 1"ru)c:.~;:l'ttt!.l('nlclny()khan elerheto nagy haladas 
- Inert legink;\hh enUt·k ign;'.s,i:.;ait f=zeretik nelnelyek a vallas igazsa· 
gaival szenlhetillitani - ~ohnscnl zti.rhntjtik ki Istent n vihigegyetemMl, 
erre nezve nlig tUtlnck llll'~;.!yf:;lObb crvet hozni fel, Dlintha halbatatlan 
Eotvosiinknck (;~y ide \·onatlioz,i ~Zl~1' hastJulu.tara bivatkozom. " Tegyflk 
fel, - u~ynuu.d F.i;t\·ii~ -- hu~y v:llaki hosszu eszleles utan a gozmoz
dooy egesz gcpezetc f. lJH~~~(~rtctt(·, s III (·g-~·e~ (·savarok czeljait, a kere
kek bnt8.sat kit",ltilva, IniJult:ht i~nler, csak azon erot nem, mely a gepet 
mozgasba hOZ1.R S hn a na~y felfcdezo~ miutlin taI,asztalta, bogy. egy 
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vagy mas resznek mozditasa altai a2 egesz Inozdony jarasat kesleltet
beti vagy felbeszakaszthatja, ebbbl azt kovetkeztetne, bogy a gozgep 
esak ezen cs&varok, csovek as kerekek altai jar as semmi mas nem 
Jetezik, mi az egesz gepet mozgasba hozza: vajjon nem korlatolt felfo
guu embernek rogjuk-e mondani az iJyent, barmennyh·e bamuljuk is ke
peasegtSt, melyet a reszletek felfedezeseben tanusitott? S nem ugyanazt 
teszi-e sok bamult ternleszettud6sunk? N ekem ugy tetszik, hogy ha a 
termeszet puszta latasa az embert az istenseg letelerol gyozi meg, akkor 
a termeszet tanulmanyozasa nelU ingathatja meg ezen meggyozodeset. 
Minden l~pes, melyet a termeszettu(}omanyok koreben tesziink, csak 
&zon targyak szamat szaporitja, melyeknek elso okat nem ismeljUk 8 a 
bAmulatos harmonia, melyben az egesz all s melyet eppen haladasunk 
utan tisztabban latunk, csak azon bamulatot emelbeti, me]yJye] a min
denstSg teremtoje elott meghajlunk." 

Tamas. Val6 igaz, a mit mondasz; de ezzel engem meg nem 
fogsz meg. A terrneszet szcpseget s bamulatos rendjet en is csuda,lva 
szemlelem; de latom azt is, bogy a termcszetben orok es valtozhatat
Ian Wrvenyek uralkodnak, minden okozatnak meg van a maga terme
azetes oka s ha ama vegso vagy elso ok, a melyre Eotvos is hivatkozik, 
orokre kifUrkeszhetlen marad is, k6tlem, hogy azt egy szelnelyes, sz&
bad tetszesii es mindenbato Istennel azonositni lehessen, a mint ezt a 
vaHas kivanja. De ott van az eletben a j6 as a l"OSZ, meJyek k6zUI az 
egyiket sajat erdekUnkben minel inkabb megval6sitani, a masikat mineI 
tavolabb tartani magunkt61 igyekszunk. Kerdem: hogyan egye~tetheto 
ez ossze azzal a gondolattal: bogy minden az Istentol szarmazik? S 
bogy egyebeket ne emlitsek, nelnde, alig van ember a foldan, a kit a 
sors tisebb-oagyobb cSIl .. pasokkal meg ne latogatna s minel inkabb be
foly valaki embertarsaira nehezult ezen csapclsok enyhitesere, annal 
nemesebb lelekneli: tar~juk? Am, ba Isten !~onyijriil{j At yank es sorsunk 
az 0 kezeben van: nincs-e ez ellenlllOn(iasban 87. 0 gondviseh~seben 
vetett hittel? 

Pete)·. A kerdesek, Inelyeket felvetettel, tagadhatlanuillem cse
kely fontossaguak s nenl egy erllberben megingathatjak az Istenben 
val6 hitet, a minthogy latom, benned is Inegingatbik. De a ki csak ke
telkedik, meg nem tagad s nagyon orvendenek, ha ketelyeid eloszlat&.
sahoz en is hozzajarulhatnek. Pedig neln lehetetlen. 

Ta1nds. Szeretnem en azt megbitni. 
Peter. Legalabb megkiserlem. Te abb61 indulsz ki, bogy a ter-
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m8szet ijrtik as viltozhatatlan tOrvenyei mellett nem lebet 8z6 egy sza
bad tetszesti es mindenhat6 IstenrOl. Azok mellett, igaz, hogy nem 
lebet, de azokkal egyUtt veve vag, azokban belyezve a mindenhat6s&
got, mindon ellenmondas elenyeszik. Azaz, a mi a termeszet torvenyei. 
szennt tortenik, azt Dem szabad ellentetbe helyezni az isteni er6vel, 
mert Jenyegeben mindketto egy as ugyanaz. PI. akar azt mondom, bogy 
esik, akar azt, bogy !sten az egnek csatoroaib61 megaztatja a mldet ; 
akar azt mondom, bogy az orvoss~ a betegnek hasznalt, akar azt, bogy 
Isten visszaadta a 8zenvedonek egeszseget, akar igy sz6lok: egy ember 
megbalt, akar igy: az Urmagahoz sz61itotta ot, tokeletesen egyre megy. 
Amaz a dolognak tenneszeti, ez vallasos 8zemlelete. De mindketto 
szorosan egymashoz tartozik s oem egyebet tesz, minthogy Isten az 6 
tOrvenyei altai m6kodik. Es ez nemcsak a helyes gondolkozasm6dnak, 
hanem a kegyessegnek is megfelel. Mert ba a termeszet tUnemenyeit 
az isteni eratol megkUlonbHztetjUk, akkor Isten tobbe nem lesz minde
nekhen minden, a mi az Istenben valo bitnek alaptetele. Ha pedig 
Istennek kettos mukodest tulajdonitunk, egy termeszetest 8 egy terme
szetfelettit, akkor a JegfObb lenyrol val6 fogalmunkban szakadas all 
b~, a mely vallasos eletUnkre nezve igen 80k esetben karos hatassal 
lenne. Akkor folytonosan ingadoznank Isten 8 a termeszet kozott 8 

latent csak kisegitoUl hasznaln6k ott, hoI a termeszetben nem taI8Jn6k 
meg a kulcsot egy esemeny megertesebez! Ennek pedig a kovetkezese 
ismet az lenne, hogy sem a term_etben nem erezllok magunkat ott
hOD, sem Istenben nem lenne teljes bizalmunk. 

Tamas. Ha jol fogtam fel szavaidat, szerinted az lstenre Dezva 
Dem beszelhetUnk 1.ehetosegrol, a mi egyszersmind oem vaI6s&g. L&sd, 
a mindenbat6sAgnak ez az ertelmez8se nem rosz, ba szinte utvesztonek 
is latszik. De azt kerdem, hogy ezzel a, felfog&ssal nem he)yezzUk-e 
latent alabb az embernel is, a kinek 8zabadsagaban all a maga mun
kusag&hoz tetszese szerint megvalasztani az eszkoztiket 8 meg a ter
meszet eroit is a mags 8zo)gaiva teheti? HoI maradnak akkor a CBud8k, 
melyeknek oly nagy szerepe van a valbisban 't 

Peter. A mi a szabadsagot ilIeti, azzal, bogy Isten a termeszet 
torvenyei szerint mfikodik, az 0 szabadsaga egyaltalaban nines korl&
tozV8, mert e torvenyeket is 0 alkotta Mar pedig a szabadsag nem 
abban all az emberre nezve is, bogy valaolit kenyekedve szerint csele
kedhessek. A szabadsag alapja a tOrvenytisztelet. Ezert mondjuk, bogy 
lIZ a nap, mely a torvenyeket nem tudja tiszteloi, a szabadsagra meg 
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Dem erett meg. Avagy melyik embert tartod te jellemesebbnek, toke .. 
letesesbnek, azt-e, a kinek elvei t, g011dolkoz,lsmodjat ismel-ve, hizton 
szamithatsz I-ea 8 mintegy elore tudod, hogy ilyen vagy amolyan korUl
menyek k6zott mit fog tenni? vagy azt, a ki folyton v8ltoztatja nezeteit 
8 a mit ma iger, holnap megtagadja? Nincsenek-e az emberi cseleke
detekre nezve is erkolcsi torvenyek, a me)yek szabads&gunkat ep ugy 
korlatozzak, mint a hogy - mondjuk - a terme&zeti torvenyek Isten 
szabads8.gat korlatozni latszanak; annyira, bogy minel jellemesebb em
ber va1&ki, annal inkabb meg van kotve szsbadsagaban es sok oly dolaot 
Dem tehet meg, a mit egy nalanaJ kevesbe jellemes, kevesbe becsUletes 
ember minden tctoVI\ZaS nelkal elkovet. A mikor tebat Istennek a leg
fobb szabadsaigot tulajdonitunk, nem kell elfelejtenilnk, bogy 0 egy
szersmind a legtok61etesebb lany is s igy legkevesbe sertheti meg vagy 
bAghatja at a sajat maga tOrvenyeit. Termeszetesen, bogy ily felfogas 
mellett a C8udaknak nines helye. Az Istenre nezve nem is volt soha 
cauda, mert 0 mindeneket tud as tudja nlindazokat egyszerre. Csak mi 
veges lenyek, a kiknek ismerete, tudasa az idoben szUletik as fejlodik, 
csak Dli basznaJjuk e szot oly dolgokra as esemenyekre, a melyeknek 
termeszetes okat Ineg nem ismerjiik .. Az elso napfogyatkozas pl. bizo
nyara csuda lehetett az akkori emberekre nezve, ma, hogy tudjuk 
okat, sot elore ki tudjul, szamitani idejet is, termeszetes tUnemeny 
szamaban megy. l{etsegen kivUI a valhis is a nlaga gyermekkoraban 
80k csudat latott, a llleJyek rna elenyesztek, a melyeket, a mint te 
mondad elobb, az' igazsag tanye folderitett. De ez a vallas lenyeget apeD 
oly kevesse erinti, mint a hogy nap napnak marad 8zert, bogy koron
kent fogyatkozasokat szenved. 

Ta,~,ds. Ez elm61kedcsedre a csudakl-ol meg Jenne nehany aure
vetelelD, eppen a ker. vallas szenlpontjab61. De ez a reszletekbe vezetne 
8 ezzel kiejthetnem n fonalat a kezembol. Kiilonben is a kerdes legfon
tosabb agar& meg adosom vagy a feleletteI. Am, bogy egy vagsa oknak, 
egy kozponti legfobb eronek lenni kell, mely e vilagot s minden abban 
levOket letre bozot t, fenntart s a magok rendeltetesok szerint fejleszt, toke
Iyesbit, ezt jozan eszszeI senki ketsegbe nem vonhatja. A kii)onbseg csak 
az, bogy a mig a vallasban e legfobb ero szemelyesitve van Istenben, 
addig a tudomaoy azt epp ugy egyszerii termeszeti eronek tartja, mint 
a milyen az altalad felhozott 8zep hasonlatban emlitett gepet hajto goz 
el-eje. S megvallom, hogy en is csak i1yennek vagyok bajlando hinni. 

P~ler. No him, bogy vegre te is csak a hitre szondsz rea Mert 
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bogy .. ama legfobb ero nem egy ontudatos leDY, teh&t Dem laten, . epen 
ugy a hiten alapszik, mint az eIlenkezoje Reszemrol, ha a vilag esak 
anyagb6J allan a, - csakhogy akkor mi sem vitatkoznank - meg el 
t~dn&m kepzelni annak eloall&s&t egy pusztan termeszeti erobOl is; de 
a.szellem, a 161ek csak szellembOI, csak lelekb61 veheti eredetet. Sze
melyes Isten nelkUI en az en szemelyes 61etem gyokersz&lainak: nem ta
lalom meg letalapjat 8 a levegoben Iil&l-adok. Ezart hab&r vegea dlll
mel a v8gtelen eroro) caak megkUzelitO fogalmat sem tudok magamaak 
alkotni, azt, a Ini bennem is a legfm,b: az ontudatot, az akaratot,. a 
szellemet nem tudom megtagadni attOl, a ki legfobb. En szemQ'88 
Istenben val6 hit nelkUl, sajat szemelyemet nem ertem. 

Tamas. Elismerem, hogy eros esapasokat mertel az en hitetlen· 
segem panezelara. De a fegyvert meg nem teszem Ie. Legyen hat, hogy 
csakugyan letezik egy mindenbato, mindentudo, azabad tetszestl· ~ 
szemelyes Isten, kerdem, bogy lehet az 0 josagaval 8S atyai szeretet8-
vel osszeegyeztetni mindazt a sok roszat, melyek reszint & termeszetMl 
aradnak reank, reszint mi okozunk egymasnak? 

Peter. Hadd balJjaDl azt a sok termeszeti roszat. 
Tamas. Akar egy taborral vezethetem azokat elodbe; de esak·a 

legkozonsegesebbekre mutatok rae T{izvesz as vizaradas banyszor pUsz
tit el egesz kozsegeket as varo8okat? Szara.~sag vagy jegvihar hanysior 
tem semmive az emberek munkajanak gyUmoleset? Nem 6lilkodnak:.e 
minden piJlanatban ott korUltUnk a levegoben a bacillusoknak ismeit 
as nem ismert legioi, melyekbol eszrevetlenUI betegseget vagy apen 
halaIt szivunk magunkba? Es ba nlindezek ideig-6raig megkimelnek 
is, maga az ido nem <Hi-e meg elebb-ut6bb ezt a testet, melyet ti az 
laten templomanak tartatok? A vagy mindezek nem a termeszetb61 rank 
arad6 l·oszak-e? Pedig, a mint mondad, a termeszet. tOrvenyeit Iiten 
alkotta s azokban 0 mukodik. 

Pete1·. Es en most sern vonom vissza, a mit mondtam. Csakhogy 
en ezekkel a termeszeti roszakkal szemben meg nagyobb tabort illitok 
a termeszetnek mind Dlosolyg6 gyermekeibol es Bzep leventeibOl s Ia. 
gy6zom velijk a te fekete seregedet. Nem erzed-e az aldott nap mele· 
get? Nem gyonyorkodsz-e a hold szelid fenyeben, a csillagok ragyoga
saban? Esocsepp as harmat a fi1~zalon, illatos viragok a reteken, rengo 
kalasztenger a mezokoll, stirn erdok, IOlnbkoszoruval felekesitett halmok 
8S hegyek, itt az egbe nyul6 kosziklak melt6sAgos tekintetokkel, amott 
a tengel·be tovasieto foly6k csilhlnlos hullamfodraikkal - mind-mind 
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Dam azt kialtjak-e fllleidbe: oh szap as diesO termeszet! oh utolerhe
tetlen nagy alkot6! Igaz, hogy a tfiz as viz neha nagy pusztitasokat 
tesznek, de avagy megsUthetnOk--e 'csak kenyerUnket is az egyik nelktil 
8 a maaik nelka] lenne-e csak egy tiszta zsebkendonk is? Azok a viha
rok, melyek rombolva mennek at neha mezeink es hazaink felett, 
ugyanakkor Dem tisztitjak-e meg a levegot taD epen a bacillusok le
gi6itOl? Detegseg nelkUI nem vesztene-e el becset az egeszseg is? S 
meg a hala) is Dem olti-e gyakran magara a szabadit6 angyal aar
nyait? Vagy ba varatlanul eB idonap elott fit is az 6ra, a megfutott 
terre, legyen az kisebb vagy nagyobb, neln nezhetUnk-e arra orommel 
as megelegedessel vissz&, ha igy sz61hatunk a kijltoveJ : 

Ugy eltem, bogy eletemet 
ViSS7.aelni nem hannam .. 

Ugy eltem, bogy eletemet 
Vegezni ne fajlalnama 

Megcs6kolgattam r6zsajat, 
Megizzadtam vaspalyajat. 

Nem mondhatjuk-e el a sirnal is hasonl6keppen a koltovel: 
Legyen aJom, legyen bir6, batran megyek eh~be, 
l\iint egy elfaradt utaz6, a yadon enyhebc, 
Mert ha bir6, nem furdal vad, 
Mert ha aJom, nyugalmat ad. 

Azutain De feledd el, bogy azok a termeszeti roszak, a melyekert te Isten 
j6s&gat ketsegbe akarod vonni, nagy laeszben meg ki is keriilhetok : 
figyelem, 6vatossag, e16rebtttis altaI. Ezert adta Isten az eltelmet. 
Ezert tett teged okos l(~nynye. Ezert engedett bepillantalli a termeszet 
tOrvenyeibe, bogy azokat megisnlerve, hasznukat is vedd a magad joI
latere. De lassuk mar azokat a roszakat, a melyeket mi okozunk egy
masnak s a melyekert, ugy Jatszik, szinten az Istent teszecl feleloss6 . 

. Tatnas . . Ugy van, mert avagy llem Istell oltotta-e beleuk azokat 
a szenvedelyeket, melyekkel egymasnak megl·ontAsara torUnk: harag, 
irigyseg, gyWolseg, hiusag, nagyravagyas, fos,-enyseg s a j6 eg tudna 
(sket mind elesz&ml81ni. Eleg, bogy pusztitasaikat ott latjuk mindenfltt 
az emberi tArsadalomban, elkezdve a legkisebb csalastOl a nepeket es' 
nemzeteket irt6 veres haborukig. 

PAter. Hat en megengedem, bogy Isten csakugyan nemesebbe is 
teremthette volna az embert, mint a Inilyen s hiszem is, bogy gondja 
van nemUnk t.okelyesbiteserol, a mint ezt k1ilonben az emberiseg mive-
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16desWrtenete is kezzelfoghat61ag bizonyitja. De engedj meg te is, ha 
azt mondom, bogy abb61, bogy egy gyermek rosz, nem lehet azt kUvet
keztetni, bogy 8zUloi is r08zak. Kiki maganak 8.l1 vagy esik. Mar mOD
dam, bogy Isten j6zan eszszel aldott meg, aztan adott hozza szabad 
akaratot is s igy reszben az 0 dicsosegenek oszt8lyosaiva, magaboz 
hasonl6kka tett. N e vadoljuk Istent azert, a miert mi vagyunk felelosek. 
N e vigyUk ra a mi balgas&gainket as esztelensegeinket. Hanem igye
kezzUnk &Zoo, bogy ama rosz szenvedelyeket, melyekkel csakugyan 
oem egyszer megkeseritjUk egym8.snak az eletet, legyozve, hozzuk 
munkass&gba azokat az indulatokat, a me)yekke) viszont b3von meg
&ldott az Isten s a me)yeknek nyoman aldas fakad az egyeni as csaladi, 
a polgari as tarsadalmi, a hazai as egyhazi eletben. Altalaban pedig 
mindezekhez meg hozzateszem, hogy ugy a terDleszeti, mint mondjuk, 
erkoleli r08zak egy maeasabb szempontb61 mas elbiralas ala eshetnek. 
A vagy oem a termeszet eroivel val6 kUzdelem-e egyi k leghatalmasabb 
eszkoze az emberi ero kifejtosenek? SzUkseg es nyomor is hanyszor 
lesznek a Jegnemesebb erenyek kutforrasai es dajkai? Es a vil8.gtorte
nelemben Dincs-e szamos pelda, melyek azt mutatjak, bogy a Jegnagyobb 
esapasokb61 a legnagyobb aldasok Cakadhatnak Sz6val: Isten a roszat 
is j6ra fordithatja. 

Tatnas. Nem tagadom, hogy sza,·aid nu~ly benyomast gyakorol
nak ram. Mintha ingadozni ereznem magalnat s kezdenem belatni, bogy 
a vallas meg sem lehet puszta mese Ha telnplomba mennek, tin meg 
imMkozni is tudnek. De bo, megalljunk. Hiszen, mire vaJ6 az ima, ha 
Isten orok as valtozhatlan ton'anyek szerint uralkodik? Mert akkor 
ezekt6) a torvenyekto] bizonyosan a mi 1(edvUnkert sem ter el. A minek 
Isten akaratjab61 meg kell lenni, meglesz, akar kerjUk azt, akar nem. 

petet·. Igazad vall. Hiaba kerjUk az esot, ha nines felba az egen; 
sOt meg azt is elfujbatja a 8zel, mielott esocseppekben a fijldre hullana, 
oda, a hova mi akarjuk. Hhiba keriink gazdagsagot, ha magunk ossze
dugjuk a kezeinket. Es hiaba kerUnk meg eletet is, ba a halal mar ki
nyujtotta utanunk kezet. De az imanak nem is az a ezelja, bogy meg
v&ltoztassa az Isten akaratjat, hanem haJaadas, magasztalas, a gyer
meki bizalomnak kiCejezese S Dlagunk a1arendelese Isten akaratjanak, 
az {S torvenyeinek. Mit gondo]sz, mi lenne, ha Isten mindenkinek min
den kereset meghallgatna.. l,egy meggyozodve, bogy 24 ora aJatt tan a 
vilAg is osszeomlanek, de annyi bizonyos, hogy az emberek, a nepek e8 
nemzetek konnyen kiimadkoznak egymast a vilagb61. Meg magunkra 
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nme is oem egyszer ugy jarnank kereseinkkel, mint ama szegeny oreg 
&88Z001, ki elfaradvan a farozse czipelese aJatt, a hal!) utan fohaszko
dott, bogy szabaditsa at meg az elet terheit01 s azut.an r. midon a hal~1 
keresere megjelent, igy sz6lt bozza: baratom, segitsd fel ezt a nyalab 
fat hatamra. Igaz, hogy eUenmondasnak latszik, kerni valamit, Inik~r 

tudjuk, bogy ugy is esak az lesz meg, a minek szfiksegkepen meg kell 
Wriennie. De hat Dem eppen ily ellenmondas-e az is, ezt mondani: a 
Dap feljott, a nap lement, midon tudjuk, bogy a nap {tl) s fijldilnk forog 
korUlte as sajat tengelye korUl. Innen a reggel es az estye. ftank ne7.ve 
azonban ugy-e magis csak feljo es lemegy a nap. ~liert zavarna meg 
hat imankban is az a gondolat, bogy '~ajjon teljesiil-e kel·csUnk vagy 
oem? Elag, bogy mink'3t Inegnyugtat, nekfink enyhet as erot ad. Imad
kozzunk azert, mert ezzel a legmagasabbhoz emelkedik leIkUnk s min~§J 
nemesebb tarsasagban vagyunk, annal nelllesebben crziink, gondolka
zunk as cseleksztink. A l·OSZ tarsa.sag minket is konnyen megveszteget. 
Istennel soha sem lehetiink rosz tarsasagban. Nem mondom, hogy mos
tani isten-tiszteletiink min<lenben megfelel az 0 szentseg6nek s johet 
id5, midon ezen mi Inostani isteni tiszteletUnk m6djara ugy tel{intenek 
vissza az emberek, mint mi tekintnnk vissza azokcra, kik allatok vere
vel akartak megengesztelni Istent. S bizuliY, rna is vann&k, a kiket 
hasonl6 szellem vezet Isten imadasAban. De a mig egy tokeletesebb 
kor eljone, en imadonl latent a magam kora miveltsegevel S I.Zzal a 
miveltseggel, a melyet a kor osszmiveltsegebOl valls'som meg tud sze .. 
rezni 8 nekem megenged. 

Tal1uls. Nem mondom, bogy kozonyomet as katelyeimet a vallas 
irant legyozted as eloszlattad volna, de annyit el kell ismerneln, bogy 
gondoIkoz6ba ejtettel s meggyoztel arrol, hogy a vallas is tobb figyel_ 
met erdeme), mint a mellnyiben en s a hozzam hason16 gondolkozasuak 
altalaban reszesitik. Minel hamarabb s legkesobb husvotkor - maT 
ugy sines messze - a templomba is ehnegyek. Hadd haUjarr" Init ta
nitnak papjaitok a hit ama legnagyobb kerdeseroI, a halhatalllansagr61, 
KriSZtu8 feltamadasar61. De igaz, I{risztusrol meg egy szoval sem nyi
latkoztal. Pedig ez a ker. vallas szegletkove s ha ot nem ugy es akent 
hiszed, mint a bogy a zsinatok os conciliumok rnegallitottak, hiaba 
hiszel egy Istenben, hiaba vagy jo, becsuletes es igaz ember - a mint 
te magad is tudod - sokan kereszteny voltodat sem ismerik et 

Peter. Lam, lam, bogy meg sem vagy te oly hitetlen, mint gon .. 
dolod, barba Tamasnak hivnak is. Hatba meg egy szelIemesebb as eke-
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&ebbeD az616 Peterre ~adn~! Csak gondolkozz rajta 8 meg fogsz gy8- . 
ddni, hogy a vallasnak is meg van fanye 8S belbeese. De miut a 
gyGngyert a tenger fenekere kell menni, mert felszinen esak habok 
uazk&lnak, melyek szetpattanoak 8S elenyesznek: ugy a vallas gyon
gy6t is esak elmelyedes, buvarlas 6ltal lebet megtalaIni. Nagyon kGny- . 
nyU azt mondani, hogy nines Isten. A mikor resteljUk valaminek utina 
Demi, utana j&rni - rendesen azt mondjuk: nincs. De a ki !stant ke
reave, megtal&lta, e hittel kebleben konnyebben 8S biztosabban megaU 
az el~t ellenmondasai klizott is, mint a tudomanynak barmely fegyve ... 
rivel 81, a ki csupan csak abban bizik 8 e fegyvert nem teszi meg ele
seblle 6s ekesebbe az Istenben valeS bizalom szent zomanCZ&val. J61 eaik 
ballanom, hogy te ez utra ke&zUlsz temi. A mi a Krisztusra vonatko
z6lag tett eszreveteledet iUeti, arr61, ba tetszik, tan egy mas alkalom
mal beazelgethetUnk. De most mar ideje, bogy set&lni menjUnk. 
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Ezen SZ81n ara 23 kr. 
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A DivID FE~ENaZ EGYLET 

IRODA1MI KIADV ANy AI. 
Az "UIJituius KlJIZIIJIJ¥" vs.ll&s-erkolcsi nepszeru lap. 

mely megjelenik minden honap I-so napjan. Mar negy kotete je
lent meg. Most az otodik kotet van folyamatban. Ezt a lapot a 
napi sajt6 mar megjelenesekor 8zivesen fogadta s azota is wbb iz
ben nyilatkozott felc'Sle e1ismerlSleg. 

A lapot olvasmanyain kivul bec88sse teszik arczkep-melleletei, 
melyek kozul kiemeljiik: Brassai SamueIet, unitarius plispok Fe
renoz Jozsefet, fogondnok Daniel Gaboret, Kovacsi Antal (fennyo
matok), Dr. Bartok Istvan, Simen Domokos tanaroket; kozolve van 
meg Luther M'rton, Zwingli Ulrich reformatorok, egy amerikai 
unitarius pap s harom angol unitarius, Marosi Gergely, Koronka. 
Antal stb. arczkepe. 

Az evfolyamok k!ilOn-kulon megrendelhetok barmikor 1 Ire 
20 krjaval. A jelen evfolyamra elofizetest (1 frt 20 kr.) most is el
fogad az Egylet. Mindennemu penzkuldemeny Iszlai Martoft eggl. 
penztaJ'"okhoz intlzendii Koloz8t ,arra, h088zu-szappan"tcza 2. SZ • 

.A David .F'er8n~ Egylet kiadrinyaibol mindig 'van keszletben 
a SzerkesztOsagnel: Brassai: JOVQ vallasa. Vallas es Hit. Melyik 
.a.z igazi tudomany? J ezus istensege. A vallastanit8.s reformja, kat 
.artekez6s. - .A. valldsrol, parbeszed, Ferenoz Jozsef llnitarius pus
pokWl. - A halhatatlansag kerdese Dr. Hegedus Istvantol. Min
.denik ertekezes kiilon-kiilon osak 10 kr., post&n ktlldve 12 kr. -
.A jo gpI'mek kiinJve, irta. Boros Gyorgy. Erkolosi beszelgetesek, 
'versek es erkolc.qi szabalyok 6-10 eves gyermekek szamara. Ke
meny kotesben OSH 20 kr .. Posta.n ktildve 28 kr. Nepiskolai tan
ki>nyvul is hasznaltatik. 



I. katet. Nyari szam. 1892. 

FIA T ALBA G BARAT JA. 
IFJUsAGI LAP. 

SZERKESZTOK: NAGY LAJOS ES BOROS GYORGY. 

Jelen szam ira 25 kl'. 

uFiatalsAg Baratja" as Brassai Samuel. 
Kedves 01vas6ink! 

Ez elOtt 41 eszteudovel arra szanta volt magat a fiatalsagnak 
most is meleg szivii baratja Brassai Samuel, hogy mulattatasara 
egy ujsagot keszit. Bozza is fogott, de csak 6 szamig mehetett el s 
felLe kellett hogy hagyja. Hej akkor nehez idok voltak! Ha valaki 
ujsagot akart nyomtatni nemcsak arra. gondolt vajjon lesz-e, a. ki 
01 vassa, hanem mindenek elOtt arra, vajjon szabad lesz-e kinyom
tatni, mert hat akkor semmi sem volt szabad, ugy mint most. 
Akkor az ujsagot eWre be kellett mutatni egy csaszari biztosnak 
az ugynevezett censornak s csak azt nyomhattak ki, a mit 0 a 
veress ironnal nem huzott keresztiil! Meg ez sem volt minden. A 
mar kiadott konyveket s iratokat is megvizsgaltak s ha valami 
gyanus volt bennok, lefoglaltak, hogy senki se olvashassa; If igen 
gyakran el is egettek. Az unitarius foisko]a konyvtarab61 is egy 
csom6 gyanus konyv el volt rejtve titkos he lyre a pusztitas el01 s 
csak a kozelebbi idoben helyeztetett vissza regi helyere. 

Ma mar - hala erette a j6 Istennek - mas vilagot elunk. 
Ma mar szabad irni, szabad nyomtatni s szabad olvasni is, a. mit 
akarunk s j6nak latunk. Ennek koszonheto, hogy most annyi ujsag 
IS konyv keszul hazankban, csaknem minden nap. Eppen azert ne
kiink az a gondolatunk tamadt, hogy a fiatalsag regi baratja he
lyebe j6 lenne egy ujabbat csinalni. Megkerdeztiik Brassai bacsit 
nincs-e kifogasa ellene. Nincsen - monda - meglehet probalni. 

