
, 

ll. 

A TÁRSADALOM. • 

34. Társadalmi erkölcs. 
Az ember lársas lény j boldog~á,ga, hívatáste,ljesíthetése 

csak társaságban lehetséges. A Szent;ras ama mondasa , ,!Nem 
jó az embernek egyedül le~ni" (~. Moz ... 2.' 22)~ az emben ter
mészet igaz ismereté ből szarmazo. Az orom kets~erte nagyobb. 
ha azt mással megoszthatjuk" a bá12at ,sokkal kon~yebben el
viselhető ha abban valaki reszvevo sZivvel osztozIk, • 

Ha' egyedül útazunk a természet öl,~n, ,:~gy a ~.agy, város~~ 
sürgő zajában, a márványpaloták csodal koz~)!t, onkentel~nu~ 
érezzük, hogy a sok friss benY0"lás nem telJes, nem elegge 
kielégítő, ha nincsen kivel megbeszéljük, véleményünket kicse
réljük. llyés próféta nem maradhatott a barlangban, távol a 
világtól, mert érezte; hogy prófétai hívatását csak az emberek 
társaságában teljesítheti, Ibsen egyik legnagyobbszerű drámá
jának főhőse, Peer Gynt kénytelen belátni, hogy elveszett élet 
az, amely csak az egyén külön jogaiban és igényei be n keresi 
az élet célját, 

Az emberben rokonszenv és szeretet van embertársai 
iránt. A rokonszenv nem mindenkivel szemben egyforma. Rend
szerint azokkal szemben ébred fel nagyobb mértékben, akik
kel életközösségben vagyunk, akiket közelebbről ismerünk. Mi
kor Robinson egy elhagyatott szigeten Péntekkel találkozott, 
teljes rokonszenvvel ragaszkodik hozzá, pedig valószínűleg 
számba sem vette volna, ha valamely európai nagy városban 
találko~i,k vele: A r~kons~env és ,sorsköz~sség az emberek egy 
csoportJaI az erdekkozosseg foly tan egymassal összeköttetésbe 
hozza. Az ' emberi társadalomban különböző csoportokat, kisebb 
nagy?b!, alak~latokat, közü!ete~~t, találunk, Magasabb társa: 
dalmt es erkolcst érdekek letesllesere mindig társaságok alakul
nak. Sajnos, soks~?r nemcsak a jóra, hanem a rosszra, nem
csak a nemes és onzetlen célokra, hanem bűnös önzésre is. 
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h 
,Az emberi társadalomnak főbb alakulata I a család, az. 

egy az, a haza, az állam és az emberiség. 
. Az embereknek joguk van különböző társaságokat alaki-. 

tam, ,de csak azok állhatnak fenn, melyek erkölcsi alapon álla
nak es az emberiség tökéLetesbülését szolgálják. 

.. ~z ~m,beri életne,k egyik legnagyobb kincse I a kultúra, a 
k~z'!Iuvelodes. A kultura c,ak társadalomban valósulhat meg. 
Mmel nagyobb, erősebb és szervezettebb egy közület, annáL 
többet valósíthat meg a kultúra áldásaiból. Minden igaz társa
dalmí közületnek az a célja, hogy nagyobbra emelje a közmü-
velődés színvonalát. • 

AJ A CSALÁD. 

35. A házasság. 
A házasság egy férfiúnak és nőnek a világi és egyházi. 

törvények szerínt az egész életre való egyesülése. Régebben 
a házasságkötés teljesen egyházi szertartáson alapult. Ma meg-
van a polgári jellege is. A helyes erkölcsi álláspont ma is azt 
tartja, hogya házasság több, mint egyszerű polgári szerződés. 
Azért a polgári szertartást az egyházi áldásnak kell követnie. 
Románíában aZ" egyházi áldás igénybevétele ,kötelező is. Több
államban, köztük az Északamerikai Egyesült Allamokban a háza
sulandók szabadon állapítják meg, hogy a polgári, vagy pedig 
egyházi szertartás szerint kötik-e még a házasságot. Több. 
államban pedig a polgárilag megkötött házasságra nem kötelező 
az egyházi áldás, csak ajánlatos. A vallásellenes államokban
tiltják az egyházi áldást, ezeknél a házasság csak polgári intéz
mény s felbontása is nagyon könnyű. A házasság igazi alapja 
a házastársak között fennálló szeretet, kötelességérzés. Igazi 
emberi életet csak házassági szövetségben lehet élni. A házas
ság tehát az erkölcsi és társadalmi életnek az igazi alapja. 
Goldsmidt, a XVII. századi angol regényíró azzal kezdi "A wake
fieldi lelkész' című világhírű regényét I "Mindig azon a vé
leményen voltam, hogy egy jó ember, aki megházasodott·. 
és fölnevelt egy nagy családot, nagyobb szolgálatot teU az embe
riségnek, mint azok, akik állandóan beszélnek a népesedés elő
nyeiről. 1J Kivétel természetesen van, nem nősült meg soha 
Brassai Sámuel, Kant Immánuel és nem nősűlnek meg a róm. 
kath. papok, de ezek más téren szolgáltak az emberiségnek • 