Jot van, probaljuk meg! . 
1 

..... 
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Mi csakugyan nem is gondoltunk tobbet egyeIare a proba
retaIne!. Most. utnak bocsatunk egy nyari szamot, s ha Iatjuk hogy 
a mi ifjaink kapnak rajta, majd utana bocsatunk egy masikat s 
egy harmadikat is, mert hogy j6 baratra szuksegok van az ifju 
embereknek is, azt mi nagyon j61 tudjuk, mivelhogy mi mar vol
tunk ifjak. 

Lapunkat "jo" baratnak mond6k. Meg kell magyaraznunk 
egy kisse bovebben, hogy mit gondoltunk, a mikor ezt a k.i8 sz6t 
leirtuk. 

Mi azt gondoltuk, hogy 8. mi ifjainknak - Bitt elso helyen 
unit8.rius ifjakat ertunk, a jovo nya.ron j6 lenne egy kis lap, a 
melybol vasarnaponkent, ha vasa.rnapi iskolaba mellnek, avagy ha 
otthon az arnyekba leulnek, legyen mit olvasgassanak. 

Azt is gondoltuk, hogy most az ifju emberek sokftHe csabi
tasnak, rosz tanacsnak vannak kiteve, j6 lenne nekik egyszer -
mask~r a szivokre beszelni, hogy ha neta.n engedtek volna egyik 
vagy masik csabitasnak, t.erjenAk meg es kovessek a jot. 

Tudjuk, hogy sok szegeny szekely ifju, fiuk es Ieanyok, ko
ran elhagyjak az edes 8zfiloi hajlekot s elmennek a nagy vilagba 
szerencset proba.lni s eszunkbe jutott milyen j6 lenne ha ezeknek 
a kezehez juthatna egy tanacsad6. 

Ismet meg arra is gondoltunk, hogy a mi uniUrius ifjainknak, 
kivalt ha a falusi iskolanal megszskitjak a tanulast, tobbe nem 
igen van modjuk tanulni semmit s igy, kivalt ami draga unit8.rius 
val1asunk, j6 reszt ismeretlen marad elOttuk. Masok nem is egy, 
ha.nem sok ujsagot, konyvet, kis iratot adnak ifjaik kezebe, a 
mieinknek is j6 lenne, ha lenne bar egy ujs8.gjok, a melybol olvas
hassanak el egyet-mast vallasunkr61 s egyhazunkr6l! 

De meg arrol is megemIekeztunk, hogy ilyen ifjaknak jol 
eanek ha tudnak, mit mivelnek azok a kort&rsaik, ismeroseik, 
a. kikkel a. gyermeki eveket egyutt toltott.ek s a kik tanulasokat a 
felsobb iskolaban tovabb folytatjak. No hat gondoltuk, majd el
mondjuk mi. 

Ennyifele gondolatunk volt nekiink akkor, a mikor a "Fiatal
sag Baratjaval" kesziilOdtunk. 

N ezzetek meg ifju 01 vas6ink, hogy gondola.taink egy resze 
mar itt va.n a hatrabb kovetkezo lapokon. Olvasaatok el ne csak 
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~gyszer, hanem tobbszor is. Gondolkozzatok felettok, tannljatok 
ami tudnival6, 8 jU8son eszetekbe hogy azokon kiviil is, a kiknek 
az irasa.t most elkiildhettiik nektek, sokakna.k van meg mondani 
val6juk. Lehet, hogy idiSvel terem meg egy-ket 8zep enek, egy-ket 
vers is. Beszeljatek meg a dolgot edes sZiilOitekkel, s azutan 
mondjatok meg akar a tiszteletes urnak, akar a tanit6 umak s ok 
majd megirjak nekiink, hogy keszitsiink-e tObbet . .a.ddig is eljetek 
egeszsagben! S6k j6t kivan nektek .. 

A. "Fiataleig BaratJau uerkeutisege. 

Aidott az ur.*) 

Aldott az ur, a mi Isteniink! 
6t imadja kics~ny seregiink; 
Mert hatalma es dicslSsege 
Kiterjed a nagy mindensegre. 
Minden cUdcls tlSle sull rank; 
6 edes atyank, 

D&llama: "ErOs virunk ... " 

MegcUlt hitiink at egy IstenrlSl, 
Bar jott veszely rank mindenfellS1. 
ErlSs a nep, ha Isten vele; 
Diadalmas a hit ereje. 
Nem art fegyver, bOrton, halal: 

}6 es balsors kozott, 
Elet-halaJban : 

Szebb jovlSt talat 
Az iildozOtt egyhaz ... 
Es halat adva 

Bizodalmunk csakis benne van. Az Urat szivblSl magasztalja. 

Egy Isteniink, egy magyar hazank! 
Aid meg e hont !sten, j6 atyank I 
Itt nyertiik a szent orolcseget: 
Hirdetni az • istenegyseget c • 

Itt hazelnkban, hercz oleben, 
A nep sziveben 
Vert gyokeret hitiink. 
Szent e fOld nekiink; 
Oh cild meg hazank, j6 Isteniink! 

Nagy Lajos. 

Szemessag as eszes feitalalas. 
Alig van az aletben sziiksegesebb kat dolog ezeknel, kedves 

baratim! A ki megszokta, hogy vagy gondatlansagb61, vagy kaba 
reszvetlensegbo17 vagy bangyalisagb61 ugy elmenjen a koriilte leviS 

*) Ezt a Hymnust David Ferencz haitlanak harom8z&z~ves emIekiinne
pely~n ~nekelte a zaioati gyillekezet, Szekely-Kereu.turt, 1879. angusztn8 24 en. 

1· 
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V ~gf11 meg kell jegyezntink, hogy nalunk 80k helyt ezen 
tortenetet a spanyol as indian helyett, a nemes emberrlSl as czi
ganyr61 besz~lik. De minthogy ~n 80hasem hallottam mas esetet, 
melyben a. nemes ember a czigany lovat elvette volna, ellenben 
igen sokat, miszerint a czigany el vitte a nemes ember~t, tehat 
80kkal val6szinubbnek tartom, hogy az esem~ny a spanyoJ as indian 
kozt tortent. 

Fiatald.g Baratja 186l. Br .... i SiJDuel. 

Hogy lett egy piczulab61 kettO? 
A kereszturl iskola k~pe lebeg lelki szemeim elott, a r~gi 

idlSbc5l. 
'riz esztendc5s voltam. Ezzel ugyan nem mondok uj dol got, 

mert mindenki volt egyszer tiz esztendos. Hej, de nekem ez e tizes 
szam szent szam, pedig akkor 8em voltam zsid6, a minthogy most 
sem vagyok. 

A ki latott tiz esztendos sz~kely fiut, megleheWsen tiszt&ban 
lehet az ~n tiz esztendl:)s kori fotografiammal, ha ... ha azon 
lat egy borzos fejet, a melyet egy haten otszor cgak ot fogu fiisii
vel fiisiiltek ... tovabba ha ~szre veszi, hogy annak a szeme nem 
erl:)sen van hozza szoktatva a kozel naz~shez, hanem ott jar messze 
a berczek ormain vagy a fa.k tetejen. 

Egyeb kiilonost hihetoleg csak kezen eszlelt volna.; mert az 
mar arra hatarozta volt magat, hogy minden fogasra, 8 he. sziik
sag az utesre is alkalmas nagygya fogja kinc5ni magat. Egyab 
reszek csak olyanok voltak, mint azok~, a kik nem sz8.nd~koznak 
nadragra kolteni. 

Eljott a sok fogu fusu napja a szent szombat 8 a Gagy- s 
Nyik6menti 30-40 gy~rek, mar mind a kollegium kapuja korUl 
jott, ment as reszketett, hogy megtalalja latni a szegany nehai 
Marosi nagy botja. Mi a kis hidat neztiik, mert elc5szor azon tiint 
fel a taris~ny&s szeker vagy a 16. 

N aha felette sokat kellett varni, hej pedig az mar igaza.n 
neh~z dolog volt, mert - hiaba - a 10-15 ~ves gyomrot nem 
konnyu bojthez szoktatni. 

Azon a nevezetes szent 8zombaton, a mely elOttem a tiz esz
tendl:)t is orokre szentte tette, nagyon sokaig kellett va.rni. El telt 
8, el 9 s el meg 10 ora is s en szerencsatlen fejemmel, a helyett 
hogy elkeredztem volna, mind csak va.rtam a j6 akaratot. A szent 
100es szam magis segitett. A mikor a tizet csengettek ott volt a 
szomszed szekere, mert hat a mienkkel m8.sfeIe mentek 8 ez a j6 
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ember ....... szi"688egb8l - elag j6kor bozta Ie. EIebb el kellett bogy 
adja a faja.t. 

En minden bunet megboe8&tottam, s alig vartam, bogy ki
iiresitsem az a.ltalvetat, B hogy nyugodalmasan ftlhessek a la.da 
szelere s k6stolgathassam a j6 edes ordat, a tOltott tyukot, a fftstolt 
kolba.szt s a tort tejet s azutan a kalacsot. J6 dolog volt, ha vala:
melyiknel nem felejtettem ott magamat oly annyira, bogy fogya
tekara jU8son, mert akkor a mMadik s hllrmadik nyit&skor meg 
min dig abban a boldog esa16dasban elhettem, hogy "meg nem 
kezdettem meg." . 

Ez a "meg nem kezdettem meg" mii-kifejezas volt, mellyel 
azoknak szoktunk ele allani, a kiknek nem akartunk adni. Ugyan
ezek meg 8okszor hallottak azt is, hogy "mar elfogyott." Ez is 
olyan kifejezes volt. 

Mikor szerenesesen s j6 izllen - mert az volt am az igazi elve
zet - elvegeztem a kostoJgatast, tapogatni kezdem a kenda veget. 
Megint t&pogatom. Kiteritem, forgatom. Eleveszek minden darab 
fehernemftt ... sehol sines megbogozva. Elteszem meg eIeveszem, 
de nines bog ... Elfeledte a j6 anyam bele kotni a 7 krajezart! De 
hatha IO-et kftldott volna !? . 

Vege volt az oromnek s az elvezetnek! 
Egy gondolat ragadott meg. Hatha annak adtak oda, a ki az 

etelt hozta. Bizonyos ... es en futottam a piacz fele mint a villam. 
Keresem a szokott 8za116 belyen. Nines ott. Az oreg gazda, 

kinel megszoktak szallani, azt monda.: eppen most indult e1. Futok 
uMna, de nem latom. 

Vegkeppen o,da volt a kedvem Bakony mar-mar kitort a 
szemem pillajara. Ereztem, hogy kozel van. 

En mar most mibol veszek irkat, papirt as .... hat aztan 
"kakast ?" Banatom s osztonom mind esak vitt a szekerek nyoman 
8 egyszer, oh eg, mit pillantok meg labam elOtt; egy fenyes pi
czula.t! 

Felveszem, nezem, nezek magam korftl s ime ott, mintegy ot 
18pesnyire elOttem egy ember megy es olvassa penzet. 

Ezt bizonyosan a ejtette ell hiszen semmi szenny, semmi 
nyom rajta! Mit csinaljak? EI tegyem vagy ne? Szorongatom, 
forgatom s megyek tovabb rettenetes gyotrelmemmel, a mely sok
kal nagyobb volt, mint az elObbi, a mig nem volt egy krajezarom 
sem. Ebbal minden kitelik, meg ket frustuk is ... 

N em! . . . N ekem nem kell mert ez aze a bacsie! ... 
Es a tiz esztendas fiu egyet ngrott s ott volt a szekely ember 

elOtt, ilyen szavakkal: ezt a hacsi ejtette el ! 
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- Te mit beszelsz fiam ! ? Kerde a j6 ember, kinek ekkor mind 
a ket keze tele volt apr6 penzzel. 

- En tudom bogy a bacsi ejtette el, mert itt kaptam a 
szekernyomban. 

- Derek gyerek vagy fiam, ki tia vagy, bogy binak!? 
Elmondottam mindent iigyesen, batran. mert arra tanitott 

volt edes apam. 
- No fiam tartsd meg a piczulat s nesze meg egy masik 

hozza, azert, hogy ilyen becsdletes vol tal. 
Mind a kettiSt megkoszontem, gazdag vol~m, s az vagyok 

ma is azzal a piczulaval, a melyet en oda tudtam adni a gazdajanak. 
Att6l a napt61 kezdve latni kezdettem magamat. Er6s, bat?r 

lettem. Nem feltem senkitol, s nem felek ma sam - csak a J6 
lstent61. Biro BertaJan. 

Vasirnapl lskola. 
I. 

Egy j61tevonk emJekezete. 

A tortenelem, az elet tanit6 mestere: arra tanit, hogy a 
8zepet, a j6t, a nemest minden nap melt&nyolni tudta. Nem engedte 
soha, hogy ezek a baland6 testtel a 101d rideg gorongyei koze te· 
mettessenek; hanem fontartotta orok emlekiil a fiuk es unokak 
szamara, bogy azok tanusagot. erot as lelkesedest meritsenek be· 
1Oliik. Hallottatok ugyebar a Zrinyi, Hunyadi, Szechenyi, Vorc;s· 
marty, Arany es PetOfi neveket? A multban"eltek ok mindnyajan 
es megis neveik hallat.tara nem latjatok-e Zrinyit magatok elott, 1:1. 

mint magara. szedve aranyat, eziistjet es minderlfele draga kincset, 
maroknyi seregevel kiroban Szigetvarb61 llZ ellenseg 6riasi serge 
koze? ... Nem latjatok·e Hunyadit, a mint nehez panczelba 01· 
tozve, izmos karjaval vagja a hazankba ronM torokoket? ... Nelll 
l8.tjatok Szecbenyit, a mint hazank flHviragoztatlisan, j6UMe eme
Iesen melyen gondolkozik s hogy bebizonyitsa, bogy az akarat 
tett nelkiil nem sokat er, egy orszaggyiiIesen felaB s a ha~a oltarsra 
teszi az egesz evi (60 ezer frt) jovedelmet? ... Vegul Vorosmarty, 
Arany, Petofivel nem be8zelgettek-~ akarhanyszor, 8zep kolteme· 
nyeik olvasasa kozben? Es mindannyiszor nem hiszitek-e azt, 
hogy e nagyok, e dicsok nem haltak meg, hisz ok hallhatat· 
lanok? ... 

A" ha.la. 8zent erzelme, melyet lsten mindnyajunk kebIebe 



bitott, az emIekezet vi1aganal visszamegy a mult s6tetebe s elOva
ra.zsolja a regen DE'm hitott j61tevoket. A Z €1m lekezet s:drnyan en 
is visszame-gyek egybazunk t6rtenelmeben eppen 100 evyel S onnan 
egy nevet kiragadva. e16tokbe tarom, bogy latbassatok azt s tanul
jatok lelkesmni erette. E DeV a Z~uki LaszlO nagy neve, mel yet 
k6z6.1etek t6bban tan nem is ha.lJottak, ami egyel t6l)b ok, hogy 
figyeJjetek ram 

Zsuki Laszlo 1741-ben szuletett s 1792 tnart.l1-~n halt meg. 
':rehat halalanak lOO-ik evforduloja 1892 nlarcv.ius l1-eu volt. 
Osszesen 61 evet elt j de az embert nem az eltolWtt eveinek 8Z1l.tna 
teszi meLt6va az ut6kor ha]ajara. Keves ev alatt is lebet sokat elni, 
ha hasznosan elunk. Lassuk mit tett Zsuki Laszlo P EgyhaztlDk 
alta18ban nagy on sokat szenvedett. A szenvedesek hosszll sora mfi.t 
alakulaS& uUn nem sokkal, megkezdodik, midoll elso puspoke 
David Ferencz Deva varaha holtig tarta fogsagba zaratott. Innen 
kezdve mint vervoros vonal huz6dik \:'egig ra.jta a szenvedes. be 
annak hulJama tan legjobban f61tornyosult, ellene a 17. szaz vegen 
es a 18. szaz elejen. Eroszakkal kiiiztek tanul6 i(jait a kolozsvarl 
6vari foiskoJab61. a nelkiil, hogy vaTtak volna a kikoWtt szerz6des 
ertelmeben addig, mig alkalom es ido lesz uj iskolat epiteni. A 
vedeJdm es oltalom nelkiil maradt ifjusag a mostani pI8bania he
lyen egy hirtelen rogtonz6tt iskoJaba menekult. Re~obb, midon a 
kstholikusok legbatarozottabb kove-telesAre sem akartak atadni a 
piaczi nagy templomot., miut 150 ev Ot.a jogos birtokukat, Stein
ville tartomanyi helytart6 durva ka~on;iival vetette kori\l azt s ugy 
sdta at kulcsat a kath. pusp6knek. Es aztan ki tudm\ elbesztHni az 
ezutan kovetkezo szenvedeseket!? ... Mintha az egesz vilsg egy
htizuuk ellen fordult volna, lljabu meg ujabb m6dokat taJaltak ki 
elnyomasara. Csak a. mindellhato Islen kegyelmenek !ehet ko
sz6nni, hogy v~gJpg meg nem semmisiilt. A szenvede~ek e viha.ra 
tartott 1780-ig. mely ida alatt mind anyagilag, mind szellemileg 
csaknem a meg::;(>nllni~ii)es oTvenyehe sodortatott az egyhaz Meg 
Kolozsvart is az isteni tiszteletek egy egyszerii maganhtiznal tar
tattak. Az i~kola peuig e mostan] is1.ol8llk helyen all6 4 foldszinti 
s 2 emeletes 57-ohabol allott, melyat k~~ohb a deAkok 2 sovenybol 
font h87.7.al toldottak meg. A tanarok fizet.es€I aHg volt 100 m frt 
s ezt is cssk ugy kaptRk meg, ha jut ott. 

KepzeJhetitek, hogy ez aJJapot nem tarthatott igy sokaig i 
mert vagy az egyhRznak megkellett semmisiiJni vagy ezen javitani 
kellett. Legyen hala az egy iga? Istennek e7. utc>bbi Wrtent meg. 
Az unitariusokat uld5zo fejf>delmek hosszu sora utan k6vetkezett 
a szabadabb szel1emii II-ik J 6zsef 1780-ban. kinek uralkodasa alatt 
legalaLb nszabadon lelekzelhettek" 8Z unitariusok is. 
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E k~ts~gbeejtlS k<Sr1ilm~nyek kozt ellSaH Z8'Uki Ldszld s 80 ezer 
frt erteku reszint fa.radsagos munkaval dzerzettt reszint orokolt va
gyODt\t egyhazunk olt8.rara teszi. Ez mindigszep oS8zeg; de hameg
gondoljuk, hogy mily idoben tetetett, igazan aunak erteket e18gge 
nem tudjuk megbecsulni. E sz~p osszeg lehetov~ tette - term~-
8zetesen mas aldozatokkal egyutt - ho~y a mostani diszes tem
plomunk ~s ez iskolank t mely az6ta allnyi aldozatk~sz em bert 
nevelt egy hazunknak s melynek anyai sz8.rnyai alatt mi is pihe
nunk, fOl~puIhes8en. Tudjatok-e mi ez iskola egyh8zunkra? es.mi 
mindnyajunkra nezve ? _ .. Erzitek-e a sok jot, mit tesz velunk? .. 
Ha igen t akkor em18kezzetek a tisztelet es hala szent ~rzelmeivel 
eltetek minden idejeben Zsuki Laszlora, kinek bu·zgosaga es aIdo
zatkeszsege egyik Jegnagyobb eszkBze volt epithetesenek. Nem 
csak az iskola es templom epitheteset; de a tanarok fizet.8sanek 
jobbitas8.t is lehetova tette a Zsuki alapitvanya. Azt, ha nem is 
kelloleg j de a viszonyokhoz kepast mEtglehetosen felemelte es 
biztositott.a.. E mellett a szegeny OZVl"gy papnek as azok arvai 
felsege18sehez is hozzajarult, a kik eddig ferjeik halala utan ve
hettek koldusbotot is, mig ez alapb61 legalabb. nemi segelyben 
reszesittethettek. Erzitek-e, latJatok-e. megtudjatok-e merni e j6-
tetemeny nagys&gat? ... Ha igen, em18kezzetek! 

Ilyen mentlSje Zsuki Lasz16 egyhazunknak! 
Ezzel a segitseggel egyhazunk a hosszu szenvedest kiallotta 

s a viharos napok ut&n kitisztult eg fenyes jovlSt igert. 
Zsuki L. halala ota eppen 100 ev mult e1. Ez idlS alatt egy

hazun~ viszonyai nagyon megvaltoztak, ugy, hogy ma mar ilyen 
. nagy megprobaltatasoktol felniink nem lehet, slSt teljes remennyel 

nezhetunk a jovlSbe. De azert aldozatkeszsegre, buzg6sagra, az 
egyhazert vaI6 lelkesiiIesre ma is sZiikseg van. Egyhazunkban, a 
mint lathatta.tok, a multben is voltak ilyenek s a jelenben is na
gyon sokan vallnak. Hogy a jovoben is legyenek, ez egyfelol tlSle
tek fiigg. Zsuki Laszl6 elete szep pelda gyanant allhat elOttetek, 
hogy a j6 mit teszEtn az ember, tuIeli lSt. EmJeket hosszu 100 ev 
nem temette el j mert, az el mlL is s aJni fog, mig unit&rius lesz e 
berczes kis hazaban. 6 halhatatlan! 

Akarjatok-e ti is e draga kincset· megszerezni? ... Ha igen, 
most mig t.allu16k vagytok, j6 igyekezettel es magaviselettel mun
kaljatok iskolank s ezzel egyiitt egyhazunk dicsosegere. Ha majd 
felnoWk s itt hagyjatok e draga nevelO anyat, ne feledkezzetek 
meg l'61a vegkeppen; hanem ha.ladasa, j6 hirneve mindig szivete
ken fekiidjek. S azt az egyhazat, melynek keblen llotteteK, gy'
molitsatok, segitsetek sa szukseg eseten azert anyagi aldozatot is 
hozni ne sajn8.ljatQk. Es ez egyhaz igeri, hogy ~~v~iteket a halha .. 

-



- 11 -

tatlanok 80ri.ban fogja l)rizni, ugy, hogy 8zazadok multan is tisz
telettel emlegeti a halas ut6kor,· mint mi ~mlegetjlik ma a Zsuki 
LaszJ6et. 

Vari Albert. 

II. 

Onmagunk iranti kotelessegeinkro1. 

Kedves ifju barataim! Mielott targyamra ternak, elOreboesa
tok egy kis tortenetet a zsid6k l)stortenelmebl)l, meJyet a tanulsag 
kedvaert ezelszeriinek }8.tok almondani. Mindnyajan ismeritek az 
Izsak as Rebeka fiait: Ezsaut as Jakobot, kik ikertestverek voltak. 
A kat fiu nagy.on eliitott egymtist61, egeszen kulombtizl) termesze
tuek voltak. EZ8au a mezl)kon, erdl)kon szeretett, mulatozui; 8zilaj 
termaszete a vadaszatban lelte gyo~yoruseget; mig Jakob ottbon
iiM, 8zelid termfszetu volt. A mint Ezsau egy alkalommal faradtan 
es ehesen erkezett baza a mezoro): oesese ellStt egy t81 leneset pil
lantott meg. Mint a vandor, ki forr6 nyarban megtesz egy nagy 
utat, szomjusagt61 gyotorve mid on vegre egy hus arnyekban 
udito forrasra bukkan: t8.n meg eleterCSl is inkabb lemondana, 
minthogy egeW szomjat abb6l ki ne oltsa: epp igy Ezsau sem retten 
vissza a gondolatt61- midon Jakob esengeset, azon kereset: bogy 
adja neki azt a tal leneset, esak azon feltetel ,alatt hajJancl6 tel
jesiteni, ha eserebe eJadja neki szulet8sjogat. "En mindE"nnap ha
lalos veszelyben forgok; nem tudom melyik pillanatban tepnek 
s,zet az erdo vadai: ugy sem sok haszna.t vehetnem - igy 8z61 
Ezsau - legyen tied n~m banom! II Ez a torte net. Mily meggon
dolatJanul eselekedett Ezsau, atlathatjatok, ba meggondoljatok: 
mily nagy aldozatot hozott 0 azert a pillanatllyi elvezetet nyu,ito 
tal leneseert! De hat kardhetnetek; mit erdekel ez minket? Ma 
nincsenek npkfmk ilyen jogaink! ... Ha nines is appen oJyan, a 
milyen az Ezs&ua volt; de magis nekiink is, nektek is, minden 
itjullak nemes sZiiletasjogai vannak. Oly jogai, meIyek a kunyhok 
gyermekevel epp ugy, mint a. fenyes palotak sziiJottevel egyarant 
kozosek. melyektol semmi mas emberi hatalom meg nem foszthat 
onmagatokon kivul. De appen mivel onmagatok gyakran meg
tosztjatok magatokat a~okt61; mivel vagy nem tudjatok vagy 
keyes figyelemre maltatjatok az onmagatok iranti kotelessegeite
ket: ezert va.lasztottam beszedem targyaul apen ezt. La.ssuk mino 
kotelessegeitek vaDnak onmagatok irant?! . 

1. Ate s tie roe p s e g ben meg tar t a s a e s f e j I e s z
tes e. 

A testi erl>t minden egeszseges gyermek, ifju orokli sziillSitOl 
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es ez egy szep oro~seg. Ehez az oroks~ghez minden ifjunak joga 
von - eltekintve a felszegeket, - e?t. mi is blitrlm nevezhetjiik 
egyik szuletesjogunknak. De a hoI jog van, ott kotelesseg is van 
barataim! NektRk is, kik ep, egeszseges te~ti eroDek orvendhettek, 
kot81essegett-k annak meg51'zase as fejlE"sdelle. A2t mondja a koz
mondas: "ep testben lakozik ep MIek." Es ebben nagy igazsag 
\Tan. Az ember testhlS] as 18JekblSl van teremtve. A test mulando, 
A l~lek halhatat.lan. A Mlek tehat 80kkal nemesebb a testnel: isteni 
adomsDY; de a testnek is Jenyeges s?61'ep6 van, annyira, hogy a 
leJe~ a test nelktU se~mi mUD kat sem vegezhet. A 181ek eroi a' 
testi erok nelkiil el vesztik rugekonyssgukat, megsztlnnek mil
kodni. 

Nem is keJl mondatlom = mily sok Deme van a hUnos kony
nyetmiis~geknflk, melyek az ifjn testi ereit, egeszsegat al8.8.8sak 8 

a korai hertadlis. enye~zet gyss?os sorsara juttRtjak. Gyakran 
kertlItok ti is o]y k6rolmenyek k6ze, mint Ezsau. A pillanatnyi, a 
mUl0 gyonybl' nem egys7.er csAyit titeket is, testi eroitek felaldo
E&S8.ra. De legyetek bolcsebbek ltzs8nnai, egy tal leDcseert., ket tal 
mulo gyi)ny6rert se aldozzatok fel testi eroWket, eges7.segeteket j 
hisEen ezekt.ol fugg tniDden boldogsligotok, egasz jovendotOk. Nem 
hiszetn, hogy a ti lelketek is el ne szotDorodjek, midon oil' vezDa 
alakokat Jattok, kiknek arczan meg az if:jtl!Ooag taljes udes~ge, elet· 
vidorsftg keJIenE' hOI!Y virnljon 8 mar is a hahilsappadtsag f'\jo 
)atvanya tukr6ziidik 1e rola_ Ilyen arczot Bokst lathattok a:7. ~Uflt
bell. Sok a m~ggoDdolatlan ifju, a ki Nemmibe sem vesszi eletet, 
egesz~eget, csakhogy ez vagyama testi vagyait kieJegithesse. De 
a megbana.s keserii erzel1te nem marad el azoktol; cSllkhogy akkor 
mar keso lesz. Eppeu ezert kerlek, lE'gyetek ovatosak, gondosak j 
hidegtol, melegtoJ, kiilonosen az erkolcstelen dolgokt61 6vjatok 
magatokat, hogy test.i ,eroitek epsegben megmaTltdjanak; de gya
rapitsatok i~ azokat, mert az elet terhei mind slllyoshod~i f~)gnak 
vallaitokon s ha testi erotOket nem nov~)tetek. osszeroskadtok 
81atta. Ne idegenkedjetek azert, a t~sti munkat61 se, mert a munka 
nem szegyen, ellenkezoleg szukseg iN olykor a testi eroket foglal
koztatni, hogy az a)att pihenjenek a Jelek kiffiradt eroi. 

2. K 0 tel e sse get e k a z e r tel mit e he t s e g f e j 1 e s z
t e s e. 

Az ertelmi tehetseg egy szP.p orokseg ..:..... mondjuk - isteni 
adoIDany. Ez az, a mely megkuJombozleti az embert az alla-ttol. 
Mily meghalalhatatJan adomanya ]stennek ez, hogy mi nemcsak 
testi, hauem lelki szemeinl{kel is lathatuDk. Latjuk a korfileltiink 
tortel1oket = m egertjuk a7.oknak okait; elmerengunk R. termeszet 
tiinemenyein s .azoJcat az erteleJll vii ag8.n a) megfejtjuk; Isten di
Dsose.~et latjuk .a n.ap fenyebe~1 ~ g§m~o~ r~yog8.s8.bn.n, a terme-
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szet pompajaban as mindellutt a fold hataraia, e tilnemeny vilag
unn, josagti.t, gondvi~ele8at tapasztaljuk eletunk minden pillanata
uan 8 mind ezekhOI megismerjuk as szeretjuk I~tent. Mind~zekre 
az artelmi tehetseg tesz minket alkalmasokka. Ez egyesit minket 
Istenuel as a s7.ellemi dolgokkal j ez altaI vagyunk rokonai a szent 
angyalokuak. E"t a tehet:iaget muvelui, fejleszt6ni fontos koteles
sag, ked yes uarci.tim! Ez sokkal Jeuyege3eob a meggazdagoda,snal, 

. mert e f61di jll.vak mulaudok; de a bolcseseg, igszs8.g es josag, 
melyek az eroolmi tehetsag draga gyumo)csei: megmaradnak mind 
orukka., Vigyazzatok azert, nehogy elhomalyositsatok elmatek vi
lagat. Ertelllli tohetsegeteket ne vesztege!lsatek arra, hogy vald.
mely testi szenvedaly, mint a mertekletlen,sag, kicsapongas, kar
tyaz8.s stb. silany gyouyoreit al vezhessatek. Ezsau meggoudolatlan
lJaga okossag ahoz a biillO~ ostobasaghoz kapest, melyet akkor 
·kovetnatek el, ha a? ertelmi tehetseget, azt a magasztos isteni erot, 
Latinos szenvedalyeknek aldoznatok feI. 