• 
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.: A házasságkötéshez minden no~mális embe~nek meg va? 
" joga. A törvény azonban a jogot bizonyo? feltetel;khez kob; 
A törvény megkívánja, hogya férfi legala~b .18 evet, ~ ~o 

.Iegalább 15 ével betöltsön. Azon?an a "mal vIszonyok kozott 
rítka dolo~, hogy ilyen korán házassagot kosse'!ek. Leghelyes;b1;>, 
ha a férfi katonai szolgálat utáni időben, a no pedIg 20-lk ;ve
nek betöltése utá köt házasságot. A törvényszabta korlatok 
mellett . ott vannak az erkölcsi törvényszabta korlátok is. Aki 
házasságot köt, annak a családjáról gondoskodnia kell. Ezért 
előre meg kell teremteni azokat az anyagi lehetőségeket, melyek 
segitségével családját eltarthat ja. 

A mai életlehelőségek között a férfi rendszerint megle
hetős későn jut abba a helyzetbe, hogy házasságot köthessen. 
A természet törvénye azt írja elő, hogy a házasság fiatal kor
ban jőjjön létre. A később kötött házasságnak több hátránya 
lehet, a többek között az is, hogy nem lesz idő gyermekek 
felnevelésére. 

A házasság komoly vállalkozás és feladat. A kik házas
ságot kötnek, közös életcél juk kel!, hogy legyen. Mú veltségük
nek, koruknak,') életfelfogásuknak összhangzónak kell lenniök. 

Napjainkban sokat beszélnek a házastársak ama kötelességé
' ről, mely szerint egészséges voltukról a házasságkötés előtt szak
'avatott orvOs útján meggyőződést kell szerezniök. Csak azok 
kössenek házasságot, akiket az orvosi vizsgálat egészsége
seknek talál. 

Mint a házasság, a házassági ígéret is komoly. Csak az 
~egyen . ilyen ígéretet, akinek módjában áll megtartani és meg 
IS tartja azt . . Ilyen dologban valakit megcsalni hiteget ni ha
s?nlatos a szé!hámossá~hoz. Aki ebben a kérdésben fölül~tes. 
leha, rendszermt más dolgokban ís megbízhatatlan • 

• 
• • 

36. A házastársak kötelességei . 
. . A házasság két egyenlő rangú félnek az "I ' A 

k t , , l . , egyesu ese. 
eresz enyseg ura omra Jutásaval megszünt az f d h l 

hogy a nő rabszolgája legyen a férfiúnak A h' er e , .e Izet, 
<dalomban a házastársak ígéretet tesznek ilO azass:,gl ?ga
igaz szereteltel igyekeznek boldogít .' gy egymast hu és 

am, s egymást sem egész-

~ l) A nő lehet fiatalabb. Népiesen így s kt 'k " . 
életkorának felét, adjunk hozzá 7-et és megk!Op' t sZhaml~anl ;. vegyük a férfi 

JU a ozzavalo nő é letkorát. 

• 



ség ben, sem betegségben, se~ boldog, sem boldogtalan állapo
tában hitetlenül el nem hagYlak. Ennek a fogadalomnak egyenlő 
erkölcsi lények tehetnek eleget. Igazi barátság és szeretet csak 
egyenló felek között állhat fenn.'] I 

Az egyenlőség azonban nem zárja ki a munkafelosztást. , 
A családnak a férfi a feje, ő az erősebb. A családfentartás 
súlya elősorban reá pehezedik. A családnak ő a képviselője 
kifelé védője, ha védelemre szorul. 

A jó és okos feleség elismeri a férfiúnak e méltóságát 
s ezt semmiképpen sem csorbítja, sőt tőle telhetőleg emeli. 
A művelt férfi is mindent megtesz felesége női méltóságának 
emeléseért. Nincs semmi visszataszítóbb, mint mikor a férfiú 
nem gyöngéd és előzékeny feleségével szemben, hanem durva 
és erejét, hatalmát fitogtató, . 

A nő a családban azt a szerepet tölti be, amit a sziv a 
szer'vezetben. Ha kifelé nem is ő képviseli a családot, befelé 
ő annak a lelke. Mindaz a gondosság, finomság, figyelem 'és 
önfeláldozó munka, ami egy családfenntartáshoz szükséges" 
csak a nőnek, a jó háziasszonynak lehet a tulajdona. Erkölcsi 
szempontból nem abban áll a munka értéke, hogy vezér-e va
laki vagy nem, hanem abban, hogy miképpen tölti be hívatá-, 
sáto A férj mellett a nő is ' hozzájárul ahoz, hogya ház köz
tiszteletben állhasson. Egy igazán jó, hívatása magaslatán álló. 
nő a családi fészeknek olyan értéket és melegséget ad, hogy ' 
az élet küzdelmében elfáradt, vagy éppen sebet kapott 
férfi oda mindig örömmel és megnyugvással tér meg s ott 
újabb erőt és ösztönzést nyer a létért való küzdelemre. 