3. K 0 tel e s sag e t e k a z e r k 0 J c sit i s z t a sag me g
or zase. 

Azt mondja a szent iras: "boldogok a tiszta szi vuek, mert ok 
Isteut meglatjak. U MindnyJjnn tiszta szi vet nyertetek Isten keze
bol, melybe 0 az erallY llemes csirait uitette e1. Ezek apolasat 
reatok bizta; ti vagytok sajat szi vetek szap vir~ainlLk kertaszei ! 
Legyetek a~ert hii gOlldozoi, apo16i cJ.zoknak. Eber figyelemmel 
oriz;zeteb: szi vetek tiszttLsagat: nehogy a gonosz szellem - meg
jeleuvao szivetek ajtajan - behatoljon annak titkos ~zentalyabe s 
rosz IDagokat: a bunnek magvait hintse el abban as szivetek tisz
tasagat a bunok szennyavel bemocskolja; mert bizony mondom ti 
naktek, hogy csak a "tiszta szioiJek ldtjdk ""'9 lstent!"-

Mily s7-apen anekelnek a koltok az angyalok tisztasQ.garol as 
szapsegarol as ti is appen oly szapek as tisztak lehettek, mint azok. 
Nemcsak, hanem k<>telessagetek is olyauoknak lenni, hogy boldo
gok lehessetek. Mert. minden boldog::ul.g egyediil a tiszta szi v b61 
szarmazik. Nem kivantatik oda nagy gazdagsag, fanyes allas as 
semmi nemu foldi dicsO~eg; eleg az a tudat, hogy senkit nuUtatlll
nul meg nem sartettetek, a jot toletek kitelhetoleg cselekedtetek, 
kotelessegeiteket teljesitettetek minden kivel szemben. E tudat &. 

lelkiismeret nyugalma, nagyobb boldogsagot nyujt a kebelnek, 
mint barmely dicso trou vagy mint Rothschild du~gd.zdagsaga. 
¥it a1' a feny, hatalom, pompa,' ha a szivben nincs nyugalom? 
OIWzhettek bar c!'tillogo biborud., de· ha a lelkiismeret belOl vadat. 
emel, akkor fogjatok igaza.n erezni, h'ogy a viJagi hius8.gok meuy
llyire nelll kep~sek boldogitni &z embert as milyell nagy boldogsa.g 
a tiszta sziv. Orizzatek meg azart szivetek erkolcsi tisztasagat; 
legyetek tiszta.k gondolatban as elvbeu, kiva.nsagban as jellemben, 



-14 -

Szi vetek erk51csi tiszt&saga.t ne a.ldo~za.tok fel oly k5nnyen a pil .. 
lanatnyi 5r5mert, elvezetert, mint Ezsau az 0 sZiiletesjoga.t i ne 
a.djatok el soha es semmiert ne, mert csak ez biztositja egyedul 
ugy e flSldon, miut ama mennyei hazaban lelki iidv5ssegeteket as 
boldogsBgotokat, a mely bizonya.ra leghobb 6hajtasotok s a melyet 
el is nyerhettek, ha a mondottakat szem elott tartva, azok szarint 
eitek. Sz&u Andria. 

Az unokak nevnapi udvozlete.-
Istene a hala 
£des Nagyatyank, 
Hogy becses nevnapja 
Felderiilt reank. 
Mint nagy iinnepnapot 
Megszenteljiik azt, 
Mely sz!viinkben halc1s 
Erzelmet fakaszt. 
Sziviink virigait, 
Mint egy bokretat: 
6sszek5tjiik es e 
Versben nyujtjuk at ... 

Mint hil unoJali 
Ekepp aldozunk 
Es a jo Istenhez 
Igy imadkozunk: 
Egyetlen egy Isten, 
Szeret6 At yank, 
Eltesd meg sok evig 
Nagyatyank s anyank I 
Hogy jo egeszsegben 
6rvendezzenek 
S but, banatot tobbe 
Sohse erjenek. 

Rediger GMla. 

A magyarorsz8.gi unitariusokrol. 
Kedves fiatal bara.taim! Bizonyosan hallottatok mindannyian, 

hogy most uemcsak Erdely ben - hoi mi lakunk - hanem hazank 
masik reszeben Magyarorsz8.gon is vannak unitairiusok. Ezekr61 az 
unitliriusokrol s kiilonosen a fiatalsagr61 szeretnetek-e tudni vala
mit? Nem ketelkedem, hogy szive~en veszitek tolem, ha egy par 
sorban megismertetem veletek oket, olWzetiikben, szoka.saikban, 
mulats8gaikban, vallasoss8.gukban. 

A Ipagyarorszagiak az erdelyiektlSl egeszen elteraen oltoz
kodnek. 6k nem ja.rnak magok szotte. kabatban s nadragban. Az 
asszonyok nem is tudnak szoni. A fernak a takacsok, de ezek sem 
mind, csak az, a ki kti}on5sen tanulja. A ferfiak nyaron kis, csin08 
kerek kalapot, MIen hegyes tetejii, apr6 szorfi8-10 forintos sapka.t 
viselnek. Nyaron bo feher gatyaban j MIen pedig fekete magyar 
kabatban (mandli) es zsin6ros nadragban s figyes csizmaban jarnak. 
Mindenik draga. A nok - k5lonosen a fiatalok - nagyon. feny
uzok; mert. n~m is fiatal asszony, vagy lea.ny az, kinek ket-harom 
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rend selyem, vagy barsony ruhaja ninesen. A esizma.t fel sem huz
na.k. Czipo kel1. KulOn teli, kttlOn nyari. 

Tehat mind a ferfiak, mind a nok fenyt iizoknek mondhat6k, 
baj hogy ennek a ezifralkoda.snak az asotet hattere van, hogy feher 
holM szamba megy az a esaJad, melynek ad6ssaga nines. A mibol 
ol1kent kovetkezik az a tanulsag, hogy esak ugy 01tozkodjdnk, a 
hogy anyagi eronk engedi. Mert mihelyt a pityergo hazi leanynak, 
ha mindj&rt kOlesonnel is, de magas sarku eziplSt, vagy seJyem 
ruhat kell venni, azonnal ralepett a esaI&d az elad6sodas azon 

. lepcsojere, melyrol visszaterni csak nagyon ritkan es keveseknek 
sikerti1. Az blWzetbeu sohase a draga fenyesseget, hanem az egy
szertiseggel parosult csinoss8.got s mindenekfelett a tisztasagot 
keressuk, mert a kozmondas szerint "a tisztas8.g alllegkozelebb az 
Istenseghez. " 

Szokasaikban is Wbbe-kevesbbe elterok toldnk, erdeJyiekWI, 
s beszedmodoruk es hanglejMsuk eppen elut tolilnk. Szebben be
szelnek, mint mi. Ked venez sz6cskajuk az "am." "De ugy am" 
bi..Gonyitja a magyarorszagi. A papot "tisztelendo szent at yam "-nak 
sz6litja. Az erdelyi "instaJom" sz6t kineveti, mert 0 e helyett 
"kerem" vagy "konyorgom" kifejezessel e1. Ha reggel bemegy 
hozzad, igy koszont "J6 reggett kivanok. Kedves egeszsegere 
valljon az ejszakai nyugodalom. II Csak a legkozelebbi bizalmassaik
na.k mondj8;k, bogy "te," masokat, a mint ok mondjak, "meg kell 
becsulni." Etaleiket oly rettenetesen megpaprikazzak, bogy erdelyi 
ember alig is eheti. De megpaprikazzak--a beszedet is, mert - ma
gyar szokas szerint - karomkodni szeretnek. J61 tennek, ha Ie
hagynanak vele, mert azon szep szokasuk meJJett, hogy gyerme
keiket szeret.ik pontosan jaratni iskoJaba, s ok magok templomba 
ja.rni, - nagyon rosszul all a karomkodas fortelmessege. Meg a 
fiat&lok is sokszor karomkodllak, mert megtanuljak: a na
gyobbakt61. 

Arra kerlek hat fiataI 01 vas6 baratom, hogy 116 kdro1nkodjdl 
s hidd el nakem, hogy nem fogod megbanni. Hiszen milyen szep 
az, mikor egy ifjut61 csak szerenyseget, szep es tiszta beszedet 
latunk es hallunk. A kik halljak, dicserik. 

Ismertem egy em bert, a ki mindig csak igy karomkodott: 
"Enyje, hogy az Isten aldjoll meg." Pr6baljuk meg, vajjon mi 
nem tudna.Iik-e igy? De pr6baljuk meg Erdelyhen is, Magyar
orszagon is ! 

A fennebb e1mondottak titan nehogyazt gondoljatok, hQgy 
en a magyarorszagiaknak csak az arnyek oldalait akarom nektek 
leirni. A.zert tavem e101 a gyenge oJdalukat, mert a magyar em
bernek az a szoka.sa, hogy & mi j6 azt mindig utoljara hagyja. 

E 
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Mnlatsagaikban mertekletesek s tiszta.bb beszediiek, mint az 
erdelyiek sok helyen. M.ert El'delyben a fiatalsag, ba m6djat ejtheti, 
minden innep- es vasat"uap delutan es este valami rekedt levegojl1 
helyen vagy l\ kocsmaban t&nczol, mulat. S az ilyen helyeken aztall 
folyuak a tragal' ueszedeit s tisztessegtelen beszedekkel adnak sz6t 
a taucznak. Erdelyben sok helyen az anyak fiatal leanyaikat egy
magukra ill elengedik meg este is a mnlatsa.gokba. A magyaror
orszagi fiatals8.g - a mint megjegyeztem keveset mulat s ekkor 
val6ban tiszte)etrem~Ht6. Egy even keresztiil nekik negy-ot mu
latsag eleg. A nit beszedeket keriilik, csak a karomkoda.st nem 
Az anyak, leanyaikkRI jelen vannak a mnlatsagokon s vedik, lSrzik 
6zoknak becsiiletet. Az iinnep- as vasarnapok delutanjait - ha 
templomb61 kijonnek - tarsas jatekokkal, kozos olvasassal tOltik, 
a mint magam is tObbszor lattam. 

GyonyorUseggt'I irom ide, hogy az altalok ugynevezett "oreg 
sziileket" mennyire megbecsiilik! S ez nagyon szep WIUk. Lako
dalmakb61 s egyeb mulatsagaikb61 szamiizve a palinka. Bort isz- . 
nak, mert ez szerintuk is "nemes it&l." Ebben is azonban mar
tekletesebbek lehetnenek. 

Legszebb as legtiszteletremelt6bb szokasa a natalsaignak &Z, 

hogy a templomban mindeu va~ar e$ iinnepnapon megjelenik, fiu 
es leany egyaraDt. Meg az iskolas gyermekek is. Egyik, mint a 
masik, viszi ke~eben a "Z!oIoltart. " (Igy nevezik az ent'kes konyvet) .. 
Nem is kepzelitek kedve~ fiat&l barataim! hogy milyen szap lat
vany az, mikor - konyvevel kezaben - mindenik anekel a tem-
~omban.. . 

Megsugom nektek, hogy egyik magyarorsdgi ekkIesiankban 
nem volt sem mester, sem orgona. A papnak kellett volna az ene
ket kezdeni is, folytatni is. Azonban ez a161 felmelltette a fiatalsag. 
Mert akarmelyik el tudta es elmerte kezdeni barmelyik enekets 
a gyulekezet apraja-nagyja oly szepen enekelt, hogy az orgona 
hianyat nem igen ereztfik s nem erzik ma sem. Teiu, ha a pap 
ideje engedte, mind~nnap eljartak hozza. enektanulni ~ hasznos 
olvasmnnyokat kerni. Ptlpjuk termeszetesen mindig adnekik va
lami 01 vasni va16t vagy az "U nit8.rius Kozlony"-boi, vagy az 
"Unit&.rius Kis-Konyvtar"-b61 

Az urvacsoraval val6 elest egyetlen egy is el nem mulasztja 
soh a, hacsak nem beteg. Az iskolas gyermekek mulasztasi naplOja 
tiszta, mert nagyon keyes mu)aszt8.s tort8nik. Mindezek pedig szep 
as figyelemre me)t6 dolgok. 

Meg sok mindent irhatnek r610k, de a SzerkeszW ur azt 
mondotta, hogy roviden irjak, mert meg m8.sok is fognak irni & 

ti szamotokra. Ezert nem is irok most tobbet. Csak azt & tanacsot 
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adom, hogy oltozeteitekben ne legyetek czifrak, hanem egysze
riiek as tisztak i beszadeitekben kegyesek; magaviseletben szera
nyek; mulatozasaitokban martekJetesek; as eneklesben as templom 
gyakorhisban szorgalmatosok; a munkaban pedig meg ne restiil
jetek. SzovaI: a fennebb mondottakban "a mi jo,. azt megtarsatok!" 

Ezek ut&n mind fiatal 01 vasa barataim, mind a "Fiatalsag 
Baratja" fogadjak szives koszontesemet. 

S -K6rospatakon, 1892 juuius 11. 
Simo Janos, unitirius lelkeez. 

Ajanlat egy kis biblia melle. 
Edes ocsem! Irod, hogy a konfirm.~czi6kor kaptal a tiszte

lendo urt61 ajandekba egy kis bibliat. Orvendek rajta, de mond 
csak goudolt8.[-e arra, hogy mit fogsz tenni bibliaddal? 

Felteszem r6Jad, hogya mikor kezedbe vetted, egyeb oro
med mellett az is meg volt, hogy most lesz mit oivass. Gondolom 
az jutott eszedbe, hogy elkezded legelol 8 vegig olvasod. Ez sem 
Ie nne rosz, de tObb hasznod lesz az olvasasban: ha bizonyos rendet 
k6vetsz. 

En adok neked egy par utbaigazit8.3t. Figyelj ra.. 
LegelOl talalod az evangeliumokat iiy rend ben: Mate, Mark, 

Lu.kdcs as Janos. Mind a nagy: Jezusrol, eletir6l, tanitasarol s haldlci
rol sz61, de ha ugy akarsz, hogy mindeniket hamar s konnyen 
megertsd, olvasd el legeloszor a Mtirk evangeliumat, mert ez nem
csak lagrovidebben, hanem a legerthetobben ir Ie mindent, a 
mit tudni 6hajtasz. 

Ha. tobbet is akarsz hall ani J ezu:i feleSI, vedd ela a Lukacs 
evangeliumat s majd ha ezzel is vegezteI, terhetsz Mat';hoz. Meg 
fog lepni, hogy a masodikban sokat lelsz olyant, a mit mar is
mersz az elsl)bol s a harmadikban olyant., a mit lattal mind a ket
toben. A negyedik evangelium 01 va.sasat is megkiserelheted, de 
annal jobban teszed, ha atforditasz a Css/skBdstek konp';hBz. 

A harom evangelium vege elszomorit Jezus gyaszos hsuala.
vaL A cselekedetek konyve megvigasztal azzal, hogy a tanitva
nyok apostolokka. lesznek s nem engedik, hogy a jezus tanit8.sai 
karba vesszenek, hanem maguk kezdik tovabb hirdetni az evan
geliumot. Bizonyosan hiszem, hogy az itt latottak neked nagyon 
megtetszenek s mernem j6so1ni, hogy Istvant fogod 1egjobban 
megszeretni s talan meg is konnyezed szegenyt, a mikor meg
kovezik. 

Ne essel ketsegbe Istva.n miatt; csak olvasd tovabb, mert a 
9-ik s alO-ik reszekben meg jo a vigasztalasod, midon megJatod, 

I 
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hogy Saul, a ki ezeket a derek apostolokat. nIdozte s meg"tan Istvan 
megkovezeseben is reazes volt, megU,., Ptl/nevet vesz fel s oly buzg6n 
munkal a J ezus evangeliuma erdekeben, a hogy sem addig, sem 
azut&n nem munkalt senki mas. 

J 61 jegyezd meg, hogy veled is az fog tortenni, a mi velem 
is, ma.sokkal is megWrtent: ugy- megszereted PaIt, hogy erette 
elfeledsz mindenkit mast. No de ez csak addig tart, a mig eszedbe 
jut ismet, hogy mit olvast&l az evangeliumokb61. Kerlek jol je
gyezd meg: nem kell nagyon sietni az 01 vas8.asal, mert sokkal 
tobbet eriink egy kevessel, ha j61 atgondoljuk, mint nagyon, sokkal 
ha csak atfutunk rajta. ' 

Ezutanra keyes mondani valom van, mert jol tudom, hogy a 
mikor a Cselekedetek konyvebl:S1 olvasod Pal dolgait, leveleire is 
kivancsi leszesz. Itt mar sokkal nebezebb fela.dat fog elotted 8.l
lani, mint eddig barmikor is. Magam is csak keyes segitseget. 
nyujthatok. ' 

J6 lesz, ha eszedben tartod, hogy a fJtlltlczitlb.liekllez irt level 
a legelso levele palnak. LegelslS tanitvanyai a Galacziabeliek vol
tak s ezt a levelet akkor irta nekik, a mikor meghallotta, hogy 
ingadozni kezdettek es el-eltertek attol, a mire lS tanitotta 

Ezut&n ele veheted a Korintu.b.li.kllez sz616kat. Ha ezeket 
igen hosszunak talalnad, nezd meg 'a Timofeullloz irt 2-ik levelet, a 
me1yet a derek Pal R6maban irt, mint fogoly, a mikor nem volt 
senkije Lukacs nevft baratjan ki viii. Ezert sietteti Timoteusl hogy 
hozza menjen t4. r. 9. v.) Egy masik levele, a mely Filemonlloz 
szol: kedves es nevezet3s alTol, hogy oly melegen szo~ benne One
ziforus mellett., a kit a fogsagban teritett a kereszteny hitre. Nem 
lesz erdektelen a Filippi6eliekllez szolo sem, a mely szinten a fog
sagban kesziilt. 

Pal tobbi levelairol itt nem szolhatok. Kerd meg a ti$ztelendo 
urat, bogy magyarazza meg neked, a melyiket nem erted. 

A Jakab, Janos, Peter, Judas apostoloklevelei rovidek ugyan, 
de azert'mindenik nevezetes Wbbe-kevesbbe. 

A Janos evangeliumat s a Jelenetek konyvit csak nagyon ke
sl:Sre fogod megerteni. Annak is el jo az ideje" csak Iegy ttirelmes 
es kitart6 &Z olvasasban. Most vagy 14 eves. En teljesen meglen
nek elegedve veled, s tudom a tisztelendll ur is, ha majd 24 eves 
korodban ismerni fQgnad ezt a kis bibliat. Isten segitsen tegedet 
erre, azt ki vanom, mert tudom, bogy ha azt megered, te egy val6-
ban boldog ember Iesz. Szel'etettel 

Boros Gy6rgy. 
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1m ik. 
1ma minden napra. 

Kicsiny vagyok, imadkozni tanulok, 
Ubaidnak zsamolycihoz boruJok. 
Annyi erzes van piczinyke saivemen, 
- Ob, haUgass meg en j6s8gos Istenem I 

Arra kerJek hlS imamban tegedet, 
J6 sziillSim aldva, vedve legyenek. 
Arczaikon gond se lesz, ba akarod, 
Tartsd felettiik aldva-vedlS szent karod. 

Hazunk legyen bekessegnek szent haza, 
Foldi j6val, lelki j6val megaldva. 
Kicsiny bajlek, de imahaz is lebet: 
Ajkainkon emlegetve szent neved. 

Le1keinknek mi annyi j6t s szepet ad, 
Viragoztasd a tudomany csamokat. 
S mig sziviinkben buzg6sagra kelt a bit, 
Hadd keressiik a tudomany kincseit. 

S ki kezebe van a jovlSnk leteve, 
Tanit6nkat aId6 kezed segelje. 
Kiserje 6t a merre jar, merre men, 
H.Uis szivben habidatos erzemeny. 

S berczet, volgyet bol magyar sz6 zengi at, 
Tartsd meg ezt a szep orszagot, szep bazat. 
Gyonge ajkr61 sz61 a tiszta erzelem: 

Oh balgass meg en jusagos Istenem r 
Tarcsafalvi Albert. 

Beggell ima. 
Mennyei j6 Aty~, en edes Istenem I 
Te bozzad emelem baIadatos szivem, 
Megkoszonom neked, bogy a mult ejszakan, 
6rkOdtel felettem es vigyiztal ream. 
MeglSrizted lelkem s testem egeszseget, 
6rommel kOszontni kicsiny hazunk nepet. 
KOszonom szent Atyam, bogy j6 sziileimet 
Megtartcid epsegben, hil orizlSimet, 
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A kik kegyehnedb& ram gondot vise1nek, 
Engemet - kepedre - emberre nevelnek, 
A kiknek kezere biztad e1etemet -
Db, tartsd meg todbb is edes szill5imet I 
A mint Te lSrkOdtel, ez ejjel felettfink, 
E napon es mindeg csak Te tegy mivelilnk I 
Segelj munkainkban: az igazban, j6ban, 
El5re haladni minden szent dologban. 
6vj meg a vcszelytlSl. oh add segedelmed. 
Ereztesd jOsigod es atdott kegyelmed. 
Aldcisod szalljon rank mindenbat6 Fel~g, 
S tlSliink szent nevedre bala es di~seg!! 

Esti ima. 

Gondvise15 Atyam, szeret5 Istenem, 
Egy nappa1 rovidebb ismet fo1di ettem. 
Egy nap ujra elmult aldott szerelmedb51, 
Mast adsz Te helyebe ismet kegyelmedblSJ. 
E napert mondok most hataad6 imat, 
A kit eg, fold, tenger: a mindenseg imad. 
Te voltal velem a nappal folyamaban, 
Te segitettel meg engemet munkamban; 
Hogy iidvom munkaJjam, Te alltal mellettem, 
S ne erhessen veszeJy, lSrkOdlel felettem. 
Mindenben, mindeniltt ereztem jasagod, 
Hallottam szavadat, bittam szent orczadot. 
Most arra kerJek en, azert esedezem: 
Szent oltalmad vedjen ez ejjel is engem. 
TilztlSl es veszelyt51. karvallast61. ro~t6I, 
Lelketlen embert51, minden mas gonoszt6J. 
Ugy velem, legy velilnk, mindnyajunkkal At yam. 
Gondviseleseddel gondot viselj ream! 
Hogy beken aludjam edes sziil5immel. 
Felebredjek majd, ha eJjon a szep reggeJ. 
Virassz fel holnapra mindnyajunk, j6 Isten, 
Mas lSrzlSnk. pasztorunk rajtad kivill nincsen r I 

Demeter Denea. 

EgyUtt. 
A falu dereka.n ebbeu IL zsindelyes p.a.zban e~ell olyan kis 

szekely gazda lfllki.k, miut a tObbiekben. E~ itt a feJem rea, hogy 
a ~zeDlben ieVQ gazdag uri palotaban rna Diucsen annyi orom 8S 
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boldt?gsag, mint ebben a kiz ba,7.ban. A csaJad fobiiszkesege, a leg
nagyobb fiu erkezett haza a koIegyomboI. 

Be nagyot nott, miota nem latta ot a kis csaltidi feszek, )eg
alabb azb erositi mindenki, mikor a nagy orom miatt szolJoz juthat. 
Az edes apa oromenek fordsa a fiu jo bizonyitvanya. Edes anyja 
es testverei azonban mit torodnek ezzel, mikor olelhetik, cspkol
hatjak a reg vart kedves vend~get! 

Mikor aztan kipakolbak a koIegyomi nagy Iadat es megkapta 
mindenik testver a maga apr6 vasarfiajat, Jassankent a keyes szavu 
orom megbeszedesedik. 

- Be meghtiz6dott az arczod! nem volt8.l hett'g? Nem a 
hosszu lit farasztott-e ki? Tan a Rok tanulas viselt meg egy kicsit? 
Nem lattal sztikseget a kolegyomban?· 

Egymast erik az edes anya hason16 kerdesei. Testverei a 
faluban tort8nt valtozasokrol mondanak sok kedves ujsagot. Alig 
gyoznek figyeini, alig gy6znek egymasnak feleletet adni. Vege
hossza sem voInll, de kozben Juliska megteritette az aszt-alt. A j6 
edes anya figyelmet semmi sem keriili el: Denes fianak a kedve
sebb etelei keriilnek az asztaJra 

Etel ut8.n a kis gazdasag koriil semmi sem marad megnezet
leQ.. A pajta fires, csupan a fejlSs tehen kerodzik a tuls6 s~ogletben, 
az ista1l6ban a lovak faljak a fris hereto A cstiron hatu} a kertben 
most mar nincsenek kazalok es boglyak, felemesztette feg azokat 
is a tel, de vannak gyiimolcscsel rakott fak es szepen nevelt olto
vanyok. A mehszinben a kasok szama az iden jot szaporodott. 
Semmi sem marad megfigyeles nelkii1. Minden olyan kedves. A kis 
di&knak es harom testverenek orome szepit meg, aranyoz be min- . 
den apr6-csepro dolgot. . 

De j6, hogy epen vasarnap van. A mi hazaerkezett diakunk 
csakugyan nemunatkozik. "-;ecsernye utan hozzaja gyiilnek regi 
baratai, a kikkel egyiitt jart volt a tan ito ur elebe, ot-hat 15-17 
e\lBS ficzkolegeny. Tarka beszeddel folujitjak az egyiitt toltott 
gyermekkor erdakes emJekeit. Ez a nap a viszontlatas apro edes 
oromeinek a napja. 

Csak egy van kozottok, a ki szotalan es levert. Ez mindegyre 
azert sohajt, hogy miert nem vitte volt az edes apja i)t is a kole
gyomba. Mint szeretett volna 0 is Denessel egyiitt a tanul6i pa-. 
lyara lepni! 

_.- Bizony valt volna is beWled talpraesett dilik, jegyzi meg 
az egyik legenyecske. Meg igy is sokra vitted Kozsegiink kis 
konyvtaraban a mi konyv s azokban a konyvekben a mi historia, 
a.z mind a kis ujjadban. Hozzad fordul mindenki, ha igazi szep 
levelet akar iratni. Ratha mp.g .... De akkor ki penderitene nev-
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napi alkalmakra, lakodalmakra ~s mas eiFelere szep furc&a kaden
cziakat, ha k6zfilfink elrabolt volna a koJegyom ? ! 

- Bannam is en, akarki, csakhogy edes apa~ tanittatott 
volna. Maga is megbanta mar sokszor, de hiaba, annak idejen felt, 
hogy a t&nitaBommal jar6 k61tseget nem birja ki. A Denes apja.nak 
meg kevesebb birtoka van, mint nekfink es egygyel ~bb tagu a 
osaladja is. A tiszteletes es a tanit6 ur hiaba biztatt8.k edes apamat. 
Szepen itthon maradtam. 

Mikor a koJegyombeli dolgokra tertil-fordul a beszed sorja: 
csak Ugy lesi az egesz t&rsas8g a koJegyist&nak minden szavat. 

- Be 8zeretnek, sz61 k6zOO a.z a bus magyar, en is veled 
diakoskodni! Mily oromest jarnek en is naponkent 4-0-6Ieez
kere as szedegetnem begyembe azt a sok szep tudomaDyt. Bar 
t6lt.enek azok a kedves j6 tanarok, a kiket te ugy diC8~rsz, az en 
arva fejembe is egyik 6ran az egyik, masik 6ran .a masik is
meretet. 

- En beleveszitnem ,erBs fejemet a sok tanulnival6ba, sz6lal 
meg egy vig kepii ficzk6. Edes apam eleget azon volt, hogy belo
lem is diakot faragtasson, de en nem akartam, hogy engemet fa
ragjanak. A "J6 konyvek" kozf11 vajegyet osak elolvasok a furcsa
ja.bol most is, de az irast mar maholnap elfelejt.em. 

Beszedk6zben a kasztenrBI kezbe kerf11nek a koIegyomi 
k6nyvek. EbblSl latinul vagyis diakul tanulnak, amabbol nametf11, 
az a kekes t8.blaju tiszt&. g6r6g konyv, az a csinos meg eppen szam
tan, ebbOl a veressarkub61 kiil0nfele nemzetek tortenelmet ismer
jf1k meg, az a kisebb ott a Laji kezeben ... 

- Jaj a fejem! vag szavaba a Vig kepf1 czimbora, fogjatok 
meg, mert e]szediilt a fejem att61 a gondolattOl, hogy ha belolem 
diak lett volna, akkor ezt a sok konyvet mind egy szalig megkel
lene tanulnom. 

- Nem olyan nehez dolog, magyarazza a di8.k, neveW t&rsai
nak. Igaz, hogy a diakok kozi11 is soknak meg a konyv kinyitasa 
elOtt megfajul a feje a leczke nehezsege miatt s azert hozza sem 
fog a megt&nulasahoz, de a' kinek egy kis tehetsege es igyekezete 
van, annu az eg4sz tanul6i palya k6nnyii taher. Az ember hamar 
beleeli magat abba, a mit kedvvel csinal. A tanarQk ugy magya
razzak elOre a dolgokat s oly szep lassan vezetik a tanul6t a kony

. nyfirBl ft nehezebbre, hogy vegre a tanulas neheznek latsz6 mun-
kaja orvendetesse valik. A munkaban valo gyonyoruseg k6nnyiti 
meg a nehezet. A testgyakorlas, a jatek a kolegyom udvaran arra 
va16k, hogya test es a 181ek, ha elfaradtak, visszanyerjek elet
kedvoket. 

- Hat ez a. gyony6rti aranyos-k6tesii konyv mifele ? 
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Ene a kozbevetett kerdesre a disk areza langvoros lesz. Za
varab61 nagyobbik leanytestvere menti ki. - Ezt a szep verses 
konyvet, igy sz6l, nyerte Denes. Edes spam monda, mikor kipa
koltunk, bogy ezt a j6 szavalasert adttik batyamnak a.z onkepzlS
korben. 

Az onkepzlS-korben? Kivanesian kivanjak valamennyien, 
hogy beszeljen nekik valamit errol is . 