A házastársak egymást befolyásolják. A vezető szerep 
rendszerint azé lesz, akiben nagyobb az akaraterő, aki nagyobb 
szellemi (S erkölcsi tőkével van felruházva. Gyakran előfordul, 
hogya rossz tulajdonsigok válnak uralkodóvá a családban, ha 
egyik fél nem tudja a másikat a helyes útra terelni. Azt szok-, 
ták mondani, ha ördöggel szövetkeztél, ördöggé válsz. Arra is , 
találunk bőséges példát, hogy az okos, bölcs asszonyagyönge 
jellemű férfiúból egészen rendes embert formál. A házastársi 
viszony általában arravaló, hogya házastársak egymás hibáit 

, 

l) Az .~gyházi atyák, érdekesen világítják ltJeg a férfi. és a nó vjSZR~y~t 
a teremtés torténete alapjan, mely szerint Isten Evát az Ádam oldalbordajabol 
alkotta. Azt mondják: nem alkotta a fejéből, mert nem lehet az asszony 
a család feje; de nem is a JábábóJ, mert az asszony nem lehet a férj rab
szolgája. Az oldalából teremtette, mert ezzel meg akarta magyarázni, hOg)(' 
az asszony a férfiúnak egyenrangú társa: -felesége .. , 
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gyöngéd tapintattal kiküszöböl jék, jó tulajdonságaikat pedig 
megerősitsék, fejlesszék. . _ • • 

Boldog családi élet csak ott lehet, ah~1 a fer) es" feleseg 
közös célt tűznek ki és ezért mindketten kitartással kuzdenek 
egy egész életen át. A család az élettapasztalat szerint csak 
-egyszerű, nemes erkölcsök szem előtt tartásával várha~ ~ldást 
lstentől, közbecsülést embertársaiktól. Igazp. van a Szenbrasnak. 
nem minden küzdelem. hanem csak az igaz küzdelem koronáz
-tatik meg. 

A házasodás tizparancsolata. 

1. Mihelyt tested kellőleg kifejlődött és család szerényeltartására meg. 
-vannak anyagi feltételeid, minél elébb házasodjál. 

2. fiatal éveidet elsősorban arra használd, hogy készülj fel minél ala-
posabban a nagy életharcra. . 

3. Nőtlen karodban minél kevesebbet költs szórakozásra s tedd félre 
..a megtakarítoU pénzt a családalapításra. Szeszes italt ne igyál, ne dohányozzál. 

4. A házasságra ne úgy tekints, mint élvezetek forrására, amikor minden 
'szabad lesz, mert a házas életnek is meg vannak a maga nehézségei, kísér-
'tései és harcai. , 

5. A házasság komoly életfeladat, a kötelességek hatalmas tömege, 
'épiJen azé,rt a férfias lelkület számára alkalmas küzdőtér. 

6. EleUársat ne anyagi előnyökért válassz, mert rossz gazdálkodás 
'vagy sorscsapások nagy vagyont is tönkre tehetnek. Anyagi létedet munkára 
'es takarékosságra építsd. 

7. Ne is a tetszetős testi külső legyen elötted a fontos, mert a szépség 
'elhervad; ha megvan is, kétesértékű kincs, mert sok kísértéssel jár együ U. 

8. Az éleUársban a lelki tulajdonságokat keresd; a hűséget, szorgal
'!Jlat, t~ka.rékosságot, gyöngédséget, türelmet, tisztaságot - s magad is 
Ilyen Jegy; 

9. Eppen ezért az életiárs választását ne hamarkodd eJ, ismerkedjél meg 
·alaposan választottaddal a 'mindennapi életben s ne indulj pillanatnyi ötletek 
·és hangulatok után. 

10. A jegyességed ne legyen túlhosszú, kerüld a ti sztátalan, érzéki 
'e gyüttléteket, készülj szent komolysággal az előtted álló nagy feJadatokra • 
. l egboldogabb az Istenben hívő lelkek harmonikus kapcsolata. 

(A Magyar Sexual-etikai Orvostársaság). 

37. A s2íutök kötelességei gyermekeik iránt. . 
A házasság akkor válik valóban családdá, ha az Isten 

-g~ermekekkel áldotta meg. A házastársak élete gyermekek nélkül 
kenyel}'Uesebb, de kevesebb örömöt hoz, mint a gyermekes csa .. 
ládok elete. A gyermekkel azonban a szülőknek nemcsak öröme. 
hanem a gondja és felelőssége is szaporodik. Isten az ember 
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-életét valóban a jó gyermekben áldja meg, amilyen nagy áldás 
a jó gyermek, éppen olyan nagy csapás a rossz gyermek. 

A gyermekek iránt való szeretet meg is van minden jóra
való szülőben. A szülők azt is szeretnék, hogy gyermekükből 
kíváló ember legyen. Azonban nem minden szülő képes arra 
hogy gye<mekei helyes irányú nevelése érdekében a legjobb 
útakat és módokat kiválassza. A tisztán érzelmi alapon álló 
nevelés sokszor káros a gyermekre, mert túlsokat megengednek 
neki. Szükség van tehát, hogy az érzelmet az okosság és böl
cseség irányítsa, mi ~ltal a gyermekben levő tehetségek, jó 
tulajdonságok érvényre juthatnak, a rossz hajlamok pedig meg
semmisülnek. 

A szülőknek kétségtelen joguk, hogy otthon nevelj ék gyer
meküket. Azonban sokkal helyesebb, hogyha iskolában nevelik, 
mert a gyermek az által már kiskorában a társas élethez hozzá
szokik, a társadalomba belelagozódik, ' önállóság ra tesz szert s . 
ezzel sokkal jobban rákészül az élet küzdelmére, mintha üveg
házi virágként, mindig otthon tartanák és kézen fogva vezetnék. 
Azonki vül a szakszerűség is az iskola mellett dönt. Az iskolák
ban csak arra képesített szakavatott emberek működheinek. 
A legjobb szülő sem lehet oly jó tanító és nevelő, mint aki arra 
rá van készülve. 

A nevelésnek, különösen pedig a vallás-erkölcsi nevelésnek 
az igazi kiinduló pontja a család. Ha innen jó hatásokkal indul 
el a gyermek, egész életére nagy kincset nyert hazulról. A csa
ládnak keH fejlesztenie a szív nemességét, a lélek jóságát, az 
.,mber~zeretet érzését, minden szép, jó és nemes iránt való 
lelkesedésnek a szent tüzét. A szónak, beszédnek is sok hatása 
van, de a tett, a példamutatás nagy hatással van a fejlődésben 
levő lélekre. 

A gyermekben nagy az utánzási hajlam. Amit másoktól 
lát, azt ő is kész utána csinálni. A gyermeki lélek olyan, mint 
a viasz. A legkisebb ráhatás is nyomot hagy rajta. Rossz tár
saság, illetlen beszéd, gonosz cselekedetek jóvátehetetlen károkat 
okozhatnak a gyermek életében, jellemében, fejlődésében. Az 
ilyen esetekre gondolt a gyermekek legnagyobb barátja: Jézus, 
midőn azt mondotta: "Ha valaki csak egyet is megbotránkoztat 
az én kisdedeim közül, akik én bennem his~:nek, jobb annak, 
ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe vetik." 
(Mk. 9: 42.) 

A jó nevelés rendesen megtermi gyümölcsét. Ha a szü
lők azt látják, hogy igazi személyiséggé, vallás-erkölcs; lénnyé 
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nevelték gyermeküke!, nyugodtan halha Inak meg mert leg-
szentebb kötelességüknek eleget tettek. ' 

A szovjet (bolsevis!a) rendszerben a szülők lemondha!nak 
gyermekeik ne"eléséről és azt az államra bízhat ják. Ez az el
járás az emberi szív igazi 'ermészetével ellenkezik. A gyer
meknek a családban van a helye és csak onnan indulha! ki 
minden egészséges neveJés. 

38. A gyermekek kötelességei szU!őik iránt. 
A gyermekeknek szülőik iránt való kötelessegeik a ter

mészet törvényén alapszanak. Ki iránt érezhet ne a gyermek 
tiszteletet, hálát és szeretetet, ha nem az iránt, aki neki éle
tet adott, gondozta és ápolta? Szerencsétlen, természetellenes. 
gyermek az, aki nem érez benső indítást arra, hogy szülőit sze
resse és tisztelje. A nemes lélekből ez az érzés önként fakad. 
A szülők iránt való szeretetnek kíváló példája Petőfi Sándor, 
a legnagyobb magyar lírai költő élete és költészete. 

A tisztelet és szeretet érzésének együtt kell járnia a bíza
lommaI. A szülők iránt való szeretetből és tiszteletből önként 
következik, hogy bíznunk is kell bennük. A gyermek még ta
pasztalatlan az élet körülményeivel, csábításaival ismeretlen,. 
sőt sokszor védtelen is, ha önmagára marad. Az ifjaknak a ta
pasztaItabbaknak útmutatására szükségük volt mihdig és szük· 
ségük lesz ezu~án is. Kitől szerezhetne az ifjú igazi útmutatást,. 
ha nem aszülőitől ? Kiben bízhatik az ifjú, ha aszülőiben 
nem? Hiszen olyan benső kapcsolat nincs több a világon, mint 
a szülök és gyermekek között. 