Most a koIegyomi m1.lnkalkodas legszebb agaval ismerteti 
meg a diak kivanesi halJgat6ssg8,:t. M~gtudjak beszedjebol, hogy az 
onkepz{S-k6r olyan gyuIese a diakoknak, a melyen mindenki arr6I 
8zamol be tarsai el<Stt, mit a rendes tanulas melle a maga j6szan
tab61 dolgozott. Ilyen osszejoveteleket minden beten tartanak 
egyik tanar vezet8se alatt. Legjobban hasonlit e tanarhoz eo j6 
pap es a j6 tanit6, a kik nemesak a sz6szeken as az iskol8.ban ve
zerei a nepnek. 

Az onkepzlS-kor gondoskodasa ala tarto?ik az ifjusagi konyv
tar, a melynek gyarapitasa.ra minden tanul6 evenkant bizonyos 
dijat fizet. Minden embernek kotelessege j6 as hasznos konyvek 
olvasasa ,altallelket muvelni j de ez kiilon6sen kOtelessage a tanu-
16knak. Epen mint a j6 mesterember, vagy a j6 161dmives szabad 
idejet olvasassal foglalja el, ha a vilagt61 sem a.kar elmaradni: ugy 
a j6 tanu16 a rendes dolgait is elvegzi, jatszik is eleget es meg 01-
vasas altaI is gyarapitja lelkanek kineseit. . 

Az 6nkepzo-kor dolgai kozott van a versszavalas is. Ez nem 
esupan arra val6, hogy az ember tanul vele ha.tran, esinosan as 
szepen beszelni, hanem eppen mint a konyvo}vasas, a lelket neme
siti, a szep iranti erzast fejleszti. A ki pedig a szepet meg tudja 
ismerni, benne tud gyonyorkodni, annak sem magaviseleteben, sam 
cselekedeteiben, sem beszedjeben nem talalhat6 semmi, a mi 
durva, illetlen as nit. 

A mit 01 vasunk, es tapasztalunk, arE'ziink es gondolunk, azt 
szepen elmolldani vagy pedig leirni eppen nem k6nnyii mesterseg. 
Az onkepzo-korben azon is faradozik &z ember, hogy ezt & nehe
zet megkonnyitse. Az egyik tanul6 elosz6val beszel el valamely 
erdekesebb dolgot a tobbiek el<Stt, a masik, a mi fejeben es szive
ben eletreva16 gondolat csak terem, azt leirja s aztan tarsai elott 
a korben felolvassa vagy felolvastatja. 

Legerdekesebb &z, !logy az 6nkepzo korben minden mnnkal
kodast itelethoz&.s kovet. A tanu16tarsak es a jelenlevo tanar a 
miikod()ket hibaikra, botlasaikra joakarattaI figyelmeztetik, egyiitt 
a dolgokat megvitatj8k. Oh be kedvesek az ilyen gondoIatcserek 
es milyen hasznosak! Tobb szem tobbet hit, tobb f6 tobbet gondo!. 
Egymas karan, egymas szavaib61, egymas eselekedeteibol tanul az 
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ember. A durva gyemantot masik gyemanttal csiszoljak, hogy 
szep formaja Jegyen. 'Az em"beri esznek es az emberi szivnek. 
legjobb form al6j a, legjobb nemesitoje az amberi esz es az em
beri sziv. 

Ezeket beszelte el a di&k t8.rsainak, csakhogy· blSvebben es 
hos8zasabbao, mint a hogy en leirtam. Magam csak annyit teszek 
meg hozza, hogy minden j6 tarsasag onkepzlS-kor. Az vala a lein 
osszejovetel is. PIlterS Lajos. 

Az unitarius egybaz fti emberei. 
Valamint egy csaJadnak van alapit6ja, ugy van az egyhaz

nak is. Az unitarius egyhaz ugy tekinthetlS, mint egy nagy kit.er
jedesu csalaid. A t.agj.ai el vannak terjedve az eg~sz, foldon, de 
kfilonosen Magyarorszagon, Angolorszagban es Eszak-Amerikaban 
vannak IWkan. A ki a vilagtortenelmet tudja, az mindjart kital&lhatja 
abba), hogy az unit&rius vallas ott terjed legjobbaD, a hoI lagoa
gyobb a lelkiismereti szabadsdg. MagyaroTsz8g s ilJeWleog a mi kis 
Erdelyunk tfizte volt ki tornyara a szabadsag lobog6jat legelOszor. 
Az unit&rius vallas itt aIakuIt meg lege16bb. Angolorszagot s 
Eszak-Amerikat a 8zabadsag honanak tartja mindeoki. Ez igy is 
van. EmMkezzfiok csak vissza az 1848-49. evi magyar szabadssg
.harcz leveret~sere. Lam azutan a szabadssg szamfizott harczo8ai 
Angliaba es Amerikaba menekfiltek s ott talaIt.ak igazi szivelyes 
fogadasra s apo}asra. 

Ez alkalommal bemutatunk nektek harom ferfiut, a kiket a 
magyar, amerikai es az angol unitarius egyhlizak foembereinek 
alapit6ioflk ismerfink 

D(irJid Fere"cz. 
Mar tObb esztendeje eimult. volt annak, hogy Kolozsvaron lak

tam s megis egyszer sem tfiot fel eJottem, hogy az nnit8rius ro
iskola, a melyben tanultam, ket sugar-ivvel van osszekotve az 
unit8.rius templommal, a melybe mi a foiskolab61 imadkozni szok
tunk jami. Egyszer csendesen mendegeltem a ket nagy epulet 
kozotti szfik utczan s gondolkoztam azon, hogy j61enne megnezni 
a Da.vid. F. kovet. - Ekkor pi1lantottam meg azt a ket ivet. -
Egyelare azt bittem, hogy azokon val ami titkos a~jar6 van egyik 
epuletb~l a masikba, de csakbamar meggy~zlSdtem, bogy ~ak 
kepzellSd6m. Ezt a kepzelodest maig sem t1ldtam kiverni a fe
jembol. - Elmentem be a templom hata moge s megneztem a D. 
F. kovet. A k<St'e a kovetkez<s szavak vannak vesve: 

David Ferencz a hagyomany szerint ezen R. kovon tartotta a 
Torda-utcza szegleteu 1666-ban, mid<Sn a gyulafche.rvari egyhazi 
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1. Ima. 
Jutalmat nyert pilyamti a D. F. E. 1887. evl pilyazatin. 

Dallamit. es sz6veget uta: Iszlai Marton. 

SO:~:'N. _ ... n?~1 ~ ~ ~ r I J: ~, 
. 1. Hoz - ziti jo - viink, oh nC, e -ten! 

2. Oh legy ve· lunk, e - des a - ty8.nk! 

.~ p -=~ /1 _'c r , J F J IT * • I~; ~ J ~ I .. r.t. r r. 
Lel-kunk hoz- zad VP. - zet. Te a1 - ko - tad ha-
EI- tiink hu ve - ze - reo Ve - ze - reI-jed Jep-

tal - mad -dal 
te in - tet 

- I 

~MI?' ~~ f I, @Dl'f: ~~ ~ I H~gy meg_ tar - tot - tad e - IP"" tiink, Es min-den jot 
Es ne -velj az i. gaz hit - ben, szent ne - Yeti- nek 

~M ~ 8D r I~ , l i I ~ t JI ~ 
t -til Vkiink. Hi - la r mink im 161- En -t 
fe - leI - me - ben. Aldj e fe)l-don e - re-nyek-kel 

~ ~ 11. I~ ; + I J 
hoz-z8.d re - t. Sa meny-be fel 

Sa meny-ben 0 - rok e - let -

"Fiatalsag Baratja!' 
U.K.l 

.'1IZ~"ft"ia lIrt_ftT IUIIIIIC'f _I .... I~ _Sf. 

teU 

II 2. - :1 J -r: p . 
tel! 

I 
II 
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2. VIll. Zs61tar. 
(Sz. J~lr:ei Aladar.) 

Iszlai Marton. 

~~'~"n~ r f Ir f-1l f:lr 11 f~1 
1. U • raok! Ha - tal - mas Is - te-oUnk! lleJy di - cso 

~" J ~ I ~: ~f I? ~ 8 IF ~ r 
a te szent De - vedl A te fon - 5e ged 

tol - ti b~ E f61 - det 5 f(500 a veg - te - lent. 

2. 
A kisdedek, a csecsemok 
Ajkan is ott vao fegyvered 
Legyozoi a kajaookat, 
Kik partot iitnek ellened. 

3. 
Szemem ha olykor ffiltekiDt 
Egedre, melyet alkotal 
S latom ragyogni csillagok 
Vegnelkiili sug8.rinal, 

4. 
Elgondolom: mi hat e por, 
Ez a halaodo ember itt! 
Hogy gondjaidra meltatod 
S szemed j6sagpt rei- tekint. 

UK.l. 

S ime ot rangban belyezect 
Mindjlirt az Isteoseg ut8.n, 
A meltosag es uralom 
Korooajaval homloDn. 

6. 
U rra. teved miived folott 
Es minden aIlatid fetett, 
Kiket e fold hord, leg eme~ 
Sa tengerek melysege rejt. 

• •• 
Uruokl Hatalmas Isteniiokl 
Ilely diesO a te szent oeved 
A te fonseged tolti be 
E foldet sflSnn a rigtelent. 

I 
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3. xm. Zsoltar. 
$z. Redi,er Gez~) 

Lassa,,~ lJa.alosan. Iszlai Marton. 

SO::::'N. ,_~I f§'i~#~)~1 ~~~ ~;~I ~~h r~·ir ~i§ 
·1. Med· dig 1. lej . tesz 
2. Nezz ram u· ram! Hall . 

min. de. nes . tol? 
gass meg.en - gem! 

-'f1i~ r 1~:'Jt 11 "'r ~ I 
Med.dig fe - lej . tesz en - gf"- let? U . ram, ar.czod ;il . 
vi . lao go-sitsd meg. sze - me· im; Ne hagyd Ie .huny.ni 

_. r ~ ~ ~ I 1 ~ , f J if 1 r: ii l i I~~ 
dott sa - ga . rat lIeg. lat - nom rar nem en. Z -red? 
meg ha-hil·ra, Ne hagydo. rul-ni el. Ie.Dim. :J. ~:::en'IJedelyeJ!'n :> 

p~' I ~ ~ ll,J J 1 r 'tJ ~ i 
LeI - kem grot -! -It, 
Hi . boe - ga . to . im, 

sziv 
oh, 

ke . seT - vem 
ne en . gedd, 

::>- cresco . ~ 

~~,~ ~" ~ ~ II~:' ~ i 1 r ; ~ J if 1 
. Hat nap.rol nap. ra hor· do - zom? En el - len. r -gim 

Hogy di - a - dale mat iii. je - nek. Ne mond.ba.s.scik el _ 

3. Jovoltodban van bizodalmam 
Szivem tebenned vigadoz. 
Ueam eJcsiiggedt gyenneked.nek 
Te megmutatod vigaszod ... 

U.K.l. 

lIegpenditem a hirfa hurjat. 
Ajkam ihletve felnyitom 
S az or jOvoltat es kegyelmet 
Uj enekkel magasztalom I 
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4. Esti enek. 
~z. Rudoyinszky Gyula.) 

1. No az ar - nyek, itt az es· te, 

J 
t:\ 

J r r be - ke jojj szi - vem - be. 

Ie e - des nyu - ga - 10m, 

gass 

~ , 
mint a fu 

2. 
Egy nap ujra tova szallott. 
A ki adta, legyen aldott 
.Ossze- the ket kezem 
Zeng fohaszom csendesen. 

S. 

-

Edes alom, boldog alom! 
Lengj szeliden szempilJimon! 
Smit meger az almodo, 
Hadd kovesse szebb vaIn. 

U.K.1. 

J ) J 
~ r 
va - 10m. 

I 

:1 
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gyu!esrol haza erkezett, azt IL be~zeclet, melyre az egesz Kolozsv8.r 
attert az ul1itarius vallasra. 

A gombolyti k6 felso resze lopos. J61 eltudtaID kepzelni, 
hogy allott. Tajta D. }4'., mike r azt a beszedet tartotta, a melyiknek 
a hallasara. Kolozsvar osszes lak6sai uuitariusokka lettek. 

A mikor visszajottem, ismat s7.emembe akadt a kat iv s 
eszembe jutott, hogy D. F. tal aT volt s appen millt igazgato egyik 
tanar orajan jegyezt.e meg a t anaT tanitasara, hogy az Isten nem 
haTom, hanem esak egy, s bot'y az 15tent }p.lekben as igazsagban 
kell imadni. 

Ezzel r8:jottem aITa, hogy 8Z unitarius vallas az iskolab61 
kerult ki s hogy a ternplom s 87. iskola tall eppen azert van igy 
epitve, bogy mindenki sajat szen eivel vehesse e:;zre, hogya kettO 
elvaJaszthatatJan egyrnastol. egyiJmek a masikat kell tamogatni. 
Vallasunk rnegalapitasa ket foutos korulmenyet megernlitem. Mind 
a kettobol az U\nik ki, hogy David Fereneza volt. a foerdem. 

Yallasunk alapitOja kolo7s\ ari szuletesil volt., itt s7.111etett 
1510-ben s miuUi.n itt. s kulf61don, s ki:lonosen perIig n Luther 
varosaban WittelJ bergben tanult -- itt Erdely bell tobb helyen te]
jesitett papi ~zo!ga1atot s azutau 1556-ban jott I{olozsv8.TJ'a papllak 
as tAntirnak. Ugyan ~l>ben IlZ Avllen vette niHil Kolozsvar fobiraja 
Jeunyat Barlit Katat. EhhOl A. h.hassagb61 egy fiu es 2 leliny szar
mazott. - D. F. oly szep hirre tett szert:, hogy malZa a fejedelem, 
Janos Zsigmond, UdVAl'i papjavA tette s ezzel rnegadott neki min
dell segit~eget., a mi ve] unitsl'ius vallasunkat rnegalapithatta es 
szilardr.! .. l. tehette. 

Alig hiheti el az ember, hogy oly sok munkat eltudjon ve
g~zni valaki, a mennyit. 0 v~gzett .. 

Lelkesz volt a fejerIeJemnel, e~: Kolozsvart; pii~poke voJt az 
unitnl'ius egylllizllak (15G8-tol kezd':e), vitatkoz8sokat tarlott Er
flely s MagyaJ'or:o:zfig whb vlil'osab: n, rnelyek ktizul nevezetes a 
gyulafehervuri t15G6), a nagyvaradi (69.); ki.illyveket irt, pI. 1568-
ban hetet adot.t ki. 

Mind azt a. muukat ('sak r~n ikiviili s7.orgalommal as ero
megf~:o:zite:-ls~1 vege%hette eI; de me -; is lett az eredmenye, mert 
egyhRZA. Erdelyben s Magyaro)"szag Tiszan inneni reszeben (Er
delybol nezve) oly nepes lett, hogy esal egy gyiilesen 400 pap jelellt 
meg. - A piispokt'it, meg az irlegenek IS, korunk egyik legnagyobh 
szonokauak es tndosanak tal tottak, el enfelei is bevallottRk hogy 
a bihliat senki sem tulita olyan jol, mint o. 

Eletenek szomoru vege lett, mivel lllensegei, miiskeppen nem 
g,rozhetven Ie, sok hamis VB nat emeltek '3Jlene S orszaggules elebe 
allitoU(Lk, arnely ot bOl'Wnbe vettette az uuite.riusok nagy szomoru.-
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sagara s ellensegei szegyenere. Deva vara bOrWneben halt meg 
1579. nov. 15-en. 

Minden unite-rins aldja es tisztelje emMket a nagy ferfiunak, 
ki nelkul oly koran nem alakult voina meg egyhaizunk. A hagyo
many az tartja, hogy bortone falara a kovetkezlS szavakat irta: 713 

papak kardja, a kereszt 8 a hal a] kepe - semmi sem fogja az 
igazsi.got utjaban feltartoztatni .... Azt irtam, a mit ereztem, s a 
mit erzek biz6 Ielekkel igazan hirdettem. Megvagyok gylSzodve, 
hogy az en v88ztem ut&n a hamis igehirdetiSk tanai lSssze fognak 
omlani. " 

Channing Ellery Vilmo8. (Olv. Cdenning.) 
Milyen volt Channing? kerdeztek egy volt tanu16 tal"satol ! 

Egy o8zinte, btf.for is joszifJa fi". Ennyi eppen eleg egy fiurol, de 
ugyanaz az ember meg ezeket mondotta: A tanulokat legjobban 
megtudjak itelni sajat tanulo tanaik, s en jol emlekszem, hogy 
miudig bizonyos tisztelettel tekintettem ra, pedig joval fiatalabb 
volt nalamnal. A mikor jatszottunk lS 80hasem kereste az alkalmat, 
hogy igazsagtalan legyen s mihelyt eszrevette, hogy nem rende
sen megy a dolog, azonna} felbe hagyt.a a jatekot. Keves penze 
szokott lenni, de ut sam tudta egyediil kolteni e1. EmMkszem, 
hogy egyszer egy rokanatOl kapott ajandekba egy doll art (nalunk 
forint szamba veht'lto, de egy dollar meg er 2 es fel forintot). Soha 
az elOtt nem volt ennyi penz a kezeben. EmIekszem milyen lSrom
mel futott hozzank, hogy osztozzunk rajta. Egesz eleten keresztul 
ilyen jo szivu volt." 

Kiesiny novesfi volt, de ifju koraban areza te]t s teste iz
mos vaIa. 

Ugyanaz a tanulo tarsa, a kinek a szavaval fennebb beszel
tiink, ezt mondotta: egy tekintetben felulmulta minden oszt&.ly
tarsat t. i a fogalm&.zasban. Mindnyajan bamulassal balJgattuk 
beszedeit. 

A palyazatokon mindig 0 volt a legelso nyertes, Chll-nning 
mindig a legjobb fiukkal tartott baratssgot. A resteket nem sze
rette s nem szeretett ve}ok ti.rsalogni s a russ2akat egyenesen el
keriilte. 

Edes atyja mar tiz eves koraban meghalt, tehat edes anyja 
vezette neveleset. Ti2ennyolcz eves koraban mar sajat keresetebol 
kezdett elni, mint nevelO. Ekkor irta anyjahoz ezt a szep levelet: 

Edes anyam! Most akadt egy jo alkalom, a mikor minden jo 
l?aratomnak kiildhetek levelet a nelkiil: hogy koItsegembe kerillni. 
Edes anyammal kezdem. Kegyelmednek tartozom a legtobb ha
laval. Azt ~z ~ggodalmat 6s ~on~edse~et, ~ melyet eltlivoz4 .. 
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somkor lattam arczan, soha sem fogom elfelejteni. Szeretnem, hogy 
j6 embereim ne erdeklodnenek olyan erosen irantam. E miatt, ell 
is ok is, szerencsetleuek vagyunk. A mi szerencsetlenseg engemet 
er, azt meg nehezebben viselem el, azert, mivel tudom, hogy oket 
is mennyire aggasztia. . Ezt azart irom, hogy ades anyam ne 
aggodjek miattam. En tudom, hogy oly messze vagyok az otthon
tOl, hogy ide csak az anyam szeretete as j6 kivansaga hatol e1. Sem 
oromeben, sem banataban nem o8ztozhatom s gondoskodasat nem 
erezhetem. De magis ogyanaz a nap sut rank, ugyanaz liz isteni 
gondviseIes orkodik felettern, ez oszt8. ki a boldogsagb61 az en 
reszemet. Az a tavolsag, a mely minket elvalaszt egyma.st61, nem 
valaszthat el a kozos Atyat6l. Engemet ez a tudat megvigasztal 8 

barcsak ades anyam szivebol is oszlatna el azokat az aggodalma
kat, a melyek terhes hazi gondjait meg nevelik. 

Channing szuletett Eszak-A.merikaban 1780-ban april 7-en 
Newport varosban, meghalt 1842-ben okt6ber 2-an. A milyen 
kellemetes volt mint gyermek es ifju, olyan lett mint pap is. 

Azt mondjak, hogy l\ bibJia ut&n a Channing miiveit olvasta 
el a legtobb ember. Szamos nyelvre levannak forditva. A mi nyel
viinkon is megvannak. Semmitjobb szivvel nem ajanlhatunk, mint 
azt, hogy olvassa azokat min.<:len ifju es nem i(ju ember. Ifjaknak 
legelso helyen ajanlan6k az "OnmiveIesrol" sz616t, mely a magyar 
fordit8.s e]so koteteben van. 

Martineau Jakab. 
Boldog orszag az, a melyiknek oIeben sziiletett Channing 

Vilmos, de nem kevesbbe boldog az, a mely magaenak mondhatja 
Martineant (olvasd: Ma.rtino). Errol az unittirius ferfiur61 mar ugy 
sz61hatunk, mint a kit szinrol-szinre Iattunk, a killek ajakar61 hal
lottuk a bo]cseseg szavait s keziinkon ereztuk ald6 keze erinteset. 
Olyan szabasu em bel', a milyen Brassai bacsi. Brassai bacsi itt a 
ami edes hazankban Toroczk6-Szt -Gyorgyon 1800-ban sziiletett, 
Martineau 1805-ben Angliaban, Norwichban. 

Martineau franczia eredetii ember. Osei hugenottak*) voltak 
s a katholikusok iildozesei eiol menekiiltek Angolorszagba. Atyja 
kereskedo, anyja egy relJdkiviili miivelt no volt. Tizennegy eves 
koraban egy kitiino unitarius tanit6 keze ala keriilt s azzal el volt 
dontve jovoje. A mernoksegre kesziilt., de szive a papsaghoz von
zotta s igy lepett a Manchester New College-ba, az unitariusok 
theologiai akademiajara. Nagy szorgalmu s odaad6 tanu16 volt. 21 
eves koraban letette a papi vizsgat s vegezte az egyetemet is. 

*) Hugenothlknak gunyolt4k a franezia protestan~okat. A, nev egy helyseg 
neve, a hoi eJeinte 6ssze 8zoktak gr{nekezn~. . 
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DubliJiban, Irland f'avArosaban masod lelk.§n lett. Ravid ida alatt 
meSSZ3 teIjedt hire gylSnyoril sz6noklatanak s ritka ~szjal'asanak. 
N.§gy ev mulva Angliaban Liverpool varosban lett lelk~8z. Itt 
akkOl a szoJgalatot tett unitarius va)J~unknak, a mekkorit az6ta 
tala.n tsenki sam. Ugyanis, tizenbarom angol katholikns pap kihivta 
Martineaut s ket lelkeszt&rsat vitatkoz8.sra. Martineau oly fenyes 
gYOZI Imet aratott, a melYllek hire nem fog elmulni mig unit8.riu
sok lr sznek. 

Ekkor Martinean csak 84 eves volt. A klSvetkez6 esztendo
ben t tnar lett a Manchester New Collegeban 8 az volt lA86-ig. 

Itt tanultunk tOle az ~des szavn pr6fetat61. Itt tanultnk meg 
becsu!ni a kellemetes emhart, a ,boles ierfit, ki egyha.zunknak IDaI' 

60 ev 6ta egyik fo buszkesege. Elt.esse lsteu meg sokaig. 
B. Gy. 

Kigyo van a kertben. 
Fink, leanyok! vigyazzatok, mert kigy6 van a kertben. Onnan 

tndom, hogy tegnap a szomszed kertben voltam 8 a mint a gazda 
kasz8.lta Ie a fiivet s takaritotta a fak toverol a burjant, egyszer 
egy vekony hosszu kigy6 megszorult s j6nak latta atsura11n1 a ti 
kertetekl e. Bizonyosan ott van, mert hat az olyan belyet szereti 
csak, a he.l a fii nagy, a iold darabos 8 lyukatos s meg aztan a hoi 
nem sokat jarnak, lI('m kaszaluak, nem kapalnak s nem is ge
reblyelnel . 

Nekt m is volt egy kertem 8 abban is volt egy nit KHat es 
pedig egy beka. Egy tavaszon Deki alJok 8 takaritni kezdem az 
osvenyeket, kapalom a fak Wvet, s jaj nekem, a mikor egy ba
raezkfanal kapargalok, egy nagy g6mb61yu ko akad a szemembe, s 
oh utalat, hat ann~k az oldalara van lapulva egy Insta, esunya 
heka. Mon Ibatom, hogy megijedtem s megirlozbm. 

No ei t nem turhetem, szolek! 
De h t mit csinaljak? 
Kapo n magamat s a nagy klSvet elmozditom. Beka koma 

nem mozdu I a korol ! 
Ugy-' ? No akkor jere ko, jere beka, induljatok mind a ket

ken s kitelepitettem oket az utcza k6zetere s az6ta egyiket se 
lattam. 

Fink, leanyok, a ti kertetekhen kigyo van. A kigy6 alatto
mos, leselkedo, sziszego, hamis a1lat, a mely mt"gmarja azt, a ki 
hajlekot ad Deki. Tegyetek ugy mint en a bekaval. Telepitsetek 
ki a~ utcz8.1 a, hogy ott tapossak el a jar6kel6k. 

EgyiJ .tek, masiktok azt mondja, hogy nektek kertetek sines, 
hogy lebetne kigy6 benne!? Nem veszitek es~ret hogy en clSak 
}tepesen beszelek! ? n:i$~ep. ~ ~ert a ~i s~~vetek! a burjan s a ~yolQ 
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a rosz indulatok, hajlalld6sagok, a kigy6 pedig az a kis hiba, avagy 
biiu, t\ melyett felnev~ltetek a burjan s a gyom kozott. 

Annal a ki~ leanynal amott a kigy6 igazi neve nhazugsdgll.. 0 
egyszer-ke~zer veletlenul belekeveredett abbe a bajba s most mal" 
hili.ba. szidjiik miatta, meg sem mondja az igazat. A Pista kertjeben 
n'u~la8dgll. a kigy6 ueve. Hit. fellyes delben keresitek, ott talaljatok 
a fit kozott, hauyat fekuve alszik, Mintha minden dolga rendben 
volDa, holott semmit sem dolgozott. 

Elek kigyoja a ng!l0'nmll., a mely lSt egyik kertbol a masikba 
kergeti N milldig a fikon jllr a szeme. Szereti a szilvd.t, joi~iien 
eszi az almat, de md.r a k6rtebol tele rakja a kebeIet is. 

Az egyik nem bd.Dja ha szidjd.k, a masik nem ha haragusznak 
ra s a harmadik ha megis verik. No ezek nem valami derek gyere
kek. Ugy-e ti nem szeretnetek, hogy olyanok legyetek, a milyen ez 
vagy az. No jol nezzetek meg, nincs-e gyom s bozot a ti szi
vetek kertjeben s a benne rejtozo kigyot okvetlentil iildozzetek ki. 

Ajd.nlja Egy Apa. 

"Remeny. " 
A kolozsvari unitarius flSiskola ifjusliga mar 1839-ben ki mert 

volt lepni a nyilvanossag elebe egy konyvvel, mel yet CS maga szerkesz
tett s a mel yet -Remenynek« nevezett. Az6ta .U1and6an el a -Remeny« 
de a nyilvanossag elott csak harom kotete jelent meg meg ez ideig. A 
most vegz(sd(s tanevben oly nemes versenyt fejtett ki az ifjusag az on
mivelesben mind irodalmi teren, mind masnemii munkassagban, a mi 
ritkitja pcirjat. A vizsgal6 bizottsag ritka lelki elvezettel gyozCSdott meg 
arr61, hogy ifjaink kOzOtt tobben vannak olyanok, a kiknek jovCSje elebe 
szep remenyekkel lehet nezni. Errol a szillok s az erdekeltek meggyQ
z(Sdhetnek az allibb kozolt koltemenyekbol. EbbCSl ifjaink buzditast nyer
hetnek a kitart6 munkcis&agra. Mi meg csak azt kivanjuk megjegyezni. 
hogy az itt kuzolteken kivUl mindeniknek van tobb sikerillt koltemenye, 
valamint azt is, hogy ezeken kivul meg ffiJeg Simonffi Marton es Veres 
Zoltan tiintek ki. 

OsszeJ. 
Sargult level hull a farul csendesen, 
6szi szeJlo sivit at a tereken; 
Koros-koriil nema lett a hithatar; 
Az erdoben, 
S a berekben 
Nines egy dalos kis madar. 

Viragillat nem arad a holt mezon, 
Csak szel sohajt a volgyon Cs hegyteton; 
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S meddig a szem szerte-szejjel ellathat: 
Hu116 levtH, 
Sarga level 
Bontja be a tajat. 

Vandor Madar ~p remennyel messze sdll, 
Keresni egy deriiltebb es szebb hazat; 
S a hoI berek, hoi a r6na meg vint: 
Ottan eli 
OromteJi 
Boldogsaggal napjait. 

De tavasszal, ha e1jon a kike1et, 
Uj eletre serken a szep tenneszet, 
S daru, fecske es a g61ya visszasz.ilJ . . . 
De bUs szivem, 
Faj6 szivem 
Szebb tavaszra nem talal! . . . 

Kapum elott. . . . 
Kapum eUStt viragzik az akaczfa, 
Rakoltotott ket piczinyke madarka; 
Csondes esten ablakomat kinyitom, 
S a madarlaOc edes dalat hallgatom. 

Szep dalukt61 megzendUl a leveg6, 
Visszhangra kel a szomszedos temet6; 
S elmerengve a madarkeik szep daJein, 
Konny csorog Ie ket szememnek piUajan. 

Ez a sok konny erted omlik angyalom, 
Erted, a kit elzart tl:Slem hercz, halom, 
Its az6ta szivem sBtet ejszaka -
Bar folotte piros hajnal hasadna ! . . . 

Lit Odoo I eves theol. 

Dalra kel a ... 
Dalra kel a fwemile, pacsirta, 
Oromet, vagy banatat, hogy kisirja. 
En is olykor megpengetem lantomat, 
De az mindig csak SZomoru han got ad. 

Mult es jovo faradt lelkem tanyaja, 
Ha a jelen borus eget kitarja; 
Visszaterve, ha rolveszem a lantot, 
Ujra hallom azt a melabUs han got. 
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Bus merenges mar az ~Iet ennekem, 
Faj6 szivem zokogasa enekem; 
A mi6ta elhagyott a kedvesem, 
Az oromet csak hireb6t ismerem . . . 

SZUE Andria III. ev. theol. 

Egyenloseg, Testveriseg, Szabadsag! 
Egyenl~g, Testveriseg, Szabadsag I 
Van-e, mit e harom isten meg nem ad; 
Van-e, ki e harom isten neveben, 
Eletet s vert ne aldozna 

A csatak szent tiizeben?! 

Egyenloseg, Testvenseg, Szabadsag! 
Ez diszite lSsapaink z8sz1ajat; 
Isaszegnel, VacznaI, Sarl6n ez gyowtt 
S a mig armany rol nem tamadt: 

Osztrak volt a legy(Szott! 

EgyenllSseg, Testveriscg, Szabadscig I 
Haromszinii lobog6dat eladtak, -
Rilborulhatsz sziilof6lded hantjara 
Magyarorszag az osztraknak 

Leigazott szolgaja. -

Egyenloseg, Testveriseg, Szabadsag! 
Bujdos6 lett legigazabb pr6fetad ... 
Dicsoseged csjIJagfenye nem ragyog 
Zengo dalban, hulla verhen 

Folderiil-e szebb napod ... ? 

Hogy ha dal ken, - minden ajk hadd cneke) , 
Hogy ha ver kell, - vert izzadjon a kebel! 
Veres szarnyon szaJl a dalunk tehozzad: 
Csakhogy virulj: EgyenllSseg, 

Testveriseg, Szabadsag! -
Nagy Lajos YIn. out. t. 

A kis tudakozo. 
IG tudja megmolJdani? 

. 1. A Mate evangeliuma melyik resze hanyadik verse ben van 
Jezusnak ez a monda.sa: Boldogok, a kiknek szivok tiszta, mert 
ok az latent meglatjak. 

2. Ugyanabban az evangeliumban hoI van ez: Szeressetek 
ellensegeiteket, aldjatok azokat, a kik titeket atkoznak. 
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8. HoI van megirya az Uri i oa? 
4. A magyetorol szoJ6 peld zata J ezusuak ? 
5. A passio? 
A megfejtok kozott kifog uk 15orsolni a kovetkezo kouyve

ket: 1. Ullit<i.rius ellekes konyv. 2. Ferencz Jozsef Uuitarius Kis 
ttik(jr. 3. Egy nagy nene levr~ei, felnott leanyoknak fiatal asszo
uyoknak. Irta Varga !. ... josne. 4. Jo gyermek konyve, irta Boros 
Gyorgy. 

Feleleteket csak a. V &sarnapi iskolaba jaro ifjaktol fogadunk 
e1. A feleletek augusztus I-so napja.ra bektildendok. A felelok tisz
tan irjak ki 116voket, lakasokat es az utoJso posta helyet s kiildjek 
be hozza.nk i1yen czimen "U nitarius KozlOny szerkesztosege" Ko
Jozsvar, rozsa-utcza 2. sz. 

Szamvetesi feJadat. 
Ket kofa almat aruit, mindegyiknek volt harmincz darau 

almaja. - Az egyik, mivel kisebb almai voltak, hal"mat adott egy 
garasert, tehat ha minden almajat eladja, kapni fog 30 krt, a masik 
parjat adta egy garasert, tehat kapni fog 40 krt. ~"ogt8.k, ossze
beszeltek: ne toltstik mind a ketteu itt a:6 idot, boritsuk egyuve 
almainkat, ugy is az ellyembol egy garasert hairom, a kendebol 
ketto esik, hat adjunk ket garasert otOt,. - Igy tettek. - De. 
mennire elba.mult mindkflttO, midon a 60 almaert csak 24 garast 
vettek he - holott 25 garast kellett volna bevenni .. - Fejtsetok 
hogy vesztettek el a gd.l"ast? -

I. 
A 5 2 3 fajokat egyesit 
Az 2 1 4 5 () keblet nemesit. 
Csikos 3 4 5 nel ktil nem lehet. 
3 2 0 6 Jesz a ki ferjhez mehet. 
4 5-nek hi vja minden magat. 
3 4 1 2 6, jc>I htmert csahid. 
8 2 1 4 5 6 nem szolgal segediil. 
Gyasz az elet 1 2 8 4 5 6 nelkiil. 

II. 
Irni tud sok ember, 7 1 2 meg is keyes. 
1 2 3 tulajdona a hlitrafele menes. 
2 1 nelkfil Hemmit sem talalsz a vasaron. 
De a 3 2 1 kaphatO gyakran ingyen aron. 
Nagy hatalmas ember a 5 6 2 1 mostamiban. 
1 2 0 6 legtobb lelhetO a Temes folyt&.ban. 
Hitvany, poitras malacz, 3 4 5 6 madzagra val6. 
3 4 1 nelkiil elvesz a felBk vizbe halo. 
Gondolj tenger partra, tOrokok foldere, 
Ott nyugvo 1 2 3 ! 5 6 7 porlo tetemere. 

(Fiatalaig Baritja. I.) 



A DAVID FERENCZ EGYLET. 

Kivonat az alapszabMyokbol. 

2. §. A z e g y 1 etc z a I j a: az unit8.rius keresztany vallas, a 
--hit- as erkolcstudomany as nevelestan kodbe tartozo eIvek as 
kerdesek tisztaz8.sa as ~rjesztese, a kereszteny vallas os es erkolcsi 
-elet apolasa es emelase. 

3. §. Az egy1E~t all alapitO, rendes, partolo es tiszteletbeli 
tagokb61. . 

a) A I a pit 0 tag 0 k: kik a.z epylet panzt8.raba egyszer
mindenkorra legald.hb fiz (10) o. e.lorintot fizetnek. 

b) Rendes tagok: kik egy eYre egg (1) o. e.lm·intot fizet
nek, 8 kotelezik magokat ot eYre. 

c) Partol6 tagok: kik azegylet penztara gyarapitasahoz 
koronkent tetszes szerinti osszeggal jarulnak. 

Ba rm a ly tags agra faI va tatn e k no k is. 
4. §. Min dan tag n ak jog a van: az egylet as fiok-egy

latek kozgyiilesain magjelanni, a felmeriilt kerdesekhez hozza 
szolani, javaslatokat tenni. Szavazati joguk csak az alapit6 as 
rendes tagoknak van j ezek tarthatnak igenyt arra, hogy az egylet 
kiadvanyait s masnemii nyomtatvanyait dijtalanul, illetoleg Ia
szallitott aron kapjak s a.z egylet altaI nyujtand6 elOnyokban re
szesiiljenek. 

5. §. K 0 tel e s e kat ago k: a) Az egylet miikodeset j6 
peldaval as buzditassal elOsegitni. 

b) Az egylet czeljat koriikben megismertetni s annak tagokat 
szerezni. 

c) Az onkent felvallalt munkat halogatas nelkiil teljesiteni. 
d) az avdijakat minden ev okt6ber vegeig pontosan befizetni 

az illeto peuztarnok kezeihez. 
23. §. Az egylet tagjai epyhazkoronkent fi6k-egyletekke 

alakulnak, vagy a mely egyhazkorben egy vagy mas formaban 



mar hason16 iranyu egyletek vannak, azok az alapszabalyok ~rtel-
m~ben iIy fiok-egyletekk~ alakulnak a.t. , 

28. § A fi6k-egylet miikod~se kiilonosen kiterjed arra is, hogy 
egyes hitkozsegekben a vallas-erkolcsi ~let 8zeplotlen tisztas8.gban 
megoriztessek s minel gazdagabb gyiimo}csoket teremjen, mi vegre 
az unitarius egyhaz torvenyei kereten belol minden leheW modot 
felhasznal ana, hogy: 

a) nep- es ifjus8gi konyvt&rak, 
b) onkepzokorok, 
c) v~amapi iskolak a1apitt&saanak, 
d) a va88.rnapok megtartassanak s ezeken hiveink &Z isten

tiszteletet buzg6n latogassak, 
e) a gyermekek iskolaztatasa ne hauyagoltassek el s kiilono

sen a vallast&nitas mindeniitt gondosan kezeltessek. 
f) a hivekben a hitkozseg s altalaban a vallaskozonseg koz

sZiiksegei fedezesere az aldozatkeszseg ne csokkenjen, sot fo
koz6djek, 

g) a kiilonbozo hitfelekezetttek kozott a kolcsonos 8zeretet es 
testveri 'erzes apoltassek. 

Mindezen czelok e16resere a fi6k-egyletek az illeW lelkeszeket 
es tanit6kat kozos megaUapodtis 8zerint utasitjak, t&n8.csoljak 8S 
buzditjak 8 a 8ziikseghez kepest az egyontetfl eljarasra a modoza
tokat megaUapitjak. 

A FiatalBag BB.?l1tja kaphatO es megre~delhetO Iszlai 
Marton urtOl Kolozsvan, (hosszl1-szappanutcza 2. sz. Egy szam 
ara 26 kr . 

... 6 :bteZ't 26, 11 :i?ten 60 peldlbJTt kiildflnk be.z.. 
mentve. 
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FIATALSAG BARATJAI 
IFJUsAGI LAP. 

SZERKE,SZTIK 

KlAH.U .\ i~ . .\ rw I-'l~REX(Z EGYLKf. 

Ezen 8Z81n ara IO kr • 

. ,;;I. TAltTALOll: Telen. (Kolt~UI. ny,) Tllrc!!lItaivi Albel-t. 37. h~l) - ("sal; 
. mct( kell szokll;! l't'rr.nrz J,lJ.:sd', 3-;. \. - A J\!ZUS 8J:iilt,tescl"jl. liOlos Gyi'-I'gr, 

41. 1. -- Acljarn? ne atljllol? (,rile l'rt>/lsury). 4;!. I. - A kjlt'Il(,;~s7.l'r. J{OI'08 

&indoI'. 44. l. - "&1 $ a rna pi is j. 0 I a: l\:ic JE'SZ II. gyt\unint? "tiri An/~,I't. 

46. 1. - NillC8 tl'st\·(!l'C. l'ngy J,Pjos. 48 J, - Rem ~ n y: A LiiuM,Il0 gyermck. 
(K6ItcDicnY.J Szaf;~ Andras. ,/11. I., !\ e kt:riljcft~k, (Knit.) Simonffi Marton. 52 l.
A hOI" i t e k 011: A David Ferenc). EgJltlt kiachanyai II. A k i 8 t \\ d a k 0:1: ll: 
}<'Oldirati ('eladat, Szuta hiny. SzaiuirI'jh'l?nyei: 

K01.0ZS\>'\'RT. 

NYOMATOTT (L.\.)L\N J. (}R()K(j~E I{O~YYNYOMDiJABA.~. 

18u:? 



A DAVID FF.~E'IGZ EaYLEr 

IRODA1MI RIAD1rANYAI .. 
A7.. "Unltirius Kozlony" vallas-erkolcsi D~pszerii. lap, me)y 

megjelenik ~indeD honap I-so llapjsu. Mar tit kotet.e jelent meg. 
Most a. hatodik kotet van folyamstban. Ezt a lapot a napi sajto mar 
megjelenesekor 9zivesen fogadta s azota i~ t.uhh izbell nyilatkozott 
felole elismeroJeg. Jelenleg Dr. Bl'assai" Samuel es BOTOS Gyorgy 
szerkesztik. 

A lapot olvasmanyain kiviil becsesse teszik arczkep-melIek
letei, me!yek kozul kiemeljilk: Dr. Brasdai Samue1et, unitarius 
piispok l!-'erellcz J6zsefet, fogondllok Daniel Guboret, Dr. Berde 
Aron, Kovacsi Antal (fennyomatok1, Dr. Ba.rtok I:-;tvUll, Simeu 
Domokos tanaroket; kUz\ilve van meg Lut.her .Marton, Zwingli 
Ulrich reformfitorok," egy amerikai uuihiriu8 pap 9 harom angol 
unitarins, Marosi Gergely, Korooka Antal stu. arczkepe. 

Az evfolyamok kiilOu-kiilOu megreudelheWk harmikor 1 D:t 
20 krjlin11. A jelen evfolyamra elOfizetest (1 frt 20 kr.) hlrmikor 
elfogad az Egylet. Mindennemii peuzktildemeny Iszlai Jf·tirton 
egy-I. penztarnokhoz intezendo ll%zsnirl'a, lIOSSZU-sz8Jlpan
utcza 2. sZo 

A Dal'"id Ferenr.z Egylet kladvAnyaib61 miudig yan kasz
lethen a SzerkeszWsegntH: Drassai: J5ve) vallesa. Val his as Hit. 
Melyik az iga~i tudomauy? Jezus istensege. A vallastallit.as re
formja, kat artekezes. - A nulasl'OJ, parbeszed; Ferencz J"6zsef 
unit8.rius pUspliktol. - A halhatatlansag kardese Dr: Hegediis 
Istvaut6l. Mindenik ertekezes kftlOn-kiilon csak 10 kr., post&n" 
kiildve 12 kr. 

A "Fiatalsag Bal"atja" megjelent ket szamanak ara egyutt 
csupan 20" kr. 

A j6 gyermek konyve, irta Boros Gyorgy. Erkolcsi beszel
get8\tek, versek es erkolcsi szabalyok 6-10 eves gyermekek sza
maloa. Kemeny kot8sben csak 20 kr. Postan kuldve 23 kr. Nep
iskolai tankouyvi.i.l is haszualtatik. 
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FIATALSAG BARATJA. 
IFJUsAGI LAP. 

SZERKESZTOK: D ... BRASSAI SAllUEL es BOROS GYORGY. 

- ._-_ .. Jelen 8zam ira 10 kr. 

Tel e n. 
Kikeletkor cs a nyaron 
ZOId ruha volt meg a tajon. 
Tel apu eolt kieserclte, 
Feher ruhat kapott crtc. 

]0 is volna, hogy ha benne 
lIy kemcny hideg nem Jenne, 
Raadcisul kap meg - lehet 
ZugolOdo hideg szclet. 

Mar is itt van, hogy suvOltOz, 
H{)pillckct vcr a fOldhoz. 
Nem kegyclmez agnak, fanak, 
A diderglS madarkanak. 

Oda harom cvszak clve, 
.Hgre vitt mar minket vele. 
Tel apt> ez untig cJcg, 
Turkoztesse kisse ""vit. 

Azaz hogy luit . . . mit bcszclck? 
Hideye van esak a tclnck, 
S az kilnn zf;(tI·"ok, de benn Y!JlI Vlt, 

-- Lopozkodva jon a hazba. 

Meg is lcsziink ju banitok, 
Ha clfogad cgy tanacsot. 
- ~c arulja komoly voltat, 
Valtson oIykor nyajas orczat. 

1 
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Ha az utczan megy egy arva, 
Mosolyg6 nap siissOn raja. 
Hagyja azt a hideg szelet 
Komor hegyek, pusztcik felett. 

Agak kozott, eresz alatt 
Ne bantsa a kis madarat. 
Csak hadd eljen, a mig elhet, 
Kinek kcdves ez az elet. 

Tel ap6 meg egyre. kerem, 
J6 gyermekkel banjon szepen, 
Hogy a hova hivja vagya 
- Mehessen az iskolaba. 

Tarcsafalvi Albert. 

Csak meg kell szokni I 
- :Egy pair j6 laDies fll}usi i1jakoak. -

Regi kozmondas, hogya mit J80llcsi megtanult, azt Ja110s sem 
felejti el. Meg inkabb ellehet mond8oui 8ozt, hogy a mihez Jancsi 
hozza szokott., azt Janos, legalabb is, nehezen hagyja. el. Mert abbol 
a mit tan1.1lunk, bizony idovel sokat eifeJejttiuk; de a mihez hozza 
szoktatjuk magunkat, eppen azert, mert minden nap gyakoroljuk, 
ki sem johettink belole. 

Erkolcsi eletiink as jellemiink kifejloclesere Dezve tebat oem 
csekely befolyasa van a megszok4Mnak. Meg lehet szokni a jot, 
szintugy millt a roszat. Ki lenne kozottetek, ifju olvasoilJl, a ki 
inkabb ohajtatla ezt, mint amazt? Fogadjatok al tolem nebany 
tamicsot a szokasra nezve. Nem fogjatok megbtinui. 

Mindeuek elOtt: 
szoktassatok Jnagatokat m;lJ(/enko,. ignzat mondan;' 

Az ifju emher ktilOnosAIl szereti, hogy a mit Dlasokuak elbe
szel vagy mond, a lehetoleg k}sy.ille7.Z~, hogy aUl1~1 erdekesebbe 
tegye magat as t3lbeszeleset. Artatlall dolognak latszik az egedzo 
Pedig ngy szokik bo""za. a fillenteshez, a mi lass80nkint aztan ha
zugsaggti. nejvi ki m::lg<1.t:.. S ha a fillentes meg c:iak biba, a ha~ug
sag mar buu, a mely folytou ismetlodva, eszrevetleniil al8.8.ssa a 
jellemet. Ja.j, aUllak az embernek, a kinek szava.inak hitelt adni 
nem lehet. OVllkodjntok tlZ igazat eltagadni. kiilonosen akkor, a. 
mikor mil.soknak ke,odeseire kell felellJet~k. Mert t3zzel nemcsak a 
magatok .iellemet es becsiiletet ingatjatok meg, hallem esetlE"g a 
masoket is,a kiknek e mellett meg anyagi kart a::5 rom last is okoz
hattok a hazugsaggal. 
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Az igazmondas Mellett 
szoktassatok magatokat a munkassagboz. 

Igsz, hogy u dologra a szukseg is rahajtja az em bert. Mart a ki 
nem dolgozik, aouak a kozmoudas szerint kOlluyen felkopik az 
alla. De nagy kiilOmbseg van a kozott, hogy c~ak akkor as 8zArt 
dolgoztok-e, a mikor ey-t ki nem keriilhetitek s talall sziilOitek pa.
l'auf:sauak ellent nem ~dlhattok, vagy onkellt keresitek magatok
lJa.k a foglalko~ast s hasznos munkassll.ggal kivanjatok ti ma
gatokat mar ifju korotokuan elokesziteni az eletl"e A lomhasag
hoz as tunyasaghoz szokott ifjubol nehezen valik joravalo, mun
kas as tevekeny ember. Ellenkezoleg, minel kor.1.bban hozza szok
tatjuk magunkat a. dologhoz, idovel aunal WLbet megbirunk i llem
csak, de el sem lehetilllk munka es foglalkozas llelktil, Mar pedig a 
munks bizt08itja. allyagi jollettinket szintugy, mint erkolcsisegtin
~et. Azt modjak~ hogy nz ep-kezlzibu ember a jeg hatan is meg el. 
Es ez igaz is. Valamint igaz az is, hogy a. rflstseg a. billl parnAja.. 

De ~ malom sem oro} mindig. Azt is megallitjak, ha neom egyeb
ert, 11th allert, hogy a malomkoveket megvagjak. Az embernek is 
pihenoket kell tartania munkajaban. Szorakm:as, irli5t,oltes altaI koll 
gyakran felfrissitenie, megujitania munkakedvet es munkaerejet. Az 
idotoltes, a mulatozas tehat eppell ugy az amber termeszetehez 
tartozik, mint a dolog es foglalkozas. Sot ezekhez az ifjusagnak 
meg Wbb joga van, mint bal'kinek masnak. S7.eretem a komoly 
ifjut, de azt nem kiv8.llom egyiktOl sa, hogy lemondjon a vilagr61 
s elzarja magat minden idotOltesWI, minden mulatsagtol. Csakhogy 
vanuak erkolcsrouto karos e:il erki.ilesneme8ito hasznos mulatsagok 
as idl)Wit.esek. Egyiket mint. a ma8ikat meg lehet szokni. Amazo
kat keriiljetek es szoktassatok magatokat e=,-~khez. 

Szokjatok meg nemosen mulatni s tisztessegesen toltcni 8Z 

idot az iiJUSlig kedl'·-csH.polJgasai kijziJtt is. 
Azokb61 a falllsi fonokakbOl, kahika.kbol, tanczokb6J, hejh, sok ifju 
ment haza reggel sirva vagy legalaihb volt oka megbanni, hogy 
azokbau reszt vett. De az a. lUulatsag, a mit meg kell siratnullk 
vagy meg keJl banuunk, nem muJatsag. Ez csak olyan idotOltes, 
miot a rnino a P~tofi juhA.szae volt, a ki a kolto dala szerint )')na
gyott iiWt. botjaval a szamar fejere, U azzal a ktilOnbseggel, hogy 
ebben az esetben a juhasz a szamarral egy es ugyanaz. Maga. ma
gara meTi a csapast s magallak assa meg a vermet az a7. i~j u, a ki 
mulat07.RSai kozben, legyen az tancz, vendeg!oleg, kartya, koczka, 
vagy bairmi nevvel nevezhetO jatek es idotOl~es, az iJlendoseg, a 
tisztesseg, a szemerem. a merteklesseg. a j6 izles hatarait at1t~pi s 
ezekrol megfelejtkezve dUhajkodik, rakonczatlankodik: masokkaI 
osszevesz, o5szeverekedik, e1 veszti eszet: penzeL, necsiiletet,. Igy 
soha se mulassou egy ifju se, mert bi:r.OllY mondom, ezt elobb-

1· 
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tltObb meg fogja keseriilni. Az ilyen idlSWltes sem &Z erot, sem a 
ked vet nem ujitja meg a masnapi munkara, hanem meg elfo
gyasztja azt. 

Tan en is mar igen sok id5t WIWttem el az idotoltassel j de 
meg sem muJaszthatom el ramutatni meg a nepkonyvtarakra as 
ifjusagi onkepz6korokre, a melyek - Ist~nnek hala - mar a JDi 
egyhazkozsageinkben is tobb helyt megalapitva, szervezve vannak 
8 a melyek szinten meg aunyi eszkozei es forrd8ai az idotOltesnek, 
meg pedig a leghasznosabb as legnemesebb id6to)tasnek. Minden 
ember llem lehet tudos. Kiilonosen a kiknek hivatasuk &z, hogy a 
foJdet miveljek, tobbszor kell kapat, kaszlit, sarlot es asot fogni 
kezokbe, mint konyveket. De ha akarja, a foldmi\'elo nap is sok 
ismeretet megszerezhet maganak s ma mar elkeriilhetet)en sziik
seg is, hogy minel tObl>et megszere~zen. Nem aZel't tanul meg 
minden gyermek o)vesni as irni, hogya mint a falusi iskolabOl ki
kertilt soda nil szuloi meJle segitni a gazdas:igba, tobba a betiivel 
ne foglalkozzek. Ez nem erdemelne meg a n~pisko)akra az egyhaz 
es alJam altaI forditott nagy k(jlt~eget. S ha a nepi~kolai tanitasnak 
nem Jeune mas c%elja, mint az, bogy a valtot mindenkiala tudja irni, 
akkor meg jobb i~ lenue a7.okat h('lzami. A mit a gyermek meg
kezdatt, he bagyja fel he, ~ot folytH.ssa az ifju. 

Szoktassatok magatokat ahoz. hogy 

mindell118p o/v8ssatok vaI8mit. 
Higyjet('lk e1. bogy az olvasast eppan ugy meg)('Ihet szokni, mint a 
re::;J:~gseget. Egy pohar borral ke/.dve s mindenuap megduplazva, 
ke:i~ a reS7.Ages am her. Egy-ket IlLpot 01 vasva. s mindeIJDap meg
duphb· va, ke:-lz lL kouyv::I:!ereto em I)ar. Csakhogy a bortol Jeresze
ged,·e. il. fold $,u'ilba e~el A konyvektol m('lgi ttasod va, szarnyakat 
Oil.AS:'., l11AI),pkkAI fUI a magasha emelk~clhetsz. Kiilonos911 a tali 
}y)ss/.u t').-.;t,ek. mi,WIl a m~zei mUllka kiilonl,en is tlzunetel, igen 
Illkalma..;ok I1rl"<t, hogy a IIPpkollyvtarak felha:-lzualasa Rltal meg
szer~:r.zet~k lDl1gatokllitk a.l.Okat a;t, ismereteket, a melyek n~Jkiil 
HIll a f,;ldmiveI5 llPP sam j5 emI1ers%timbH.. A hoI meg niocsent'k 
ily uppkiiuy\·t.arHk. igyekezzetek az;okat. Ith.rAhozni, Eun('lk majd 
urjAt es modjat fogjak tal.\lni pdpjHituk as tarllt6itok. Folyamodja
tok csak hozzli;jlik.*) Alakitslltok i(ju..;agi iinkep/.okoroket. Ez; egye
neseu toletek filgg. Pdpjaitok es ta.nitoit.ok e%ekre is utmutatast 
adllitk s vezetlli is fogulLk szive:;en, hogy mHgatokat mivelbessatek. 
8~"\'~lli>4 enek. olvaslls e:\ felolval'la~ok lil t-a I c~ak egy talen is 
Hllllyil fog uame:-ledoi enastek. t.is?tului f€'H~,gli>4tok. ~'yarapodni 
1111 \ P ~ .eglok, hogy ti IDagato": biis/.kek ls",/.t.ek reti. De cSdk az 

.) A O-i,vill "'erclleY. Egyler ,·pn,I,~lk .. z,tse a)att meK minllig van ell)' DPhany 
j" /iOIi.H A IIpfJkl'>nyvrarakbslI JIIPgl,·.,o k6I1y\'el(l"i.il 1t-'8~II~k heJ.Qldl'l,i eM)' kh .. u-
tilla-t II ritkarboz 8 klUdeo; fog k6n~ \'ek"t S z e r k. 
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olvasas, hinglelkii koltOink as iroink miiveinek olvasasa s altahiban 
onmiveJestOk altai fejlOrJik ki es szilardul meg kebletekben a haza
szeretet szent. erzase, mely nelkiil hiaba mondjatok magatokat 
magyarokllak vagy szekelyeknek. M~rt a magyarnak es szekely
nek legelso ismerteto jegye: a hazRsz£'retet. E nelktil hiaba van 
tudomanya, hirneve s gazdagsaga, csak terhe a foldnek s korcs
szulOtt marad 

Meg sok doJogra ajanlhatnam a megszokast de csak egyra 
szoritkozom : 

szokjatok meg 8 templomgJ''''8korllist. 
Ha a templomok nem lennanek az erkolesisagnek es miveltsegnek 
megannyi orhelyei, vedbastyai, regan felhagyott volna azokuak 
epitesavel az emb~riseg s nem koltene azokra ma is annyit a. jelen 
nemzedak, De a templomok egre nyulo szep tornyaikkttl hiaba 
ekesitik a falut, ha a talu nepe nem ekesiti azokat az istentisztele
tek buzgo gyakorlasaval. S ugyan ki imadkozhatnak t.obb orom
mel, mint az itJusag, melynek kehle annyi vagygyal es remenny~l 
van telve. A vJ.gyak as remenyek pedig mind a hit emlOin tliphil
kozDak. A kinek,nines hite, anllah: remenye se lehet. De meg sze
retete sem sol~. Apoljatok hat keblet.ekben a hitet, llOgy remenye
tek t;zal'nyat De szegjek a esal6dasok es szeretetek e) ne togy
jon, ha masok reszerol s?eretet.lenseggel tahilkoznatok is. Szoval, 
legyetek istenfeJok, valhisosok. Ebben all felji'i.1 az emher minden 
ma.s tillaton. A vallasos erzes az () legfObb kivliltsaga i mert lstenre 
gondolni. vele foglalkozni e foldon mas teremtmeuy nem tnd. S 
miDel jobbkor as miuel tobbszor gondoltok Istenre as foglalkoztok 
az 0 csoda-dolgai val, annal melyebb gyokeret. vel" szi veteklten a 
vallasos erzas, annal inkabb athatja az egesz elet.eteket. Pedig ha 
e]tetek mindeD vis7.onyai es sorsotok minden vJ.ltozasai kozott 
elmondbatjatok: he" 18tm veliinl:; kicsoti(l,elleniinl.-! akkor nemcsak 
i(jusagtok lesz oromteljes, hanem megJett es oreg koroiokat is be
ragyogjak a megelegedes at; boJdogsag sugarai. Kezdjatek meg 
koran az lstan hazat szeretni, hogy majd keson is OtthOllt tahiljatok 
abban magatoknak. 

Ha mal' a jot is ('sak ugy meglehet szokni, mint a roszat, ]Ia 
a szoktattis altai' ep ugy formalha.tjuk magnnkat derek, beesuletes, 
igaz as jellemes ifjakka es emberekke. mint ellenkezoleg: Dem a 
legnagyobb hiba-e, hogy ne moudjam bUn, a ketto kozot.ti valasz
tasDa.1 ingadozni? toviseket szedni arrol a farol, a melyrol virn
gokkal, az ereny viragaival akesithetjiik fel maguokat? Azert hat 
i~u olvasoim, ti esak szokjatok meg - a jot! 

Ferencz Jozsef. 
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A Jezus szUleteserOl. 
- Lev". -

Kedves ocsem! A n~'iatal~ftg baratja" nyari 8zamaban meg
irtam volt neked, mit as hogy kell olvasni az uj testamentumb61, 
vagyis a biblia masodik reszebol. Ha a nyari ida bell nem olvas
hattad volna. el kello figyelemmel, kerlek vedd eM most es olvas
gasaad figyelmesen . 

. Most a ka.racson kozeledteve), gondolom, kiilonosnek fogod 
talalni, a mint a Mark evangeliumat olvasod, hogy abbau nincsen 
semmi emlites teve a Jezus 8ziileteseral. Ennek az a magyara
zata, hogy a. ki azt irta, az Jezust tanit6mesteruek ismerte. 
Neki olyan fontos volt 8Z a. m(>ghatO 8zep tanitas, hogy el'zebe 
sam jutott arra gondolni, hogy nott fel Jezu8, vagy hoI sziiJetett. 

Ezt olyanforman kepzelheted, mintha megbalna egyik j6-
baratod, mitOl Isten 6vjou, s valaki, latvan ate banatodat. es busu
lasodat, kerdezoskodni kezdene felale. Te bizonyosan azt beszelned 
el, milyen jo1 voltatok egyiitt, mennyire szerettetek egyiitt 
tanuIni, sataitok miJyen kedvesek voltak. Eszedbe jutua s elbe
szelned mit szoktatok volt tenni a kertben: a mezon, az erdoben, 
az utczan, meg a.z iskolaban. Arra, hogy baratod mikor, hoI, melyik 
napon sziiletett, legalabb is banatod elsa uApjaiban nem gondo]nal. 
Ez csak azoknak az emberekuek jut eszebe, a kik Jlt'm allottak 
olyan kozei hozza. 