Mikor az ifjú nagykorú lesz, kikerüJ a szülők gondozása 
alól. A köztük levő kapocsnak nem szabad megszakadnia. A 
gyermeknek nagy korában is szereteltel és hálával kell szülőire 
gondolnia, s ha szükség, segítségére sietnie. Lehel, hogya szü
lők elöregednek, elfogultak lesznek, nem ' tudják a világ folyá
sát nyomon követni, gyermekeiket megérleni. A felnőlt gyer
mekeknek okossággal, türelemmel át kell hidalniok a köztük 
való nézetkülönbséget s arra kell törekedniök, hogy szülőiket 
minden körülmények között megnyugtassák. A műveltség 
egyik követelménye; hogy szülőinkról soha se feledkezzunk 
meg. Öket tiszteljük és szeressük. • 

• 



, 

65 
, 

39. A testvérek kötelességei egymás iránt. 
Minden ember testvérünk, mert egy mennyei Atyának 

vagyunk a gyermekei. En.nek ". t~stvéri, ér::ésből eredő áldott 
viszonynak első sorb~I'! verszerl~h ~estveremkke~ szemben kell 
megnyilvánulnia. Akl edes testverelt nem szereh, az másC)kat 
még kevésbé szerethet. ". 

A kötelességek a szeretetből következnek. A szeretet 
mindent megért és mindent megold. Első sorban azt érteti meg, 
hogya iestvérek tűrelemmel, megértéssel viseltessenek egymás 
iránt. Ha felnőnek, egymás jogait tiszteljék, ha nézeteltérések, 
érdekellentétek keletkeznek közöttük, szeretettel, egymás meg
becsülésével és egymás jogainak a tiszteletben tartásával igye
kezzenek az ellentéteket kiegyenlíteni. Óvakodjanak a peres
kedéstől, s általában az ellenségeskedés minden formájától. Ha 
valamelyik bajba, szerencsétlenségbe jut, a másik segítsen rajta. 

Előfordul, hogy a szülők elszegényednek vagy elhalnak 
és kisebb gyermekük neveléséről nem tudnak gondoskodni. 
I1yen'kor az idősebb és jó módban levp testvéreknek kell gon-
doskodniok testvérük neveléséről. ' 

A testvéreknek egymást az általános, egyetemes erkölcsi 
törvények szemmel való tartásával mindenkor támogatniok kell. 

BJ AZ EGYHAz. 
, 40. A va\1ásos szervezettség szükségessége. 

, 
A vallásosság föltétlenül szükséges az emberi élet és a 

társadalom haladása szempontjából. , 'Éppen ezért szükségünk 
van olyan intézményre, amely szükségképpen a vallás és er
kölcs kérdéseivel foglalkozik, annak fejlesztését és alkalmazá
sát tekinti legfőbb céljának. 

Az- egyházról és az egyház céljáról a keresztény feleke
zetek különbözőképpen vélekednek. Az igazhitű (orthodox) teo
lógia üdvintézménynek tekinti, amely nélkül senki sem juthat 
a mennyek országába. A keresztény vallást absolut vallásnak 
tekinti, de önmagát t., i. saját felekezetét tekinti annak is, amely 
a keresztény vallás absolut voltát képviseli. Mi a kizárólagos
ságnak nem vagyunk hívei, az üdvösséget el tudjuk képzelni 
az e~yházoll kívül is, de azért az egyházat nélkli/özhetetlennek 
és poto/hatat/annak tartjuk. A keresztény felekezetek között 
5enc:zédi Pál: ErkiHcstan. 5 
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mindeniknek van valami külön hívatása is, s azért fönn 
kell állaniok mindaddig, amig Isten akarja, de meg van a ma
guk közös nagy céljuk és munkamezejük, mert mindenki ma
gasabb, nemesebb emberi élet létesítésére törekszik, nemesebb 
és tisztultabb erkölcsöt akar létesíteni ezen a világon. Az egy
ház akkor áll hivatásának magaslatán, mikor nem azt keresi, 
ami egymástól elválaszt, hanem, ami összekapcsol. 

Midőn elismerjük más felekezetek létjogosultságát, nem 
szabad a mi egyházunkkal közönbösöknek lennünk. Gyakran 
halljuk ezt a kifejezést: "Minden vallás jó vallás, csak a kár
vallás rossz vallás." Aki közönbösen, hidegen viseltetik egy
házával, vallásával szemben, az már kárt vallott lelkében. A 
vallásban 'mindig több van annál, mint amit közönbösen vehe
tünk. Az valahogy odatartozik a mi benső valónkhoz, jelle
münkhöz, személyiségülikhöz. Amikor valaki vallási kérdésben 
J,özönbös, már nagyon közel áll a I teljes hitetlenséghez. A 
vallásos emberben mindig van valami a nagy lelkeknek, vér
tanuknak és szenteknek lelkesedésébőI. 

Az egyház nemcsak a vallás, hanem a közerkölcsiség, 
közművelődés és társadalmi rend fönntartása szempontjából is 
fontos tényező. Ha egyház nem lett volna, a közművelődés nem 
haladhatott volna a mai magas színvonalra. 