Ezt a termeszetes magyarazatat talalom en anoak, hogya 
Mark evangeliumaban nincsen emlites teve a Jezu~ sziileteserol. 
No de mi, a kik Je~ust szemelyesen nem lattuk s nem ismerUlk, 
ezzel nem elegMziink meg. Mi minden embernek szeretJiik tudni 
az eredetet. Ugy latszik ez at. izokasuk a regieknek is meg volt. 
EmMkszel bizonyosan, milyen do)gok vannak elmondva M6zes 
csecsemo korar61. Ha a Samuel profetae nem jutna eszedbe, nezd 
meg a Samuel I. konyveben az I-so reszt. 

A ki ezeket irta volt: mind a kat nagy ferfiu gyermekkorarol 
tlldni akart mindeot s el is mood egy sereg ardekes dolgot. Hasoo
Man cselekszik az, a ki a Mate as Lukacs evangeliumat irta. De 
lam az ntObbi meg annal is tovabb megy. Ez meg azt is elmoodja, 
a mi 8ziiletese eMU tortent. Olvasd caak a Luk. evangeliuma elso 
reszet. Nezd milyen kiilOnos, hogy a Jezus 8ziiloit s a. Kel'esztelo 
Janos sziiloit az angyal mar elore ertesiti az orvendetes esemeny-
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rlSJ. Ez vnl6ban meglep5 dolog. s nagyon szepen tiinteti fel ftzt a 
rendkiviili tiszteletet es elraglldtataRt., a mellyel nemely emberek 
Jezu8 irant" viseltettek. 

De llPm boc8ntkozom reszletesehb magyarazatba, mert majd 
kifogyok az idobiil 8 nem tudlak figyehneztetni egy-ket erdekes 
dologra a 8ziilete~rol 8z016 res7.ekben. Kerlek olvasd el Lukacs 
evangeliuma 2-ik reszebol a7. elsoWl kezel ve a 20-i k versig. 

A vihigra 8zolo nagy esemenyLen elso helyen az akkori idok 
leghatalmasabb embere, a romai csa.szar, emJittetik. Kell-e ennel 
feltUnobb kezdet? J6zsef as Maria engedelmeskednek a csaszari 
legfobb parsllcsnak (4 -- 5). Ki ne engedelmeskednek? 

. Megerkezllek Bethlehembe, a fin megszuletik as jaszolba te
tetik (6-7). Az egbOl angyalok jelennek meg az egyszeru pasz
toro~na k s hirdetik, hogy megsziiletett a Megvalto s el1eklik Istell
nek a. dicsoito eneket t14.) as a pasztorok elmennek, meghttjak 8 

ugy ok, mint mindenek, csodalkozanak as dicsoitek" Istent 
Mennyi nagy dolog, mennyi szep gondolat van ebbe a ne

hRny ~orba bele fogJalva. Minel tObbszor olvasom, annal tobbet 
gyonyorkooom benne s dicserni tudom azt a. j6 keresztlmyt, a ki 
ezt ilyen eJeuken letudta rajzolni s magam is szeretnem tovabb 
folytatni a kapzeWdest ezek fp.lett az egi as 10ldi nagy dolgok 
felett, ha most nem kellene, hogy neked egy par megjegyzest te
gyek az elolvasottakra 

Eloszor azt jegyzem meg, hogya tortenelembell nincsen ern
lites teve arrol, hogy a? egesz vihtg osszeiratasa (1. v.) elreudelte
tett voloa. A Jezus szuletese utll.O t.iz evvel volt egy ilyen ossze
ids, de az csak Judeaban as Szamariaban, Gali1eabsu pedig nem. 

Ha a Mate evangeliumanak 1. resz 18 -25 versabol olvasod 
el a Jazus sziileteset, ott mar ne"m talalsz semmit a csn.szari rende
letrol. Abbol ugy tunik fel, mintha Jezus sziiloi Bethlehemben 
laktak voina, pedig masutt mindeniitt az van mondvs, hogy nliza.
rethiek voltak azok is, maga Jezus is. 

Kiilonosnek tetszik az is, hogy az angyalok eppen a pa.szto
rok utjan tudatjak a nagy oromhirt. Hogy az angyalok jartak, be
szeltek s anekeltek, azt 8. zsidok hit.tek, sot hittek azt is, hogy Isten 
minden nevezetes dolgot alta)ok inteztetett et. Az angyalok Isten 
kovetei voltak. 

De mar ha ok hittek is ezt, mi nem tudjuk elkapzelni, 
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ezt a rendkiv11li egi jelenetet, vagy ha meg Mathe szavaira is gon
dolunk, azt, hogy a csillagot nem latta meg mu is. Bogy lehet 
hogy nem beszelt arrol sem Jozset, sem Maria? 

No hat ilyen kerdest es megjegyzest Bakst lebetne tenni, de 
a vege csak egy lenne s azt mar is megmondbatom, hogy ez bi
zony nem olyan szoszerint veendo, a hogy irya van. A ki irta sem 
ezt ertette, hanem a zsid6 Messias 8zfilet6set. Arrol a profet8k 
mar annyit irtak s mondottak, hogy a ki mind azt ismerte, k6nnyen 
rajzolhatott maganak ilyen szep kepet. 

A kereszteny zsidok megvoltak gyozlSdve arrol, hogy Jezus 
volt a Messias. Egesz eletet, minden cselekedetet ugy neztek s 
ebben az elragadtatasukban sok szep dolgot gondoltak ki felole. 
Bogy mindezek koz6tt legszebb a szuleteserol szolo. arrol - azt 
hiszem - megfogsz gyozodni, ba minel t6bbsz6r atolvasod. 

Kerlek olvassad es olvasva mindig tared szemed elott, bogy 
nem a szuletes teszi az em bert nagygya, hanem cselekedetei. Ta
nuld meg ebbol a szep rajzb61, hogy az Isten gyakran azokhoz 
van legkl:Szelebb, a kiWI az emberek legtaivolabb tartjak magokat. 
Soh a 8e feledd el, hogy az embert mindig onmagaert kell becsiilni 
e8 senkit sem szabad kicsinybe venni, mert nem tudhatod, bogy 
Isten mily nagy dolgok vegzesere kiild6tte o·t e vilagra. Mindenek 
felett pedig bizzai.l a j6nak diadalaban s a rosznak megsemmisu
lesehen. Ragaszkodj mindig ahoz, a mi illland6 es ne ahoz, ami 
mulando. Orvendj te is s orvendjfink mindoyajan es adjunk balat 
Istennek, bogy adta nektink a Jezus Krisztust. 

Do .... Gy6rgy. 

Adjam? ne adjam? 
Egy lSreg indus dohanyt kert klSlcson egy feher em bartOl. 

Mikor kibontja a tekercset, bamulattal latja, hogyegy csomo penz 
van kozotte. Egyell:Sre nagyon meglSrvendett, s latbato gyonyoru
seggel szamitotta, bogy hany font dobanyt fog 0 abbol vasarolni! 

Ezekkel a szep gondolatokkal fekiidt Ie az oreg indus, de az 
ejszakaja nagyon nyugtalan volt. Nem tudott aludni. A penzr~n 
kezdett gondolkozni s sehogy sem tudta raheszelni magat, bogy 
az az l:S penze volna. 

A kovetkezl:S reggel jokor felkelt es keresni kezdette a 
"feher em bert." A hogy meglatta, mindjart igy szolott: valami 
penzt taIaltam, a dobauy kozott, a melyet maga adott. 
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De hat miert nem tette el, kerdezte a feher ember? 
Hat azert, mert itt, szol, a keblere mutatva: "Itt nekem ket 

emberem van. Az egyik azt mondja: "ez nem a tied, ndd vissza 
gazdajanak." A masik azt mondja.: "tedd Ell, az a tied." Az egyik 
ismet szol 8 azt mondja: "ne, ne, csak add vissza, mert nem a 
tied," 8 a masik azt mondja: "az a tied, csak tartsd meg. LI Igy 
mar azt 8em tudom, mit csinaJjak. Ez a ket ember egesz ejen at 
beszelgetett ~ ugy zavllrtak, hogya pellzt vissza kellett boznom, s 
ime most mar joJ erzem magamat. (The Treasory.) 

A kilenczszer. 
Egy amerikai anyanak haTom gyermeke volt. Mind a harom 

isko18ba jart. Volt dolog a mikor haza erkeztek. Milldenik enni 
akart, mert mindenik sietett, hogy ta.nnlhasss a Ieczkejet. 

"Edes anyam - sz61 Frigyes - egyunk hamar, mert meg 
ma meg kell tanuljam a kilenC7~szert, s kerem segitsen nekem, 
hogy megtEmulhassam, anyammal ugy is mindig olyan konnyu 
megtanp.lni a szamtani lec7.keket. " 

"Edes fiam, csak rakd a ~zekeket az 8!;zt.al korul s hivd ue 
tastvereidet, mert mindjart keszen van a vacsora." A gyermekek 
hamar o88zegyUltek, megteritettek az asztalt s igen jo etvagygyal 
hittak a vacsorahoz, a mely az iskoJaball tortent. '/olgok elbeszelese 
kozott folyt Ie. Vacsora utaD a leanykak elvegezMk a mosogatast, 
s a fiuk kunn a gazdasagban teendoiket. 

Mikor ismet osszeg'yultek, az edesanya elOvetette Marival a 
fekete tablat s igy szolt: no jertek. tanuljuk meg a holnapi leczket. 
Vedd a kreta.t as ird Ie csinosan a kilenczszert a tabla.ra. J6 lesz 
biz a' kialtotta J6zsi AS Nelli. nA mama szamtani tanitlisai mindig 
oly erdekesek, azonban azt nem gondolhatom) hogy a kilenczszer
rol mit talalhat fel. " 

"Nagyon erdekes dolgot fogok elmondani nektek, csak 
figyeljetek jol ide." Mari ez alatt felirta a. tablara a kilenczszert a 
kovetkezoleg : 

1 X 9 9 
2 X 0 18 
3 X 9 27 
4 X 9 36 
5 X 9 45 
6 X 9 54 
7 X 9 - 63 
8 X 9 72 
9 X 9 81 

10 X 9 ::;:: 90 
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Ekkor iSY szott a~ GOYs.: .ncbzen l\ tablJra mindenik, 8 
figyt'lje mag jol, nam fedezna fal azoo vs.lami kU16nl>st; adok at 
percZi1.J'i goudolkozAsi idot:t& :M:ielot.t meg az lit pArcz at telt volna, 
J6zsi ti.s:&)"(>. vett valamit s figyelmezte~tt; hogy 0 baszelni akaf. 

Minll\U aogedelyt nyert ra, igy szolott: "Hisz azok a statnok 
sorrendbell Vi\ODak irva, balfelol termeszet8::i, jobbfelol fOl'ditott 
Borrend ben lefple." 

Latod, folytatJa tovabb Fri~Yt'shez fordulv8, 8Z egyen)osegi 
j~l utlln, sOJ·r~ndbeil jbnnek ~gymast1t'l\ a ustliok: 1, i, 3, 4, 0, 6, 
7, 8, 9 BZ also sorban, s altllrol 8ztitnitva haS{'UI6an 80rrendban 11 
tDasodik sot-bab. U ;;Sohasetn :figyeltetn azt tnE'g tno~tB.nig, felele 
Frigyes. It :Mo~t s.tvav~ B. szot az anya, s tnoods.: "Latjat.ok, apen 
EH~ert igell kounyu ~ kiJenczszert m~gtantilui; a mint mindjart 
tnagfogjatok laitlli./I Mond meg cssk Nelli tneuuyi 4 X 9, kerde 8~ 
anya? Nelli igy feIel: 4 X 9 =- 86. No ades hinyotn, vagy el a 
4-h61 l-et .. tnegtnarad ineg tlgyebar 3, s e7.t 8. harm at vedd el a 9-
uol, tneginal'ad 6, s ha most e ket tnaradakot E-gym8smel1e irod 86 
tes:f. a szam, a tni ::. 4 X !J. 

nPr6haid meg csak Jozsi, te is fDE'gtutinad mondani: mellnyl 
7 X 9 t U !7Ha 0. 7 -biSl egyet el ves:r.ek, feleM J 6zsi, megmaran 6, s 
h80 0. hatot elveszem a kilellC7.bol, marad 3, \"agyis 7 X 9 =·63. 
"Jaj edes mama, kial~ja Frigyes, milyen konnyu igy megtaoulni a. 
kiJenczszert, s bizonyaT8. holnRp jol fogom t.udni az iskoJabal1 is: 
de el sem feledem soha Il 

"J61 van edes gyermekeim. most mar latom, hogy todjatok 
ezt, de meg valamire akttrlak figyeJmeztetni. Nezzetek csak 8. 
tablara. Az egyenlosagi jel uUin Jev0 szamjegyek osszege min
denUtt = 9, mert pld. 2 + 7 = 9, 5 t· 4 = 9 stu. Hat ad nem 
ves:f.itek ~szre, hogy ha a szlimoka.t O-n kezdve, sorbo. leirjuk 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, s ezek utau il'vR-, vis8zafele meg egyszer, a 9 
utan irunk O-t = 9 " a 8 Ut8.11 l-t = 81, s igy tovabb 72, 63, 54, 
4:5, 36, 27, 18, 09, ez altaI eppen a kileuczszert kapjuk. U 

"L8.tjalok arIes gyermekeim, mennyi s~ep dolgot lehet a 
Jtilenczszeren tal4lu1, s mily konnyu azt ily modon megtanulni." 

Igazs.D s:zep eskonuyU edes anyam. Ki)szonjuk, hogy meg
tanitott 1'8. -- szoltak a gyermel{.e~ - holnap mi is megtani~iuk ra 
~anuI6tars~ln~8t s J\ vlzssaQ. hizonya.ra mindenik jol fog {elelui. 

Vasarnapi iskola. 
f(i~ lesz a gyemant? 

Boros sandor. 

Kedves barlltaim! A mind~r,pa.to Ist~Il j9voltabol, megertilk 
ts~et e napot, melyen e~yutt i~a.d~ozhat.a.Q'k. E!$ ~n, a miutan hlilat ... - .~ . . .' ... \' " ,,,.. ... ..... ~ 
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adak a minden j6k adojanak, hogy minket ismet ide visszaveze· 
relt, orommel Udv6ziillek titeket. egyen-egyen R? elso v9sarnapi 
iskohiu. De tan Jehetuek ktiztetek tObben, kulonosen az (1.1 fiuk, 
kik meg nem tUdjak, hogy mi az a vasRrunpi iskola. Figyeljetek 
c~ak, mflgmondpm eu. 

Hogy a templom mi, azt milJdnyajan tl1ojatok. A templomba 
az emberek azert mannek. hogy ott a pap beszedeit hallgatva, 
azokbol hasznos tanusagoknt meritsene~ rpi is azart, jartok a 
tAmplomha s azert a vasllrnapi iskolaba. Eppen ezert egyetlen 8.1· 
kalmat sem szabacl elszah"s7.tRlli, a melyen valamit tanullli lellet. 
Ugyebar felhasznaljlitok ezeket? 

En is most e'gy szep kis tort-enetet mondok nektek; nem 
azert, mintha ti e%t nem i~mernetek, hallem aztht, hogy azt emle· 
ketekhen megujitva, egy par tanusfigos gondolatot. vOllhnssak 
belole. 

A tOrtenet ez: nEgy~zer egy gazdng ember minden vagyonat 
kioszta h~irom fia kozt., csak egy dCl.l'ah gyemA.lltot t.al'tott meg 
magatlak. TlEzt antlflk fir/om - monrlsi - a I\:i kozuletek a legszebb 
tattat haj1::ja. vegre." A fink eliuduitik sZArencset probailni s hat'onl 
hOllap mulva mind a llllrmAJ1 haza erkezt.ek. A legido~ebb ezt adta 
ele: r..JartamllAlI, keltembell egy idegeu emher r;:m bizta minden 
vagyonat s irftst. nem vett rola. Megtart.hattam volna e szep va
gyont, mert, ha perre keriil a dolog, a tOn'eny uekem iteli; de en 
visszaadtam. Ugy-e m~gerdflmlem a gyemantot?" Fiam - mondA. 
az oreg - clwk J.·ijfelesM~lJedet teljesitetted, ki maskent eseleksl':ik: 
ro~z ember. 

A m~sodik fiu ig" szolt,: "Utazasom kozben lattam, egy sze
gaIly gy€'rmE'lket, a mint velet1eniil e-gy foba eseH. Ellutana 
ugrl'ttam s megsza hart ito! tam; bizonysligom ni az e-ge.sz faIn." 
Erre az atya. igy felelt: "EletedE'lt tetted koczkal'a, de ez feleharati 
kotelesse!!_ " 

Most A. legkisebh filll'a kerUlt a SOl'. n Volt egy ellensegem 
- mondll. - ki, A. mint juhait orizte, f'gy mely hasadek szelere 
fekndt s elA-ludt.. Ha almaiban egyet fordnl lezuhan s veSZVA van. 
Azert szepen felre vontam s fulehresztettem. U TI Tied a gyemant! 
kialt az oreg, Az hajtja vegre a Jegszebh tf'ttet., ki m1tt csak kole
'c!~spget ff,1je.c;Ui s igy kertili el a. rO:'lzat; banem a ki m~g kotelessegell 
felii! is teszen vaJami jc't." 

Mit gondoltok kedves harataim miert nem adt.a az A.tya a 
gyemantot a ket elso fiu valamAlyikenflk? Azert, mert ok csnk 
kotelessegiiket teijesitettek, a mi. dicReretet lw ;!Jen is, de juta/mat 
"I1em enlemel, Mig a barmndik, ha. a. tatongo melys~g mellet.t alvo 
ellenseget nem bantja, mar ezzel is a ro~szat elkeriilte \"olna, de 0 
ennel tobbet tett. Megszabaditotta egy bekovetkezhelo borzaszt6 
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halalt61. Es lS cselekedett a legszebben ! Ugy van! mert uekunk fltm 

eleg csak II yosszo.t elktwiUnunk, han,," (I joban is kell mll!J!4nkrJt gyako
J'olnunlr, mert esak ez & vaMdi whig. 

Bu en Istent, kinek Mtemet s mindenemet koszBnBm, nem 
karomoloul, akkor & roszat elkeriiltem j de va16di erllDyt csak 
akkor cselekszem. ha az 0 szine ele .~arok naponkint 8 imadsagban 
haJat adok et vett javaiert. 

Ha sziiloimet 8zeretem, tisztelem, akkor kBtelessegemnek 
eleget teszek; de va16di erenyt nem eselekszem. Bogy azza legyen, 
meg valami jot kell hozza tennem, a mi abbol a.llhat, hogy szukseg 
eseten oket segiteni, gyamolitani is kesz vagyok. 

Ha nem bantom embertarsaimat s nem igyekszem oket ne
mes szalldekaikban akadaJyozni, ekkor is a roszat elkerultem; de 
erenyt csal, akkor teszek, ha iiket a tolem kitelhetoleg taoacscsa.l 
vagy mas modon gyamolitani is kesz vagyok. 

Ti, ha minden vasarnap eljotOk ide, a vasal"napi iskohibR, 
akkor a roszat mar elkeriiltetek; de erenyes dolgot. csak akkor 
tesztek, ha itt figyeltek a moudottakra s a hallottak felett elmel
kedtek es azokat sajat haszllotokm forditjatok. 

Igy aztau~ a mig egyfelOl el'enyt gyakoroltok; addig ma.sfe-
101 haladtok a tokllefesst[l S az ez~el osszekoiott boldogs('9 fele. mely 
mindnyajunk etebe van tiizve, mint megkozelitendlS czel. 

Vari Albert. 

Nines testvere. 
A kis Jani sziiloinek egyetlen gyermeke volt. SziilOi s jatszo

tarsai annyira szerettek, hogy mindant elkovet.tek, hogy a gyer
mek jol mulasson 8 boldog legyen. De Jaui, jJ.tekai kozt nem ta-
18.lt mulatsagot, jatszotarsai kozt. is unta magat s elked vet,lened ve 
hajtotta fejecskejet edes anyja olebe H panaszkodott elbagyott
saga felett. 

Az edes anya mindent elkovetett vigasztal8.sara; bes7.elt 
szep jaMkszereirol, jatszotarsai szivess~gerlSl, beszelt szUloinek 
kimoudhatatlan 8zereteterol; es mig az auya Azekrol beszelt, a 
gyermek 8zive csakugyan orvendeni latszott, de csak rovid ideig, 
s legtobbszor arro1 pauaszolt, hogy 0 olyan elhagyott. Miert 
mondod magad elhagyot.tuak? Kerde Janit edes anyja egy alka
lommal. E kerdesre a sotet kek szemek konnyekkel teltek meg es 
zokogva felelt: en azert busulok, hogy nekem nines ttsstverem, 
engemet igazan szereW jatszotarsam ! . 

Alig toltott Jani negy evet, egy kis testvere szfiletett. 
Volt orBme es boldogsaga a kis fiunak. Napok, hetek, honapok 
lllultak el, de li 80hasem faradt k.i ~ ~is ~st~~re fele~ti lSr~OdesbeDi 
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sot neha tan tobbet is tatt, mint a mit kis gyermeknek szabad 
t.enni. 

Nagy dolog volt, mikor a kis testver jarni kezdett. Egyelore 
nagyon nehezen ment, de Jani megfogt.a a kezet s ugy segitgetett 
neki. Alig lehet nagyobb boldogsagot elkepzelni a kat gyermeke
nel. Oly szepen s ked vesen nottek egym~s as a sziillik oromere. 

De egyszer egy szerencsetlen nap reggelt~n a ket kis test
var osszeveszett. Igazi gyermekseg volt a cziv6das oka. A kis 
buba meglatta a Jani epito koczk<i.it s kerte tOle, de a fiucska nem 
adta oda. Lett siras, banll.t, szomorusfig es harag. Eddigi boldog
sagok meg volt zavarodva. 

E szomoru nap llagyOll nehezen telt, mart. a kis gyermek 
sirankoz6, z:5embes volt. Estve orvost hivattak s az kijelentette, 
hogy a gyermek nagyon beteg. Jani egesz ejen a.t nyugtalan volt, 
mindegyre felt~bredt s nezte a kis heteget, de hiaha volt az 0 sze
retete s haszt.alan volt a sztiJOk faradhatlan orkodase. A gonosz 
laz minden 61'aban nagyobb lett s egy par nap elatt kioltotta a kis 
testver gyenge elatet. 

A kis kezek imara kulcsolva voltak rabol'ulva a mozdulatlan 
meHre. Az ajak bekesen mosolygott, mint a rozsabimb6. A kedves 
kis gyermek olyan szep volt a halalban is, a milyen volt az 
eletben. 

A kovetkezo ejszaka fa.jdalmasan szomoru volt. A kis test fe
lett virraszt6k orkodtek. 

Minden es mindenki csendes volt mth, midon ejfel kOl'til a 
vil'raszt6k valami gyenge Iepeseket hallottak a halottas szobaban, 
s azt kovetoleg elfojt.ott ke . .;erves zokogast. A kis halott feM tekin
tettek s Jam Jani ra. van borulva s ciiokolgatja. A virraszt6kat 
erosen meghAtott,a a mit lattak. Egy-ket perczig llem is tudtak 
szohoz jutni. Vegul ok is oda mentek, megtogtak a kis fiu kezet, 
s vissza vitt.ek Rgyaba, hogy aludjek. 

A fiu eltavozta utan megtekintettek a kis halottat s mily 
nagy volt meglepete~ok, a mikor eszre vettek, hogy a piczinyke 
kezebe f\gy nebciouy epito koczka van beleteve! 

Most mar mindenki ertette az ejjeli jelenetet. A szegeny kis 
fiu szive nem tudott nyugodt lenni addig, R. mig a halottnak nem 
adta oda, a mit az elOt61 megtagadott volt. 

J. 'r. Charles utan angolb61 Nagy I~ajos. 



Remeny. 
Az ullitariu8 foiskolai GnkepzokGrGk kebli lapjl\ib61. 

A biinblwo & 'l'ermek. 

Tavaszi reggel van, a nap vidaman keJ 
Mindenki dolgozik, csupcin a rest henyel! ... 
Szegeny ozvegy anya, konnyes szemii Rakhel 
Rest gyermeke miatt sok konnyet sirt mar ell 

• • • 
Bandi a rosz fiu kUnn a falu vegen 
Egyediil acsorog, bodorog mar regen. 
Az idlS koran van. n}lolcz 6ra ha lehet: 
A kek tavol felctt halovany kOO lebeg. 

Greg koldus ballag. A mas faluMI jon, 
Kifaradt labain a7 lit mar erot vlSn. -
Kuzel a gyermekhez egy halomra ledol, 
S ajakan a nyomor bus sohajban kitlSr. 

Ezt hallva a gyermek. kozelit feleje. 
Lassan, - mert felelem lop6zott keblebe ... 
Nem az oregtlSl fel, - kozonseges alak! 
De ha nem volna is, lS konnyen elszalad. 

A jajgat6 oyomor hatotta meg talan, 
MeJy oly szivraz6 volt a koJdus ajakcin? 
Bizonyara ugy lesz, mert a kis resztvevo 
Az oreg sZavara mindjart kozelebb j6. -

.Olj Ie kis fiacskam, ulj Ie meJlem ide: 
Szegeny koldus vagyok, alig tart az ige. 
Ne felj t<Slem semmit, bantani nem foglak 
Eleg volt mar eddig - van miert lakoljak! c 

A kis fiu leUlt reszvetre indulva 
S igy sz61t a koldushoz egy KIS ido mulva: 
.Azt monda a bacsi, van miert lakoljon; 
Hat nem ugy szUletett, hogy mindig kolduljon?c 

Oh kedves gyermekem! koldus nem sziiletik: 
Koldussa tesz a rosz, koldussa biineink I .. . 
- Istenem! ... a bcicsi buneicrt szenved r .. . 
Hat igy jarhat az is, a ki rosz mint gyermek?c 
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slgy biz' a kis flam s hogy elhihesd nekem: 
Roviden sorsomat mindjart elbeszelem. 
Szegeny jo szuliSim! nyugosznak mar regen, 
Boldog voltam en is j6 anyam oleben! 

De midon akkora lettem mint te, fiam 
J~des jo anyam mar konyezett miattat:n. 
Kct szcme harmatat Qh mennyit hullatta; 
Csak nem fogott rajtam jeSra intiS szava! 

Loptam a napokat, keriiltem a dol got : 
Szivembe minden volt, csak a j6 nem volt ott; 
IskoJaba kiildott, en jatszani mentem, 
Jora intiS szavat szamba soh'sc vettem. 

Nott a rosz is velem; - igy van az gyermekem: 
A bun orvenyebe mind melyebbre mentem. 
Anyamat a szegyen s a sok keseriiscg 
Gyors hervadas utan hamar sirba vivek. 

A banat nem tort meg es hamar feledtem, 
De a bun utjan is sebesebben mentem. 
Eljutottam vegre ... oh! irgalmas nagy eg! 
Egy embert reszegen gonoszul megolek. 

Nc irt6zz gyermekem, oh ne irt6zz tolem, 
Ki bitn utjara lep, el jut ide konnyen! ... 
Husz evig lakam a borton zord ejjelet; 
Biinomet megbanni: volt id{Sm ni eIeg. 

Husz ev gyotrelmet{S1 e megrongalt testtel 
Biinbanat sulyatol osszetort lelekkel 
Tovabb elni meg csak azert vala kedvem, 
Hogy draga jo anyam sirjat iolkeressem; 

Hogy mig szememb{S1 a konnyek kiapadnak: 
Megontozetleniil egy rogot se hagyjak. 
S hogy konnyeimrneI ott viragot noveIjek, 
MeIynek iIlatat61 meg ter a rosz gyermek ... 

Most aztan bejarok minden hal mot, vOlgyet, 
Hirdetven: oh gyermek tiszteld a sziil{sket; 
J6 tanacsaiknak soha ne mondj ellent 
Mert megbiintet bunod erosen, mint engem!« 
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MeJy megindu18ssa1 vegezven beszedet, 
Egy kis szlinet utlin igy sz61alt meg ismet: 
It; most Isten veled, kedves kis gyermekem: 
Megyek, mert int a czeJ. Mar meg is pihentem. c 

* * * A koldus eld&zog, a gyermek ott marad: 
Sziven atnyilallik egy titkos sugaUat; 
El(jtte a jovo remkepe feltarul 
Its latja ott maglit s megijjed magat6J. 

A koldus sorslibOl megertve az intest: 
Lelkeben gy(jz a j6 s javulasra is kesz; 
Arczan megbanas van; siet hazafeJe. 
Ott konnyezo anyjat sirva megolele. 

Mint a borult eget olelo szivarvany 
Az anya es gyermek basonlo egy hitvany! ... 
Elmonda any janak, bogy mi tortent vele: 
Aldjon meg az Isten oreg koldus erte! ... 

Ne kerdjetek ..... 

Ne kerdjetek. mi volt nekem 
A lanyka, a kit szerettem, 
Ne kerdjetek, hisz' nincsen 5z6, 
A melyen az kimondhato. 
Itt a fOJdtOl, fel az egig. 
S Ie a tenger fenekeig 
A mennyi szep, mennyi j6 van, 
Ha lett volna birtokomban: 
Inkabb dobtam volna ezt el 
Vidam arczczal megvetessel, 
Lettem volna koldus, szegeny 
Akcl.nni a fold kereken; 
Csak (j maradt volna nekem, 
V Cd5-angyaJ, (jrsze))emem, 
6, ki engem ugy szeretett, 
Batoritott lelkesitett: 
S olyan botdog lettem volna, 
Hogy a nap is c5odcilkozva 
Megallott voln' az egbolton 
6rillni boldogsagomon. 

Szisz Andria. 
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n. eJfoIram. Kon1lrmaczioi szam. KoIozn3r. 1893. 
, , 

FIA T ALSA G BARAT JAI 
IFJUSAGI LAP. 

" , -SZERKESZTOK: Dr. BRASS AI SA11UEL es BOROS GYORGY. 

Jelen szam ira 12 kr. 

A konfirnuiczio emh~ke. 
~, J..cgy hlv mind hf\l~lIg. Jel. a. tu. 