41. Egyházunk iránt való kötelességeink. 

A vallásnál a lényegre törekszik az ember, de a forma 
adja meg a dolog lényegét. Vallásosságunk csak akkor igazi 
valóság, ha az tettekben nyer kifejezést. A vallásnak a követ
k~ző formai megnyilvánulásai szükségesek, hogy valóban mél
tok lehessünk a vallásos névre, 
, Al A~ istentiszteletek gyakori látogatása. Imádkozni otthon 
es mmdenutt l.~h~t, de az nem ment fel senkit az· alól, hogy 
templomba ne JarJon. A gyülekezeti istentiszteleteken való rész
v,étellel, a~ ima é~ egyházi beszéd hallgatásával, a közös ének
lesben. valo részvetell"l embertársaink, hitrakonaink iránt való 
rokonsze~vünk~ek. is kifejezést . adunk. A templom ünnepies 
volta, mely cson.dl.~. nagyon is hozzájárul ahoz, hogy teljes 
odaadással elmeruljunk a vallás kérdéseiben ami erkölcsi töké-
letességünket szolgálja. ' 

. Bl Az egyházi, szertartások (keresztség, konfirmáció, há. 
zassag megáldasa, urvacsoravétel, temetési szertartás) igénybe-
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"étele. Mi a szertartásokat nem tartjuk Isten különös kegyelmi 
,,"zközeinek, de vallásunk megbecsülésének egyik biztos kivánalma 
és föltétele, hogy egyházi szertartásainkban minden adott 
a lkalommal részesüljünk és lstentIszteleteken minél gyakrabban 
részt vegyünk. " •• 

c) Az egyházi szervezet er?Slle~e: Minél e~ösebb egy sz~r' 
vezet annál jobban megfelel hlvatasanak, annal nagyobb mer· 
t ékbe'n szolgálatára tud állani az eszmének, amelyért létesült. 
Az élet eléggé mutatja, hogy csak az a mozgalom lehet igazán 
erős, amely jól van megszervezve. Ha szent vallásunk esz· 
ményeinek igazán akarunk szolgálni és annak erőt akarunk 
adni, akkor mindent meg kell tennünk egyházi szervezetünk 
jól működése érdekében. El kell járnunk a gyűlésekre, a ta· 
nácskonásokon részt kell vegyünk, az egyházépítő munkában 
teljes tehetségünk szerint segítenünk kell. A saját érdekeinket 
háttérbe kell helyeznünk az egyház érdekeivel szemben. Ha 
valamely kérdésben érdekelve vagyunk, a döntést másokra kell 
bíznunk. Az egyházi törvények nek engedelmeskednünk kell. 
Senki sem áll a törvény fölött, ne kívánjon senki olyat, ami a 
törvénnyel ellentétben áll. . 

Dl Erkölcsi magatartásunk legyen olyan, amely az unitárius 
eszm éhez méltó. Az unitárius vallás kiválóan erkölcsi vallás. ' 
Benne a vallás és erkölcs viszonyát semmi sem zavarja. A ki· 
"siny szervezetnek azzal kell m~gmutatnia értéké t, hogy tagjai 
vallásos buzgóságban és nemes erkölcsi cselekedetekben ki· 
válnak. Az elmúlt évtÍzedek statisztikai kimutatása szerint a 
legkevesebb bűntény az udvarhelymegyei unitárius nép között 
fordult elő. Az amerikai statisztika szerint a közélet kiváló· 
ságai között legnagyobb az unitáriusoknak az arányszáma. Ez 
azt is mutatja, hogy az unitárius vallás kiválóan az akaraterő 
vallása. Az egyszerű, nemes élet, az állandó felelősségteljes 
munka az ember számára föltétlenül meghozz,!- az erkölcsi sikert. 

Az unitárius emberre nézve az erkölcsi nemes élet több· 
szörösen kötelező. Számban kevesen vagyunk, ezért minőségben 
kell pótolni azt, ami mennyiségben hiányzik. 

Egyházunk iránt való szeretetünkből önként következik, 
hogy azért minden telhetőt meg kell tennünk. Az erkölcsi szer
~ezetek és intézmények is csak anyagi alapon állhatnak fenn. 
,,"ppen azért minden módunkban álló anyagi áldozatot meg 
kell hoznunk egyházunkért I az egyházi adót zúgolódás nélkül 
meg kell fizetnünk I ezenkívül önkéntes áldozatvállalásunkkal 
mások előtt is jó példával kell járnunk I gyermektelen, módos 

5" 
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emb~reket pedig meg kell nyernünk arra, b?gy eg~házunk j~
vára alapítvánnyal örökítsék p1eg nevüket es vallasos buzgo
ságukat. 

Az unitárius egyház szervezete. 

t. Az unitárius vallás Romániában törvényesen elismert vallás a kultusz-
törvény 21. §. e) pontjában. . . . , . 

2. Az unitárius egyház hivatalos neve: »Romá0l31 Magyar Umtanus. 
Egyház.« .. 't" h''-

Az unitárius egyházat a hívek összesége alkotja. Mmden u,nt a~lUs IVO 

tagja valamelyik egyh,ázk~zség':lek. Az egyházközségn,ek k9rmány~o sz~r~e 
a közgyülés mely megvalaszt)3 a vezetoket: a lelkeszt, enekvezer-tanttot,. 
kebJi gondn~kot (kurator) és a kebli tanácsot (presbiteriúm) stb. 