:Jtint rendesen minden evhen, ugy ez ev folytan is egyha
zunkban tobb szaz novendek i(ju es leany fog konfirmalni, vagy 
eddig is mar konfirmalt. Ezeknek emlekiil van szallva a n ~'iatalsag 

Baratja U jelen szamaban a fennebbi kep, valamint e sorok is. 
Val6ban, kedves ifjak, a1ig van szebb as Mlekemelobb moz

ztmat& eletunknek a konfirmaczi6nal, mikor elOszor jarulunk az Ur 
asztalahoz, elOszor mutatjuk be halaaldozatunkat Istennek s elOszor 
peeseteljiik meg hitiinket a. Kriszt.us hal8.lara emIekeztetO uri szent 
vacsoraval. Melta, hogy e pillanatot orokre sziviinkbe vessiik, sot 
ez sziikseges is, hasznos is, kotelesseg is. E mBkiil a konfirmaczi6 
sem egyeb ures szertartasnal, mely nem er tObbet, mint egy olyan 
igeret, melyet valaki nagy birtelen, hogy ne mondjuk konnyelmiien, 
megtesz, de hogy t'3ljesitse is: arra tobbe nem gondo!. . 

Mert a konfirmaczia is egy kotelezo erkolcsi igeret, hogy 
szent val1tisunk megismert igazsagait megtartjuk, teljes eletiinkben 
azok szerint igyeksziink elni, vagy a mint szent konyviink is ta
nitja: azokhoz tninrl haMlig hivek lesziinl.:. 

A konfirmaczi6 appen ezert vallas-tanitassal ]rezdodik, mely
ben csak a megfelelO eletkorban, legalabb a 12-14 e~et betoltott 
novendekeket lehet kello sikerrel reszesiteni a lelkeszeknek, a kik
nek kizaralagos tisztok e tanitRst teljesiteni. Meg czelszeriibb, ha 
egy-ket evvel kesobbre is marad. De a mely sziHo korabball akarja 
konfirmaltatni gyermeket, arral ellehet mondani, hogy nem tudja. 
mit ker. 

1 
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A vallast&nulas tnlajdonkeppen nem a konfil'milczi6val kez
uouik s nem is er azzal veget. Hiszen a mikor a szUlOtek nektek, 
mint kis gyermekeknek, eloszol" ajkatokra adta az I:lten szent ne
vet, vagy a tanit6 az iskolo.ban egy reggeli vagy estveli ima el
mondasara megtanitott, szinten vallasos oktatasban reszesultetek. 
Mindazallal a konfirmaczi6i vallastanitas altai llyertetek tiszlahh 
es hat8.) ozottabb ismeretet magatoknak Istenrol, az 0 gOlldvise16-
serol, hatalmar61 es bolcsesegerol, j6sa.gar61 as szereteteroJ, me
Iyeknek tanubizonysagai az eg as fold, &.z egesz nagy milldenseg 
s benne a mi sorsunk as eletliuk. KulOnosen pedig a konfirmaczioi 
valhistanitas altaI ismerjlik meg a kUlonbozo valh\sok koz()tti ku
IOllbseget, ami tulnjdon val1asunk hitelveit, ezeken alapu16 egy
hazunk tOrtenetet, kuzdelmeit, czaljat, ha csak fc5bL vonasokbau 
is. Mindezt pedig nem azert, hogy a. kik nincsenek veHink egy 
va.llo.son s nem osztjak a mi hitnazeteinket, azokat ellensageinkllek 
tekintsUk, vagy mi ellensegeik legyUnk j mert a mint JeZU3 mOll
doua.: 71AITI)l isme"nek fJleg az emberek, hoy!! az ell tauitoa,,!!c,im v(t9!1-
tok, I", erJ!l7mist 8zel'etilek"; tehat a vallaskulonbsegnek nem szabad 
hogy senkit egymns irant szeretetlcnsagre, tiszteletlensagre, meg 
kevesbba, hogy gyulolsegre vezeSSCll; - ha.nem csak azert, hogy a 
kUlonbozo vallasok kozott a lDsgl.lukat teljesen megismel've, azt 
annal erosebb meggyoz6dessel sziviillkhoz kapcsoljuk, igazsagait. 
a mi igazsagl.luknak tartsuk, egyhazunkert tehetsegiink szerint 
mindent megtenni as aldozni keszek legyunk. Azert, lDert vnlaki 
sajat hajJekat inkabb szareti, mint a szomszedokeit, a maga CSi\

ladjahoz inkabb ragaszkodik, mint a masokeihoz s hazajat Wbbre 
becsuli, mint barmely mas orszagot, senki sem mondhatJa r6la, 
hogy rosz szomszed, nem j6 ember, igaz hazafi pedig e ualkul nem 
is lehet, 

De a hitnek n j6 erkolcs adja meg egi fanyet. Szepen ir errol 
Peter apostol: " Teljes i9!!ekezetteJ. n.ZOIl leg!!etel.:,1lOYY (c ti hitetel.: melll 
raga.'ufZlltok jo~dgos cselekedetet, (I j(' cselekedet melll tudollu,tI!!t, a t",lo
mAn!! meile mlrUkleteflslget, a tmh·teklete~!ff9 melle Uil'i~t, a tiinfl'l mel/; 
;stenti~zteletet, n.z ist'mti~ztelet melle at!lajiukhoz Iwjlr",du szivet, flZ ,t!!ln
fw,kltoz hajin.ndo 8Z;'O melle l'edi9 flzuetetet; mert ezek 1m Ii ben,wtek 
"aggn"k eR hi;vijl !.-odllek, "em le!~zt,el.: ti/cl.-et tucltttlanol.·I,,' (' mi f r,.,m~: 
Jh"fI ](";flZfWHlftk ;il7IUWf;Ure_ 'l'ehat a legernsebh hit sem sokat ar 
erkolc50:; alet nelkUl vagy 8. mint ugyancsak a szclltiras moudja: 
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"a hit jt') cselekedetek nelkUl meghalt." Ezt kell mindenek felett meg
ertenetek es magatokeva. tennetek, nektek, az elso urvacsorahoz 
keszulo i~iaknak, mert csak az altaI lesztek mindnyajan melM 
tagjo.i az Isten orszaganak s csak akkor mondhatjatok magntokat 
Istell gyermelteiuek, Krisztus kovetoinek, igaz keresztenyekllf~k, 
ha minel tobb jot tesztek, minel nemesebb es erkolcsosebb eletet 
eltek s minel inkabb felekesititek magatokat az apostolnak fen
nebb oly szep koszoruba font erenyviragaival. 

A konfirmaczi6i valhistanit&s altal hitunk igazsagait s az 
erkolcsi szabalyokat ertelmi tehetsegetek merteke szerint megis
merve, azoknak megtarta,sara, ezeknek pedig gyakorhisara kesz 
szandekotokat mintegy megpecsetelitek az urvacsora felvetele 
alLal. Ki tuum, leirni az erzelmek arjanak ama hullamvereseit, a 
melyek ilyenkor kebliinket e18.ras?tjak, szivunket megtOltik s 
egesz lenyunket magasztos ihlettsegben rillgatjak! Mar a harangok 
hive) szozata mintha melyebben hatna. lelkunkre! Mintha. ercz
nyelvok beszede most ertelmesebben szolna hozzsnk, hogy tudjuk 
hogy ,Jobb egy "ap az Ur l/(lz(lban, hogy sem eze-r nap eg!lebiltt." A 
templomba indulasnal j6 szulOink megolelnek, megcs6kolnak, mi
kozben rendesen egy par konycsepp is jelenik meg szemeikbell i 
de ezeket nem a fajdalom, hanem az orom fakasztja, hogy gyer
mekok szi vanek tisztasaga es artatlansaga felett tobbe nemcsak az 
ok szulOi sz()retetok es spolo gondjuk, hallem a hit is fog orkodni. 
Meg a szerencsetlen arya sem erzi magat tobbe elhagyatva, mert 
tudja, hogy a mennyei Atya. r6la is gondot visel, ot is kebeIen 
hordozza. A mint a templomba belepunk, minden szemuol nyajas 
or om sugarzik felenk, mintha angyalokat latDllnak magok kozutt 
letelepedni. Megkezdodik az istentisztelet. Elhangzik ajkunkr61 
az enek: TJ Hiszek es vallok egg Istent. U A lelkesz felmegy a szo
szekbe. Imadkozik s vele mi is halkan, magunkban imadkozunk. 
Ezutan egyhazi beszedet tart a hit erejerol, mely heyyeket mozrlit, a 
szeretet hatalmar61, mely a tokeletessegnek koteleke, a remenyrol, 
mely meg nem. szegyenit i szoval a lelek kincseirol, melyeket a "ozsclu 
es moly meg )IBm. emes.ztenek s a lop6k el nem lopnaJ..:. Mindeu szava, 
mint egi harmat esik szivunkre. Majd a sz6szekbolleszallvan, az 
Dr a.sztala melle all s 1ason16 ihlettseggel eloadja az uri szent va
csora szereztetese torteuetet, annak czeljat, sok szazados gyakor
lass. m6djat, imara hiv feI, hogy a mint e szent vendegseg meg-

1* 
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kivanja, tiszta as kegyes erzelmekkel ja.ruljunk a szent asztalhoz. 
Ekkor mi elfogult szivvel sorban kilepunk a templ~m piaczara. A 
lelkesz rendre mindnyajunknak kiosztja az uri szent vacsorat, az 
Ur Jezus megtoretett testet abrazo16 keoyeret 8 az () kiontott 
veret abrazo16 bort. Mig e szent jeleket elvezzUk, mintha mi is 
hallan6k megze'Qdtilni felettunk az angyali kart: "Dicsosl.g a tnagas 
mtmyekbe71 (U lstennek, e foldon blkesslg, az ember,khez jo akar(It." 
Meg egy rovid ima a lelkesz ajkar61, melyben megaldja els6 urva
csora-veteltinket, hogy Isten segedelmevel meglSrizhessuk szivtink 
tisztasagat es artatlansagat 8 egesz elettink &Ital bebizonyithassuk 
az egy ellS Istenben val6 hittinket. 

Egyhazunknak ifju serege! kik ez evben fogtok konfirmalni 
vagy mar konfirmaltatok, tartsatok meg kedves em18ktil eltetek e 
fontos pillanatara em18kezteto sorokat, hogy soha el ne felejthesse
tek azokat az erzelmeket, melyek kozott elOszor vettetek urva
csorat. Legyetek azon, hogy a mit akkor fogadtatok, azt eltetek 
minden v&Itozasai kozott meg is tartsaitok. Ob, ki tudna megmon
dani, hogy min{) sors var reatok? De egy dolog bizonyos, bogy a 
»leik az Istelll szeretik, azoknak mindenek egyard.nt javuk"a szolgdlnak. " 
E hit es bizalom vezereljen' p8.lyatokon, legyen az sima vagy go
rongyos, rozsakkal behiutve vt:r.gy tovisekkel megrakva. Munkas
sagtok es bscsuJetessegWk, vallasossagtok as hazafisagtok altaI 
mutass8.tok meg azt, bogy ti irumar nemcsak vizzel, banem szent-
16lekkel is megkeresztelkelltetek. Legyen jelszavatok egesz eltetek 
folyaman: "Leg!! hif) fni"d haldlig. U Ft'rencz J/tuet. 

I.m a 
Urvacsora vetel elOtt. 

'T~ 

"~zent Isten, gondvisel6 mennyei Cdcs Atyank! Gyermeki rebe
gessel s h.Uaadissal emeljuk szivunket tehozzlld, s neked tiszta JelekblSl 
imadkozunk. Te adtad nekiink az eletet, te reszesitettel aldasaid soka
sagab6l, te gondoskodtal lelkiinkrol is. Elkiildottcd mierettiink a te 
szent fiadat, hogy minden, valaki 6 benne hiszen, el ne vesszen. hanem 
orok elete legyen, s ez a.ltal megadtad nekiink mind azt, valami orok 
eletiink bologsagara, idv~giinkre tartozik. Elvczereltel mar minket 
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vallasunk ismeretere, hogy higyjiink kegyelmet, orok eletet, idvesseget. 
Ime c!des . At yank ! kenyeret es bort veszf1nk hitiink erlSsitesere, szent 
fiad emlekezetere. Szenteljed meg azokat. CseJekedjed, hogy ezen szent 
jegyek elevenen ereztessek velUnk j6sagodat, irgalmadat. Ircintad imii
dasra, Jezusunk idnt h,Uaadasra, tiszteletre indittassunk egesz eletiinkben. 
Amen. 

Upvaesor& vetal utan. 
~fu 
'-lli.l ala legyen teneked egyedill j6 Isten, hogy kegyelmedrlSl (smet 

meggylSzMI minket. Oh Isten adj minekiink tovcibb is kegyelmet! 
Ne hadd elfelejtt"niink fogadas. teteliinket, hogy inintad, vallasunk inint 
hivek maradjunk, szent tudomanyaban megtartassunk. Tanits akaratodra, 
szenteljed meg lelkiinket, hogy az eletiink estvejen is oly artatlan legyen, 
mint a mily artatlanul sziilettiink, s mikent allunk most szined ellStt. 
Szenteld meg testiinket, hogy Szentlelek temploma lehessen mind ve
gig! At yank hallgass meg minket! Isteniink segely minket, neveljed 
gyenge hitiinket, IUd meg minden igyekezetiinket. Amen. 

Albert Janos. 

FeleskUves a Jezus zuzlaja ala. 

llezus! te hajnal csillag 
Vezerszovetnekiink: 
DicsO tanodr61 mostan 
Buzg6n vallast tesziink. 
Ifju sziviink hevevel 
Szent lobog6d alatt 
FeleskUsziink, hogy eJtiink 
Osvenyeden halad. 
Torvenyed szent parancsa 
Vezerli lepteink, 
Mig sirunk ejszakaja 
Vegnyugalomra int. 
J61et: keveJye nem tcsz. 
Balsors: Ie nem tapo ... 
.AIdas avagy csapas kozt 
Hitiink nem ingadoz. 

Nem ismeriink tobb lstent, 
Csak egyet, ki Atydnk i 
Ki j6 es rosz napokban 
Gondot visel reank. 
Lelekben, igazsagban, 
Csak neki cildozunk: 
Szohroknak, bdlvanyoknak 
Terdet nem hajthatunk . . . 
A betii oJ, butit csak, 
A lelek eltet ad. . . 
Nem a betiit kovetjiik: 
A szellem sugarat. 
Nem fOldi, elveszendlS 
Kincsekben lesz javunk, 
Hanem a lelki J6kban, 
Mikben megbizhatunk. 



6smerni mind, mi szep s jo, 
Mi ildvado lehet: 
Erre toreksziink. Atyank I 
Add rank szentlelkedett. 
Lcnyiinknek tisztasaga, 
Artatlan eletilnk 
Lesz eUS bizonysagunk, 
Hogy mi ben ned hisziink. 
Viszaly, gyiilolseg, boszu, 
Rllt onzlS indulat, 
A bilnok Osvenyere 
Minket el nem ragad. 
Szeretjilk embertarsink, 
Azt is, ki elleniink, -
Az inseg gyermekevel 
Megosztjuk kenyeriink ... 

6 

Kik minket felneveltek, 
Az aJdott jo szillek: 
Nyerjek szivUnk vinlgit 
Mint halank szent jelet. 
Hazankert, kiralyunkert, 
Ha kell elUnk, halunk! 
o ertok s egyhcizunkert: 
Mindent fehUdozunk! .. 
Csak te egyetlen Isten, 
Mi szeretlS at yank : 
Aldasod szent kegyelmet 
Araszd blSvon reank . . . 
Hogy neked engedelmes 
Jo g!Jermekid Icgyilnk, 
Mint volt az embtw Jeztls, 
A kit mi kovetiink! ... 

Rediger Geza. 

,_. A kat j6 testver. 
~~ 
~gy8zer egy regi Wrtenetet hallottam. Elbeszelem. 
Azon a helyen, a hoI jelenleg J ...... yaros fekszik, hajdan 

8zantOfold teriilt el, melynek az a resze, a hoI most a templom all, 
ket testver birtoka volt. E ket testver kozul a n8gyobbik csahidos, 
a kisebbik pedig meg egyedul val6 ember volt. A testverek ef(yutt 
mivaltek a szuloiktOl orokolt foldet s mikor az aratas ideje meg
erk6zett, egyiitt arattak Je s ott kunn a mezon ket egyenlo 88Z
tagba raktak a gabonat. Igy megtortenven az osztozas, mindketten 
haza mentek s otthon elkoltven szereny vaesorajukat s htilat advan 
Istennek aldasaert, lefekiidtek. 

Ejjel a kisebbik testvernek egy igen szep gondolat.a talmadt 
s igy sz61t magaban: nSzegeny batyamnak terhes csaladot kell 
fentartania, mig nekem egyediil magamra van gondomj nem 
igazsagos dolog, hogy en is akkora reszt kapjak a gabonab61, mint 
<>. Elmegyek ki a mezesre s. a magam asztagjab61 viszek at a 
batyameba nep-any kevet; <> nem tudja meg 8 igy nem fogja 
visszatenni." Es a. mit kigondolt, azt meg azon ejjal meg is tette 

Ugyanazon ejjel a nagyobbik testver felebredven, igy szeSl az 
o felesegehez: "Az en oesem egyedtil valeS ember; nines senkije, 
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8. ki ot faradsagos munkajaban t8.mogasSft, betegsegeben apolja, 
ba.jaiban megvigasztalja. Neki bizonyara nehezebb az elet, mint 
nekunk. Nem igazsR.g tehat, hogy 0 is csak akkora. reszt kapjon a 
gabonauol, mint mi. Elmegyek ki a mezl5re s a mi asztagunkbol 
viszek at egy nehany kevet az ovebe; 0 ezt nem veszi eszre s igy 
nem teheti vissza.. U Igy Rzolott a nagyobbik testver s miutan ne
mes szandekat felesega is heJyeselt.e, a mit kigondolt, azt meg azon 
ejjel meg is tette. 

A kovetkezo uapon milldket t,estver kimegy a mez(5re meg
nezni HZ asztagokat. s mindketten nagyon csodalkoztak, midon 
hiUak, hogy az asztagok megis teljesen egyenlOk. Hogyan lehet 
az? Egyik sem tudta megmagyarazlli maganak ezt 8. csodat. Errol 
azonbau egymasllak semmit sem szolotta.k, hanem meg egy par 
ejen ismeteJtek azt, a mit az elso ejen megkezdettek. De mivel 
tOrtenetesen mindig egyenlo sznmu keveket vittek egyszerre a 
IDagukeb6J a mnsikeua, az asztogok tovabb is egyeulOk IDaradtak, 
a mi meg illkabb nuvelte bamulntokat .. Szerettek volna megtudni 
enBek az okat s ezert egy es ngyanazon ejjel klilOn mindenik 
azt hatlirozta 01 magal-an, a mint ment ki a mezore, hogy onnan 
\'is!"za. llem tel', hanem ott orkodik, a mig a rejtelyes dolognak 
llyomara nem jo. Mintha az Isten is ugy akarta volna: a ket test
vel' lelkeben egyszerre felebredt nemes szandek ez utols() ejjen 
appen egyszerre nyilvanult cselekedetben; igy tortant, hogy a 
mint a keveket vittt~k 6 ma.gukeb61 a masikeba, osszetalalkoztak s 
egymasra ismertek a j6 testverek. Kepzelni lehet, mily kellemes 
volt meglepetesiik, midon a kolcsonos testveri szeretetnek ily szep 
es nf'mes t~ttill tahilttik egymast. 

Az emberek ugy gondoltak, hogy 8. hoI ket Ielekben egy
szerre ily nemes gontlolat tamadt s cselekedetben is nyilvanult, az 
a. hely bizoDDyara kedves az Isten elOtt. MegjelOltek tehat az altaI, 
hogy hajleliot epitettek oda a lathatatlnn Isten imadasara. 

Ime ez a tortenet; de most mar vonjuk Ie bel ole a talJulsa.got 
magllnknak j mert a legszebb tortenet is csak ugy ar valamit, ha 
tanulunk baWle. 

A kat testver titokbrn gondol egymasra es titokban jot tesz 
~gymassal j de 8zart egyik sem Jett szegenyebb; asztagjaik egyen-
10k maracltak, mert ok egyen16en szerettek egymast. Sot, miutan 
j611etiik kereseseben egymasnak nem akadaJyuJ, hanem segitsegiil 
voJtak, hilmi lehet, hogy idovel meg is gazdagodtak s hogy egyiitt. 
mindig bakes egyetertesben a!tek. 

Hl\ ~htit a testverek egyma.snak mindig hasznalni as nem 
artani igyekeznek, ez fLItal nemcsak hogy nem veszitenek, hanem 
nyernek anyagilag is. De minden anyagi nyeresegnel draiabb &24 
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a gyulOltsegtOl es feltekeny8egt~1 soha meg nem z&vart bekes 
egyetertes, melyet cw a kaIcsOnos szeretet tartbat fenn a testve
rek kozott. 

Mennyivel szebb lenne az elet; mennyivel boldogabbak vol
Danak az emberek, ha mint egy kOzos mennyei Atya gyermekei, 
mint testverek ama ket testver peldaja.t kovetnek! 

Gil Joaef. 

~ 
Magyar z8.sz16. 

~ - Miredu 15-ike alkalmib61. -

~eng a z3sz16; hirdeti az 5romet. 
Hogy minekilnk rna Megvalt6 sz111etett; 
Megv.Ut6! az egi. fenyes szabadsag; 
Kit oly regen (\hajtott a Magyarsag. 

Leng a ziiszl6; hirdeti a vihlgnak. 
Hogy itt tobbe rab nemzetet nem latnak; 
Szettorott a haromszazas rab-biUnes. 
Nincsen zsamok, ki legy~zne tobbe. nines t 

• • • 
Leng a dszl6 i teged ilIet, magyar nep, 
Kit meg most is partos viszaly atka tep; 
Ne panaszolj, bogy senki se tamogat: 
Mikor magad asod meg a sirodat. 

Leng a dsz16; heves vihar ragadja: 
Ebren-e a magyar nep, hogy ne bagyja? 
Mit teneked egy idegen biboros, 
A piros szin jogaidert oly piros! 

Zeng a z3sz16; biztat6n int feletek, 
6szbebonilt, negyvennyolczas honvedek I 
Szabadsagra szivetek meg fiatal, 
Hisz' tietek volt a legszebb diadall 

Leng a ziisz16; multak amya leng korol, 
H~si koboz zeng az elmult idc5rol: 
BeesiUettel Yivtatok a hazaert, 
A fehlr szin altalatok oly feher. 
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Leng a Zlisz16 i letkesen nez rcaja 
Magyarorszag hervadbatlan viraga i 
l-Iervadhatlan virag vagy-e ifjusag? 
Uj ezer ev legyen d a tanusaig! 

Leng a zaisz16; tangy fuvalom lengeti, 
Fel-feltiinnek szebb jovendonk kepei ... 
Biiszke mar is rdtok a magyar fold, 
Az a zOid szin erettetek olyan zold. 

• • • • 
Leng a zw16; zeng a Kossuth n6taja; 
Bainatosan emIekezem reaija. 
lJdvolollek, reg nem laitott szep hazaim t 
S - megcs6kolom nemzeti szin kokairdam t 

Oxford, 1893. Juz&n Miklos. 

~ 
A viharban. 

l ege~ volt, de ugy mondom el a hogy volt. Tizennegy eves 
lehettem. Apamnak volt egy tanorakja az erdiSn a G. patak mel
lett, s julius kozepe tajan, appen arataskol', kimenttink szenat· 
csinalni. . 

Ott voltunk mind, sziiWim, teRtvereim s a cseledek, napsza.
mosok as a negy ok or. 

J61 emlekszem, hogy a masfel eves kis ocsemet is elhoztak 
volt s edes anyam meg rna is hibaztatja magat s minket, hogy a 
fiu melle akkor romlott volt meg, mivel feivetttik a hatunkra s ugy 
vittiik. Szegeny nem lett katona, de egaszseges ember sem igen 
tud lenni. 

Kat nap alatt vege volt a munkanak. Mindenki ment haza, 
de nekem kedvem volt a nagy 6korrel ott maradni az ejszakara s 
ott maradtam. Nem faltem, mert apamt61 megszoktam volt nem 
falni senkiWI, csak a rosz emberektol. 

Egy ven almafa alatt j6 tiiz volt. MeUaje tilt'm s j6 iziien 
vaosoraltam. Az okrok is oda huzodtak mellam 8 lehevertek. Olyan 
kedves, jambor aHatok voltak. 

A tiizem mar kezdett leszakadni, midon keletrol a sotet ne
hez felhok ugy futkostak el egymas elOtt s egymas mellett, hogy 
nehez idiStOl kezdettem tartani. 

A patak mellett elmeno uton.mar csak elvatve j8.rt egy-egy 
ember. FeIem senki sem kozeledeU. Nem is volt hoI, nem is volt 
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hova, mert a tan6rokat egyfelOl l\ patak s haromfelol az erda vette 
kurUI. Csuplln egy kis malomra lehetett volnl\ gondolnom, mint 
menedek helyre, de az is tul volt a pntnkon, a patak vize pedig 
helyenkint veszelyes volt s most. a s6tethe nem lehetett Jatni, hoi 
jol>lJ az atjaras. 

Keves ideig tartott toprengesem, mert hamar at1attam, hogy 
innen elmenni nem lehet, )egfennebb az erdo~e. Midon erre gon
doltam, ekkor a negy 6k6r mar fel volt kelve. Ereztek, hogy nehe? 
ido lesz. Alig hogy osszeszedtem hoimimat., mar lwrom f'ekete so· 
tetseg "olt. A villtim cziknzott, a mellny szakadatlanul dorgott. 
Egyik hegy ormat61 0. masikig fntoU, a dorges, hoi kisebb, hoi 
nagyobb robajjal. Neha ket-hftl'om helyen is durg6tt mns meg mas 
hangon. 

Roppant nagy,gyer cseppeJtlJen kezdett hnllll.ni az e90, fttjt a 
szel. A szegeny ri.llatokat ke?uettem sajnalni, szerettem volna az 
erdobe hajtani. Nem mozdultnli, hallem n helyett kuri.iltam gytUt 
mind a negy E'gy parunyi haJyre ugy, hogy eugemet t(,'\ljesen meg-
vedettek a szeJ es a folyton siil'Udo zapor ellen. . 

Iszonyu dorduletelc, f'oJdet razo csattonasok, szftggato villa
mok valtottak fal togymast es ez nlat.t n patak is mar felelmesen 
kezdett ztigni. Soha i1yen vihart, soha. ekkol'a hatalmat a tel'me
szeti elemeknek es megis engemet, mondhntlli, Jegkisebb felel~m 
sem erintett. Azok a l(edves dllatok oly bekesen, biznlmasan tOr
tek a nehez idot, ugy vedelmeztek engE-met, hogy ~n nem erez
tem egy~diil magamat. 

Midon a vihar elsa rohama lejart, probtit tettem, hogy az 
erdobe meuekiiljek. Hajtani akartam okreimet, de nem mentek, 
elillduItam eJOttiik a vi1Jamlas fenyenel s hivui kezdettem oket €IS 
ok kovettek 

Midon az erdobe ertuuk, meg iJ;zonYl1bb ido kovetkezett. A 
Bzel remitoleg fujt. a fak egai rec~egtek. s neha llallottam, mint 
zuhnu Ie egy-egy ilatalmas bikkfa. Eletem Isten kezeben "olt, S az 
o gondjara biztam mago.mnt es imadkoztam, hogy j6jjon el mal" a. 
virradat! 

Sok sok ido multtin az is megerkezett es az en kedves 6kreim 
meg mindig oriztek engemet. 

Azota sok ido teltel: azot a sok mindent elfelp.dtem, de azok
llak az al1atoknak a hiiseget uem feledhetem s akkol' tett fogadli.
somat ma. is hiven tartom, hogy El? nllatot nem bantom meg egy 
ves"'zo8g~al sem, hanem mint j6 barataimat vedelmezem a durva 
$y.ivu allatkinzok elleu. Kedves 01vas6k ugy-e ti is velem tartotok? 

S~ekely JI'eNlnez. 
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Konftrmacz16i emlekversek. 
1. En is flZ en luizam nipe tfsztelju!.· (~ ttI'ul! ./UUIl(: 2J, 15. 
2. K6zeiedjetek flZ l'Jtenhez e:oJ 6 Idizeleclni jog /rOZZ(i/o/.: .Ie,!,-. 4, .'3 
3. Az Iste,. holtig leggen szemed eMtt es szivedbM S 1;"izJ:e{~icH " 

. i' bi;ntlek e"gedni 8 az Islen paJ"a1lcsolatjn elle·n cse/elreelni. 7'6hMs 4, 6. 
4 . ..Lllindetl hdz epitfeUk valaki dltal; a ki pet/ig millClezeiret ,'e1l

delle: (,z Iste" az. Zsid6k. l. 3, 4. 
5. Az Iste" lelek Is a leik ot imdcljdk, szult:seg, !lOgy ICle/dJefl e:-r 

igazsdgban imadjllk. Janos 4. 24. 
6. 7'udjuk pedig, hogy azo/malr, kik (&z Istent ~zeretik, miffrienr.k 

egyunlnt javok"a vannak. Rom. 8, 28. . 
7. Ninc.~en senkibetl nagyobb szerelet (lnmil, miliUm ocduk; ilele! 

ndjr' bal·dtCliirt. Jdnos 15, 13. 
8. Aze7·t, a ki azt hiszi, /zog!! erosell all, vigydzzon, lw!l!l el 1Ie 

essek. 1. Kot. 10, 12 
9. G yumOlcseii.:rol ismeritek tnl'9 okee! Mdte 7, 20. 

10. Mert ez 1,2, isteni sze"efel, hogg az (j pnmncsoil&tait me!ltctJ"tsak 
es (~ 0 lJarancsolatai nem nehezek. 1. Jdnos 5, 3. 

11. Uram sze"ctem ate hdzadban vaM lakdso1nat e:oJ re Ie clicsos(:ye(l 
ltajUkanak helyie. ZsolMr 1, 22. 

12. Az lireg embe1' eMtt kelj {iii es az 'Jrczat megbecsti1jed. 3. 
M6z. 19, 32. 

13. Viggdzzatok, dlljatok fm~g a hitben, tty!! cselekedjetel.'. mint 
fel'fiak, ley!!elek IWOSeI.:! KOldi: Grat,; Me',.. . 

. *, 
Szeretlek, szeretl~k . . .. ..... , 

"§zeretJek, szeretlek edcs haZ3m teged, 
Mcgverne az Isten, ha nem szeretncHek, 
Ha tennek ellened, hadd sujtna, hadd verne, 
Ne lenne en raj tam sohase kegyelme. 

Hadd sujtna, hadd verne, ha fe1ednem mostan, 
Hogy anyam emUSjen magyar tejet szoptam, 
S dajkamnak szavait tanu)gatva hiven, 
Magyar sz6 volt, melyre megmozdult a szivem. 