Egymáshoz közel eső több egyházközség együtt ,e g y h á z k ö r t alkot,. 
melynek vezetöi: az e:peres és két köd felü~yelö-gondnok. Egyházun.~b.~n M~ 
ilyen egyházkör van, u. m,: l. KolozsdobokaI,. 2, AranyostordaI, 3, KukullOl .. 
4. Marosi, 5. Székelykeresztúri, 6. Székelyudvarhelyi, 7. felsőfehéri, 8. Há-
romszéki. . 

Az egyházkörök együttesen alkotják az unitárius egyházat, melynek 
vezetői a püspök és két főgondnok. 

Az egyház összes ügyeit a Főtanács áJtal alkotott törvények és hatá
rozatok alapján az· Egyházi Képviselő Tanács inté·zi Kolozsvárt, hol a püspöki 
székhely is van. 

A legfőbb törvényhozó- és kormányzó~testület a Főtanács és a Zsinati 
Főtanács. főtanács minden évben, minden négy évben pedig Zsinati főtanács 
tartatik. 

e) AZ ÁLLAM. A HAZA. 
, 

-
42. A haza. 

A haza az a föld, ahol születtünk, növekedtünk, ahol 
ősei nk sírja fekszik, amelyre multunk dícsősége és jövőnk re
\Ilénysége vonatkozik. Azt a szervezetet, amely egy államnak 
a lakósságát egy béfűzi: dl/amnak nevezzük. 
_ Az állam hosszú fejlődésnek az eredménye. A család az 
oS,~mber idejében már kifejlődött a maga 'egyszerü formájában. 
robb _e~ymással ~okonságban álló család tör,zset alkotott, amely
nek- fonoke, vezere rendszerInt a legvitezebb és legerősebh 
e~ber volt. f7. történelmi fejlődés fO,ly~ma,ta alatt az egy néo
falhoz tartozo torzsek, amelynek kozos erdekeik voltak fel
ismerték az, egyesülésben rejlő erőt, és egy uralkodó 'vez~tése 
alatt egyesu/tek. így keletkezett az ali am. Gyakran m";gtörté t 
hogy különböző nyelvű és fajú népek egy uralkodó hatal~~ 

, 
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.,Iá kerültek, mert létérdekeik és körülményeik így parancsol
ták. Ismerünk oly államot is, ahol három különböző egyen
jogú nemzet alkotja az államot. Egyik sem igényli az uralkodó 
faj vagy nemzet jogait (Schweitz). Az állam az egyesek és az 
összeség boldogságáért és fönnmaradásáért keletkezett. Az ál
lam a nagy emberi érdekek, szellemi és anyagi kultúra létesí
tése és fejlesztése mellett igyekszik célkitűzéseinek megfelelni. 

A hazaszeretet első sorban érzelmi alapon nyugszik. Azon" 
ban az iránta való liszteletet és ragaszkodást indokolja az ér
telem is, hiszen mindnyájunknak az az érdeke, hogy egy bíz
tonságot nyújtó, erős államban élhessünk. Az állam adja meg 
.,zt a lehetőséget, hogy a polgárok nyugodtan dolgozhassanak, 
vagyont szerezhessenek s vagyonuknak, otthon uk na k bíztonsá
gát élvezhessék. Minél erősebb, haladottabb és műveltebb az 
állam, annál nagyobb a polgároknak a bíztonsága és szabad
sága. 

Minden állampolgárnak éreznie kell tehát, hogya haza 
;ránt kötelességei vannak, mert csak egy erős, virágzó állam
ban fejlődheti k ki jóllét, polgári szabadság, műveltség és tu
domány. 

Csaknem minden államban vannak a többségi elemtől kü
lönböző népek, ú. n. kis e bbségek •. Ezeknek a többségi népétől 
rendszerint eltérő hagyományai és kultúrkincsei vannak. Ezek 
., külön kultúrkincsek nincsenek ellentétben az állam bizton
ságával és célkitűzéseivel, mert annál erősebb és szilárdabb az 
állam, minél többféle kultúi-kincse van, s minél nagyobb a kü
lönböző fajok, vallásfelekezetek között a kölcsönös tisztelet és 
megértésen alapuló együttműködés. 

43. Az állam és a polgárok. 
. 

Az állam hosszú időkön keresztűl egy-egy teljes (absolut) 
'hatalmú uralkodó kormányzása alatt állott. Az államfő aka
rata (császár, szultán, király stb.) megfölebbezhetetlen törvény 
volt. A történelmi fejlődés folyama alatt a népek is kivívták 
jogaikat, megnyerték szabadságukat, s a teljes hatalmú kor
~ányzatot felváltotta az alkotmányos kormányzat. Most leg
UJabb Időben ismét gyakorlatba jött az úgynevezett tekintély
uralom, amely a demokrata kormányzat sok kilengésein és te .. 
hetetlenségein kíván segíteni. 

Az alkotmányos kormányzásnak két formáját különböz-
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tet jük meg, az egyeduralmi (monarchikus) és köztársasági (re
publicanus) formát. 