Magyar sz6 volt, magyar. A dajkameseben 
En csak azt hallottam cUmodozva, ebren. 
S a mikor szivemnek kelt 6haja, vagya, 
-- Magyar volt ajkamoak els6 imadsaga. 
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M~g most fs, I mid6n imadsagom mOhdom. 
En edes ~p hazam! te vagy elsa gondoM. 
Erted rajongok ~n, ha ott fonn az ~gen 
Csillagodat sejtem, csillagodat nezem. 

Szeretlek, szeretlek. Tied minden perc~em, 
Ha kony hull szememMI, azt is ~rted ejtem, 
S a mikor a szemem oromtt1zben ragyog, 
Akkor ram mosolyog szerencsecsillagod. 

Szeretlek, szeretlek edes hazam t~ged, 
Megverne az Isten, ha nem szeretn~lek. 

Verne azzal, hogy ha mc1s hazara vagyom: 
esak bujdos6 legyek ezen a vilagon! 

TAl'e8&falvi Albert. 

A mit j6 tudni. 
(fp 
~ruagadhatat1an az, kedves barataim, hogy sok mindent jo, 

sot sZiikseges tudni az embernek. Nehogy azonban valaki arra 
gondoljan, hogy en e lapoeska szuk hasabjain mind azt elakarom 
mondani, a mit jonak nevezhetunk; kijelentem, hogy a sok 
minden hasznos tudniva16 k<Sziil ez alkalommal csak egyet szau
dekszom kivalasztani. Regi tapasztalason alapulo kozmondli.s, hogy 
szamitassal kell elnunk. Termeszeteseu a helyes szamitast ertem, 
mert a rosz szamitasra nemhogy szuksegunk ninesen, sot legt<sbb
sz<Sr ez okozza megromh\sunkat. Ennek kimutatasara elmoudok 
egy r<Svid tlSrtenetet. 

Petri Denes falusi gazda ertelmes, okos ember hireben al1ott, 
s egesz elete s gazdalkodasa el~g bizonysagul szolga.lt erre. Egyik 
tavaszon megjelent az iskolaban, hogy a gyermekek - koztuk 
sajat fia - evza.ro vizsgalatat vegig hallgassa. A vizsga.lat folya
man szomoruan tapas ztalta , hogy a gyel'mekek vajmi keveset 
tudnak a szamtanbol. Nem is kesett vele, hogy ezen tapasztalatat 
a vizsga.lat leja.rtaval haza erkezo fianak elmondja. Bizony edes 
fiam, igy sz61 az apa: nagy <Sr<smemre szolgalna, ha tobbet tanul
tal volna sza.mitani, mert az, a mit toled, s altalaban a legtobb 

. gyermektol hallottam, igen keyes. Csodalkozom, hogy edee apam 
kevesnek talalta, pedig en eppen az ellenkezoHt hittem. Hiszen 
erre sem leez semmi szuksegem a mit tudok. Edes apa.mat sem 
lattam szamitani mB.$ egyebet, mint azt, bogy ha 20 veka buzat 
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eladhat 1 frt 20 krjaval, kifizetheti-e abbol a 22 frtnyi adotartozaA 

sat. Ezt pedig magam is kitudom szamitani. 
Az igaz lehot ades fiam, de bizony te se Wrodtel az en dol· 

gaimmal, s azart nem hallott8.1 mas egyebet is. Pedig lasd fiam, en 
sokszor es sokat szamitottam, a minek koszonhetem reszben azt; a 
mim ma van. 

Bogy errlH megnyugtassalak, elbeszelem naked az an szami
tasaimat. EzelOtt 10 avvel megvas8.roltam Z. szomszadunktOl egy 
drb birtokot 2000 frton. A vasarlaskor ez osszegnek csak egy
negyedet tudtam kifizetni. Gondolhatod aggodalmamat, a mely 
ezen adoss8.g miatt zaklatott. Azonban az aggodalom csak egy ideig 
tartott a vasar elott, mert biz van a termeszet erejeben as az isteni 
gondviseIesben, emberileg j6 szamit8.st csinaltam. 

A vasa.r osszegbol 600 frtot azonnal lefizetvan, 600 frtot 
kellett 1 ev, 500 frtot 2 ev as 500 frtot 3 ev mulva kifizetnem, 
fizetven ezen idore 6°/,,-es kamatot, vagyis minden 100 frtert egy 
eyre 6 frtot kamat gyanant. ElOszor is a fizetelldo kamatot kisza
mit va: 600 frtal't 1 eYre kell 30 frt kamat, a 2-ik 500 frtert 2 eyre 
60 frt es a 3-ik 500 frtert 3 eyre 90 frt; osszesen tehat 180 frt. 

Ez osszegnek kifizeteset a kovetkezo szamit8.s alapjan tar
tottam lehetOnek: 

A vasarolt birtokot j61 beosztva,lehet vetni bele 30 veka OSZ 

vetest, a mely, az elomi csapasokra nem szamitva, kozep termes
sel 270 vekat ten:mj ennek erteke 1 frt 20 krral 8zamitva vekajat, 
324 frt. Tavasz vetasre is no veluit szamitva, ennek kozaptermese 
360 veka, melynek erteke 360 frt, igy tehat gabonabol az evi 
osszes bevetel 684 frt, a mibol az elvetett mag arat leszamitv!lo, 
m~T8d 618 frt; ngyfLnis 30 vaka buza 1 frt 20 = 36 frt, 30 veka 
kukoricza 1 frtjaval =:: 30 frt, osszesen levonaud6 66 frt. A birtok 
egyeb jovedelmet a munka dijaba szamitva; az elso evi 500 frtot 
s annak 30 frt kamatjat kifizetve marad 88 frt. Ezt a 88 frtot j61 
ertekesitve allatban avagy gabontiban idcvel j6 kis toke lesz belOle. 
A masodik evben hasonl6 eredmennyel ma.rad 88 frt 8 a harmadik
ban hasonl6an ugy, hogy 3 ev alatt minden fennakadas nalkiil ki 
lehet fizetni a tartozasokat. 

Ezen szamit8.som nem is csalt meg, sot mivel az idojaras is 
kedvezett a harom ev elteltevel kifizetven a birtok arit, aunak 
ad6jat s minden terliet, kereken 600 frtom maradt meg. Igy azt8.n 
az evi 60 frtokat nem kellven masnak fizetni, evrol- eyre szaporo
dott kis vagyonom. S hala istennek ma. igen szep kis vagyonunk 
van. A m~lyet te ~des fiam, ha nem tanulsz meg helyesen szami
tani, bizOllY felek nemhogy szaporitani nem fogsz, sot el fogsz ve-
sziteni. Boros sandor. 
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Az Istenben valo hit. 

~anOSka egyetlen gyermeke volt szUloinek. SzilllSi minden 
kiv8nsagat teljesitettek. Ha a szomszad fianak uj l"ubaja volt, Ja· 
uoska csak elsohajtotta maga.t anyja elott 8 anyja keyes idB mul va 
meg szebbet 8Zel"Zett neki. Ha apjanak R.zt monda, hogy mennyire 
szeretna, ha volna neki kardja vagy puskaja, milyen csatakat 
vinne veghez a 8~om8zed gyermekekbol 6sszeallitott csapattal j 
apja a legk6zelebbi v&sar alkalmaval ml'gvette s midon lattJI., hogy 
milyen harcziasan vagia fia a levegot, nami buszkesaggel mondo
gata felesegenek: "Nezd anyjok, hogy taM.l 11 kard mar is fiad
nak ... ha aluuk ebbol katonat csinalunk." Az asszony ilyenkor 
termeszetesen konnyezve gondolt az egykor bekovetkezendo meg
vaJasra. 

J anoska apja ogysze~ foldmi ves em ber volt. Anuak idejen 
ket evig a gymnasium ban is tannlt. ~~ a ket esztendo azonban 
inkabu karara volt kesobbi eletehen. Ertelmesebb, okosaub as ta
pasztalta bb embert maganal nem igen akart ism~rni. Gogosse, 
utiszkeve lett, senkire nem halgatott.. Az ilyeu termeszet pedig 
nagyon l'OSZ tanacsado. . 

A templomot sem igen latogatta. Egy paT ev alatt ilyen lett 
felesege is. Ha kerdeztek miel't nem jar a templomba? rendesen 
igy felelt: 

"Hat his7.en elmehetllek oda is, mert az ugyan nines messze, 
de az en hazam eteg nagy templom s abban pap is van .10, mert 
Jalloska fiam annyi lelki gyonyoriiseget szerez nekUnk ide ha?8, 
hogy a. tiszteletes 111" bizonyosan felet sem !w.erezne a katetrab61." 
E mondokat, Levett szokas 8zerint, az asszony is ennyivel megtol
dotta: "bizony neked igazad van apjuk." 

KeresztellY embertarsaik csodalkoztak erne nyilatkozat felet.t. 
Szaz koztil kilenczvenkilencz azt hiLts, hogy bizonyosan nillcsenek 
j61 a pappal 8 Rzert nem mennek a templomba. Egy pa.r ember a 
papt61 kerdeziSskodntt is e felol. A pap termeszetesen nem felelhe
tett egyebet, minthogy tndtaval semmifeJe egyenetlenseg nines 
koz6ttUk. Azonban feltette magaban, hogy valamifele uton-modon 
a JaDoska apjaval, ilietiSleg sztUoivel a templomot megkedvelteti. 

Janoska mar ket Mien iskolaba jart. Egy alkalommal a pap 
vallastanitani megy. A sok jtitszo gyarmek kozt latja Janoskat is 
az is csecsebecse jatekaval as felcziczomazott ruhazataval. Egesz 
akaratIanul kerde: "Ki vette Janoska a~t a csik6t?" (Egy fab61 
]{eszitett lovan Ult Janoska s a tobbi iskoln.s gyermekek huztak a 
jatekszert. A tanito urna) Janoska unszoJasara ki:vittek szU]oi, hogy 
8zabad legyen azzal jatszadoznia ) 
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"NekEld mar igazi csik6 kelJene, mond meg apadnak ve
gyen azt." 

A fiu tHenk figyelemmel kisert.e a pap szavait. Nyzi.jas es ba
l"?tSllgOS beszedm6dja felbatoritv8.u, igy sz6la: "Megmonrlom 
instJilom s vesziink is am olyant is. Ezt csak azert vette edes 
3llyti.m, mert i1yen Jova van a jegyzonit.t valu kicsi urfillak is." 

"Hat azt a czifra patkot mikor tettek a csizmtidra?" 
"Azt IDIl reggel." 
"Hat ugyan miert tettek olyan legenyest jHL 

"Azert installom, mert a mult vasarnap a videki legenyeknek 
is a tanczball ilyen volt s mondottam apamurameknak vegyenak 

. llekem is ilyent s mikor felkeltem, mar keszen volt. Jaj de meg 
mennyi miudent vettek. Szolt n. gyermek egesz bizalmasan. "Ne 
ezt a nyakraval6t (nyakkendo) is rna reggel hozta. n.nyarn n. boltbol 
M azt mondottn azert vetta, hogy nekem legyen a legszebb az egesz 
iskohiban. oJ 

Azutan meg sok mindent elbeszelt a gyermek. Elannyirn., 
hogy a pap elOtt a gyel'mek beszelgetese folytan kit.lint az, hogy a 
sziilok llagYOl1 kenyeztetik J auoskllt s csaknam minden ked vet 
teljesitik. Vihigos lett a pap elOtt az is, hogy a gyermek kivansaga 
a legelso a lul7.ual. Ugyanekkor mosolygott a pap magnbnn. Mar 
biztos volt a felOl, hogy ezt a sziilOi gyengeseget iiJvos czelm is 
fellehet haszm\lni. 

A sziinet. lejarva,n, bemel1te:~ vallas orara n. fink mind s kuz
tonk Janoska is. A pap aouak rendje szerillt felkerdezte It kihugyott 
leczket. A legutolso fiura jut.C't t a leczke vegaIl eme kerdes: 

"Volto.k-e a keresztanyeknek eleinte templomaik?" 
A kerdezett fiu felelte: "nem voltak." 
"Hat akkor hova gyiiltek ossze istentiszte!etre?" 
"Maganos hazakba es a 7.sidok synagogaikba." 
Ekkor hirtelen kozbeszol .H.noskll. "GS lin. egyobiitt llE\m kap

tak Rrra alkl1.1mat, kimellt.ek a mezore s ott E\gy felreesi; helyen is 
megtartottak az istentiszteletet." 

"Jot \'an Jal1oska! Meg tudnad-e mondalli 8Zt is, hogy mi-
lyen keresztenyek lehettek azok ?" 

"Jo keresztanyek." 
"Helyes! Hat most vannak-e templomok?" 
n Vannak csakllem minden helysp.gheu." 
"Hat most mivel mutathatjn. ki valaki n.zt, hogy 0 jtj ke

reszteny?" 
"Aval, hogy becsiiletes E\mber es lIem art senkinek." 
"Igaz, de hal, meg?" 
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Tobbet mondaui JanoKa nem tudott. 
"No mond meg hat te J6zsi!" sz61t egy ma.sik nuhoz. 
"A j6 kereszteny ember, a mikor csak teheti, elmegyen a 

templomba is, ott imakozik es halJgatja s meg is tartja, a mit a 
Tisztelendo ur predikal." . 

"Igaz J6zsi! J61 van nam." 
"Hat ti akartok-e j6 keresztenyek lenni?" kerde az osszestlSl. 
"Akarunk" volt az egyhangu valasz. 
"N6 hat, a mikor csak lehet, a templomba is joijetek el s 

kezeiteket fogjatok ossze szepen es im8.dkozzatok az htennek, 
hogy eltesse a ti szflloiteket, testvereiteket es minden j6 em bert, 
mert csak igy lehettek j6 keresztenyek, ha majd felnoWk. A ki 
messze lakik, egyedul fel eljoni, az jiSjjon &Z edes apjaval vagy 
edes anyjaval." 

"Elfogtok-e joni mind ?" 
"EI," kialt8.k egyszerre mindnyajan, de legbangosabban 

Janoska. 
"Majd meglatom. Most enekeljunk s aztan baza mehuttek." 
Vasa.rnap reggel j6kor Janoska mondani kezdette apjanak, 

bogy ma templomba megyen, de egyedul szegyenli, mert 0 meg 
soba sem volt s nem is tudna. bova. uJjon ? 

.Hadd el fiam, majd elmegyiink mask or. " sz61t az apja egy
kedvilen. 

"Oh edes apam most menjunk eI, mert en meg a templomha 
sohasem imadkoztam a j6 Istennek, hogy eltesse edes apamekat s 
adjon aldast 6s egeszseget mindnyajunknak. Azt&n a tobbi fiuk is 
azt fogjak holnap mondani, "bogy en nem leszek j6 kereszteny." 

Az apa.nak bizonyos szegyen erzet volt lathat6 abrazat8.n. 
Megsz6lalt keb18beu a belso ember t. i. a lelkiismeret. Fejet lesUtve 
egy mely s6hajt&s utan igy sz6lt: "Nem banom bat menjunk el, 
de hijjad anyadot is." Ugy Ion. Elmentek mind harman. 

A pap ez alkalommal a gyermekek neveJteteserol, jovojuk 
biztositas8.r61 es az osszes emberiseg boldogit8.sat elomozdit6 ko
telessegek beWItesero1 beszelt. Ez egyetlen bes7.edevel annyira 
megbatotta a Janoska akaratos apjanak a szivet, hogy attOl a 
napt61 fogva egyik buzg6 latogat6ja lett az ur hazanak 0 is, fele
sege is s nem egyszer mondottak el "tlZ elet I.:uzdelmei koziiU semm;
mk sine.') akkora /eraratartn Breje, mint az lstenbell f1alO hitnek is biza-
lomnak. " Gvld6 Bela. 
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Eletszab8.Iyok. 
Aludj minden nap 7 6rat. A mint felkeltel kezdj rogton mun

. kaboz. 
Egyal lassan s soba se Wbbet, mint a mennyil j61 esik. Csak 

anllyit igyaI, bogy szomjusagodat kie1egitsed. 
Minden nap legaJabb kat 6rat ja.rj. 
Ne tagy olyat, a mit elmondani szegyellentSl. 
GondoJj mindeg an-a, hogy masoknak read kell .t&maszkod

niok, de te soha senkire sem szamithatsz. 
A panzt a kortilmenyek szerint tobbre vagy kevesebbre be

cstilheLed, mint a mit ar. A penz igen hasznos szolga, de nagyon 
rosz ur. 

AranykDnyv. 
A szekely-kepeszturl uniti.riu8 ekkle.iiban f. ey viragY&8arnapjiu con

firmalt ifjak. vaHuos buzgoaaguknak igen 8zep es kOveteare melta jelet adtak, 
midon lelke8zf1k feI87.olitad.ra, egy uraaztali pohar alapra mindenikOk tehetaege 
azcrint, megbozta Aldozatfillereit. E filMrekbOl 7 frt 26 kr. gyf1lt 68s~e. Nevsze
lint adakoztak: Wass 110na 10 kr., Major Borbara 26 kr. t Nagy Lidi 40 kr, 
Csiki Miklos 20 kr., Markos Anna 20 kr., Patakfahi M6zes SO kr., Patakfalvi 
JuliAnna 20 kr., Markoa Rebeka 10 tr., Major Maria 10 kr., Fodor Rebeka 20 
kr. t Pito Lajoa 50 kr., Majol' Miklos 10 kr.. Fodor Rikbel 66 kr.t PaUfi Anna 
I) kr· t }c'odor Janos lU kr. t Kalman Julianna 10 kr., Fodor Poli 26 kr.: Pit6 
JAnos 10 ta·., Krisan Janos 10 kr, Major 110na 20 kr., Caifo Janos 10 tr., 
Sandor Ilona 1 frt, sandor Gabriella 1 frt, Patakfalvi Julianna SO tr., Varga 
sanclor 15 b., Telman Juli 10 kr. t Birtalan .Mozes 5 kr., Birtalan Jozaef 5 kr., 
Forgaes D~nes 10 kr I SzabO Lebel 20 kr. 

A mindenbato Iaten tartsa meg ~s nOYelje kebletekben unitAriua anya
azentegybazunk meleg 8zerelmet, aldAaa kj.~rjen az ~let utain! 

Sz.-Keresztur, 1898 april 8. Bar a b Ii. s L aj 0 8, 
unitarius lelke.z. 

~ 
J ATE K 0 K. 

Rak6zds. 
A p8sztorgyermekek az erdo nagyobb tisztasan sorban a 

f"dldre tilnek egymas melle, mindenik a kezeben fogva a mags. 
pasztorbotjat. .A yoko a maga botjat a sorban tilo gyermekek elott 
kat meter tavolsagban a. tol~re keresztftl fekteti. Ekkor a sorbq 
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ilI6 gyermekek rendre a sajat botjukkal rak6zva (a mi ugy Wrt&
nik, hogy a botot ftiggt§lyes iranyban tanva a vt§konyabb vt§ggel 
IefeM, a tbldt61 k5rtllbeUSl a dm. magassagba fogja 8 a vt§gt§t a 
fOldhoz iiWgetve ugy, hogy a felso vastagabb vt§ge ellSre himbal
jon, e16re 15ki a botot. A mely botok t§rintet~k, azok k5zill a 1eg
tavolabb haladt botnak a tuls6 vt§gt§hez viszi ellSre a rak6 a maga 
lefektetett botjat, 8 a botokat kinek-kinek vissza viszi. Ekkc.>r 
ujra rak6znak (az e16bbi helyen ulve maradva) 8 az e16bbi m6don 
viszi tovabb a map botjat &Z t§rintlS botok IegtB.volabbikanak a 
vt§gt§hez,'a rak6z6 botokat kinek-kinek megint vissza adva. Ujra 
rak6znak mindaddig, a mig a rak6z6k egyenkent mind kimarad
nak a rak6zasb61 a miatt, hogy botjuk a fOldre fektetet.t botot a 
rak6zas kozben haromszor nem t§rintette. Ekkor a rak6 a tObbiek 
botjait magahoz vt§ve, oda iiI, a hova az lS botja legelobb Ie volt 
fektetve s mindeniknek a botjaval rakozva igyekszik megerinteni a 
mar j6 eMre jutott sajat botjat; a melyik bottal legkesobb erintette 
annak a gazdaja lesz a rai6 8 ujra kezdlSdik a jatek. Ha pedig egy
gyel aem _ erintette, akkor egyik rak6z6 a sajat labai koze fogja a 
rak6nak a fejet s az egesz testet betakarva ujassal vagy mas 01-
Wnnyel, mindenik botot vekonyabb vegevel rendre a beta kart 
rakonak a hatB.ra allitva s ott mozgatva kerdi: pdlcza, ndcza, ge",
racza, ku 8Z a j6 matyukds pcUcza? ha vtHetleniil a rak6 eltalalja, 
hogy a mozgatott palcza kie, ez lesz a rak6, ellenesetben 0 marad 
annak s njra kezd6dik a jatek. Megjegyzend6: a jatek kezdete 
eUStt a rak6 kiv&asztasa kezfogaS8al torMnik oly modon, hogy a 
jatszani akar6 gyermekek koziiI egyik egy botot az als6 vegen . 
megmarkolva, fiiggelyesen tart s a tObbiek az 0 keze felett 8zinten 
megmarko1jak jobb kezokkel a botot; ekkor a legals6 kezet leg
feljf1l vive, vegig megmarkoljak a botot ily m6don s a kinek a 
keze legfeljul jut ugy, hogy Ii markab61 a bot vege nem er ki, &Z 

lesz a rak6. 

6ye,.tydzds. 
V egyea j'~k. 

Utezan, vagy kertben, mezon, udvaron 8tb. a jatsz6k hosszu 
sorba osszefog6dznak; a somak Agyik vegen a1l6 a gllwtllatarM s 
a jobb-kezt§b~n felemelve gywt'./o't (egy vesszlSt,vagy darabka fat) 
tart; a masik vegen kett6 elvalik a sort6l 8 az igy Iegvegtsn ma--
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radottnak valla felett jobb tenyeroket ossze csapva, egyik a sor 
eMtt. masik a sor hat&. megett futnak a gyertyatartO feJe s a melyik 
a gyertyat elkapja, az lesz a gyertyetart6 ; a masik futO pedig 
azonnal vissza 8zalad a sor vegare s a 19vegsovel csapva tenyeret 
ujra futnak. Termeszetes, hogy igy a jatek szakadatlan, miutan a 
ket fuOO koziil egyik uj gyertyatarto lesz 8 a masik 8. sor vegan 
all6val ujra fut. 

Ki lopta e/ a lejszet' 
A gyermekek (fiuk) , arczczal hefeM fordulva, korben ossze 

fog6dznak. Egyik kardi : . ki lopta el a jejszet ? mindannyian felelik: 
en 861", In sem. Ekkot' az eIebb kardezo igy sz6lva: majd meglatjuk, 
kat gyermek karja alatt atbuvik,.de ugy, hogy osszefog6dzv.a ma
radjanak; evvel a kor ki van forditva, azaz a korben allo gyerme
kek al"czczal kif eM vannak, igy el kezd a kor sebesen forogni; a 
sebes forgas miatt rendesen valamelyik kiesik a korbolj ez lopt.a. 
el a fejszet s kimarad a jatekbol. A tObbiek ujra kezdik s hason16 
modon folytatjak, mig bele unnak, vagy igen kevesen maradnak. 

Olozes. 
A gyermekek, egynek kivetelavel, egy hosszll egyenes sorba 

egymas hata moge allva, kabatjoknal fogva osszefog6dznak; a sor
ban legelol a1I6 nagyobb gyermek a kotlo, a tobbiek a csirklk. Egyik 
kUlon a1I6 gyermek az uta (beja). Ajatek kezdeten az wii szembe 
all a kot16val s egy kis facskaval asogat a foldon; a kotl6 kerdi: 
mit assz iiIii? az iilii feleH: murkot! kotl6: mivel akarod megenni? 
iilii: csirke ldbbal! kotlO: melyikkel? iillii: e"vel nil s ekkor rogWn 
a sorb6l kiakar ragadni egy csirket (gyermeket); de a kot16 szun
OOlen azon igyekszik, hogy a csirkek vedelmeert az iiliivel 8zem
ben legyen, az iilii es kotl6 ide-oda futkosas8.val az osszefogodzott 
sor folyton kisebb-nagyobb kanyargassal sebesen mozog, minek 
kovetkezteben valamelyik gyermek kezd elfaradni, a sor megsza
kad s a sort61 elszakadt as sokszor foldre hul10tt csirkak kozul 
egyet az iilii elfog s ez a jatekb61 kimarad. A jateknak akkor van 
vege, mikor az ulu az utolso csirk~t is elfogta. 

A N yik6 videkerol. Kozli: Gyid. Fereaoz. 
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A kis4sBzony tdncza. 

Ossze&ll 20-00, vagy a hany van annyi leany s kOl"ben fo-
rogva mondjak : 

Mi lesz hoI nap l&nyok? FlS7:tel ktbat? 
Aldoz6 csfttortok, Fllztem kasa.t. 
A f<>ld megrendftJe, Volt-e husa? 
Az eg megzendftle. Volt a~t mondja. 
A kis&8szony madarkaja Hej rakoncza, rakoncza, 
Mind osszecs6dUle: Ez a papna t&ncza. 
Ekkor gyorsan forognak es tanczolnak, ezt mondvan: 
Ugorjatok lanyok, Haj be lapu be, 
Hadd csorogjen bokatok. Napraforg6 fordol be. 
Ena hirtelen leguggolnak 8 aztan ismat ellSl kezdik. 

A. kls tadakoz6. 
I. 

Sz6rejtv6nyek. 

1. Melyik vetes erik meg Jeghamarabb '? 
2. Melyik 10m a legbecsesebb? 
S. Melyik t6 jar nagy lIihon? 
4. Melyik lak forog a 8arkan? 
D. Melyik kor girbe-gOrbe? 
6. Melyik telnek van kat vege 8 egy eleje sincsen? 
7. MeJyik 16 eszik mindig szalmat? 

11. 

An~m. 

Retm akavil taz elcsiszek a imt kaar za nite! za kenme za 
»e mit,Waf Jm.1 mODdu.. 

m· 
SziJDteladvinyok. 

1. Eey pztalon eg b8ro~ .~~l 8yerty. II kettOt elfujnak be-
lale, h8.ny mara4 meS? I. M. 

• 
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2. 600 kitograiDiD terhet a klSzeli varosba hekellett vinni. Egy 
munka.s csak 100 kilogram mot hirt el egy ora alatt. Minthogy csak 
harom muukas akadt, a ki v81lalkozzek; kerdes: harman hany 
ora aJatt szallitottak he a 600 kilogramm terhet? 

S. Hogy irunk Ie 1000-et zerusok nelkul het egyenllS szam
jegygyel? 

IV. 

Bettirejtvenyek. 

AAAIIA -D-~-. 

ar ar ar 
ar ar ar. 

ar ar ar 
ar ar ar. 

r:I:'e 
te te te te 

J(jizH: Krmei B. 

csilJaggal jeU5lt Q 
betubOl kiindulva 
egy jo baratunk ~ 

nevet kapjuk. 
Kllmei B ~ 

V~~ 



-~-

V. 
Koczka-Pejtvt\ny. 

1----1---------

.---1-----------

1---1---------

1---1---------

Ezen szamjegyek: 1, 2, 3, 4, 5 ngy irand6k be a koczkakba, 
hogy barmerrol olvasva az oS8zeg 15 legyen. KOzli: Kemel B . 

... . FiD'elmuteUs. A talaDyok megfejt6i k6zl)tt a kOvetkezc5 jut~lmakat 
lO!'8oljuk ki: 1. V 6 r I). mar t i kl)ltemenyei, egy klStet. i. Felmeri Laloa: Uti leve
lek Sk6eziab6l, tanaa&gOI olvumany. S. Boros G,. Jo gyermek Jr.Onyve 4. Egy 
nagynene levelei. 6. OrbOk )for: Tref" mertani feladvanyok. G. }I'iatal:e'g Ba
ratja, D"ya" e. leli lAm 7. UnitariQI K6z10ny f)-ik kMete, Kovac!li Antal ea 
Berde Aron arcskepevel. 8. Orbok Mor: TrCfu .zimtani feladd.nyok. U. Arany 
Janos nepie. kGltemenyei. 10. Jo kOnyvek. 

Figyelmeztetjllk a palyazokat a kOvetke,..akre: az cIao jntalomra esak azok 
palyizhatnak, a kit mindenik talan)'t megfejtit. A tobbi ju-talomra palyizhlltik min
denki, a ki legalibb hirom rejtvenyt ugy lalanyt megfejt. A megfejt~eeket adj:Uok 
oda • lelkHz vagy a tanitO Ufnat. hogy jrmias 6-& ZlapJlua ktUdje be bozzAnk. 
Cs.k azok palyazhatnak, a kit a Fiatalaag Baratja jelen ssamaLt megveaxik. 

-----
.... Ezen szam ara 12 kr., 10 darabnak 1 fn. A nyart es tell 

szam Is kapbato 10 krert. 

TARTALO)f: A konfinnAczio emleke. Ferencz J6zaef. 1 lap. - Ima. 
Albert Janoa. •. I. - }I'eleakllvel • Jezus saul_ja all._ (KOltemeny.) Rediger 
Geza 6. 1. - A ket j6 teatver. Gal Jozeef. 6. l. - Magy&r u,szl6. (KoJtemeny.) 
JOZ&D Mikl6e 8. 1. - A Yih&rbao. Szekely Ferencz. 9. I. -- Konfirmaesi6i em
lek: igek. Gritz M6r. 11. 1. - Szeretlek, azeretlek:. (KOltemeny.) TaresafalYi 
Albert. 11. 1. - A mit j6 tudni. Boros sandor. 12. 1. - As Istenben valo hit. 
Gvid6 Bela. IS. I. - Eletszab&lyok. 17. 1. - AranykOnJY. 17. I. - J aUk 0 k: 

. RUO. 17. I. - Gyertyuu. 18. I. - Ki lopta el a fej.set? filaze.. 19. l. . . 
A kisa.aszony t&Dcza. iO. 1. - A k i a t u d a k ° z 0: Szorejh'enyek. Anagram. 
Szimfeladyaoyok. iO 1. Betllrejtvenyek. K6rrejtveny. 21. 1. Koezka-rejtveny. 22. 1. 
Jutalmak. -
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