Országunk alkotmányos királyság. Az alkotmányos or
szágban a népképviselet a törvényeket az uralkodóval egyet
.értésben hozza. A népképviselet csak olyan törvényeket hozo, 
hat, amely az ország és a polgárok érdekeivel, hagyományai
val, erkölcsi előhaladásával megegyezik. A rendes alkotmá
nyos úton hozott törvényeket a nép erkölcsi szükségletnek te
kinti és nem veszi ráerőszakolt tehernek. A szabadságszeret6 
népek alkotmánya mindig nagyobb biztositéka a rendnek, mint 
az abszolut hatalommal kormányzott népeké, ahol az alkot
mány nem a nép akaratából született. 

Az állampolgárok köte1ességei között kíváló helyet foglal 
el az adófizetés és katonáskodás. Az államnak a művelődés és 
jog biztonság föntartása és más célokra szüksége van pénzre. 
amelynek nagyobli része az adókból folyik be i a kőzrend főn
tartása és az ország védelme szempontjából pedig szüksége van 
katonaságra. Egyetlen állampolgár sem vonhatja ki magát a~ 
adófizetés alól i a férfiaknak azonkívül katonáskodnia is kell 
és szükség esetén részt kell venniök a haza védelmében is. 
ami bizony az élet kockáztatásával is jár. A hazáért, az állam 
biztonságáért mindent meg kell tenni i még életünk feláldozá
sától sem szabad visszariadnunk. 

44. A törvény iránt való engedelmesség; 
az alkotmány tisztelete. 

Az állam csak abban az esetben állhat fenn, ha polgárai 
az állam törvényeit nemcsak kényszerből, hanem önkéntes be
látásból ismerik el kötelezőnek. Az államnak meg van a ha
talma és joga arra, hogy az ellenszegülővel szemben megtor
lásokat alkalmazzon. Vannak eselek, hogy némely törvény már 
idejét múlta, hiányos, nem felel meg a jogos igények nek i mind
addig azonban, amig a törvény fönnáll, annak engedelmeskedn;' 
kell. Arra azonban joga van minden állampolgárnak, hogya 
meg nem felelő, vagy kiegészítésre szoruló törvény megváltoz
tatására, illetve kiegészitésére a törvényes útakon közre-
működjék . .~.'" ". ". "".~~>; ..... _ 

Az állami törvényeket két csoP9.r tra , osztju~ fd •• ,J;:g!)'ik . 
az alkotmány törvény, másik a pdlgátl ,'töNények; /."...~,., i,. 

Az alkotmány törvény a nagy közha-tóságokat állapitj;k 
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meg; azoknak egymáshoz é~ a néphez való viszonyát szabá .. 
Iyozza . A polgári tö~vé?yek, pedig az ,egyes I?olgár~knak egy
máshoz való viszonyat allapltják meg es szabalyozzak. 

A törvény iránt való tisztelettel nem ellenkezik az, hogy 
a törvény hibáit akár a sajtóban, akár más úton megbíráljuk és 
javítása érdekében javaslatokat tegyünk. Az alkotmány törvény 
bíralatát azonban a törvény nem engedi meg. Az alkotmányt 
tiszteletben kell tartani, mert az ellene vétőket a törvény szi
gorúan sú1tja. Nem engedi meg a törvény az államfő, nálunk 
a király őfelsége és családja tetteinek bírálatát sem. A király 
személye szent és sérthetetIen. . 

45. Törvény~ozók és a kormány kötelességei. 
Az állam területén i)árom nagy hatalom van' A törvény

hozó, amely a törvényeket al.kotja; a végrehajtó, amely a tör
vényeket alkalmazza és a bírói, amely a törvény megsértését 
megbünteti, a polgárok nak egymáshoz való viszonyát rendezi~ 

A nép képviselői a nép bízaImából kerülnek a !örvény
hozás házába (parlamentbe). A legnagyokb megtiszteltetés, 
ami egy embert érhet, a nép bízalma. Aki ezt átérzi, meg is 
tesz mindent, ami a bízalomból kífolyólag rája !járul. A nép 
képviselőinek küldőik igazi érdekeit kell szem előtt tartaniok. 
A törvényhozói tisztség egyike a legfelelősségesebb meg
bízatásoknak. 

A törvényhozók kötelességét még fokozottabb mértékben 
érzik a kormány tagjai. A törvény javaslatokat a kormány ké
szíti elő. A törvény nem ellenkezhetik a nemzet érdekeivel, az 
emberiesség (humanismus) és az erkölcsiség követelményeive\. 

A kormány kötelességeihe z tartozik még a meghozott tör
vényeknek igazságos végrehajtása és alkalmazása. 

A kormányzat minden törvénnyel az egyetemes közérde
ket szolgá1ja. A törvények pártos alkaJmazása nagy kárral 
szokott járni. 

A jó törvények nek helyes alkalmazása szolgálja az állam, 
az egyes és az egyetemes emberiség érdekeit • 

. , 
• 

I 
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46. Ugyanazon ország különbözö nemzeteinek 
egymáshoz való viszonya. , 

, 

Nincs egyetlen állam sein, melyben csupa egyfajú és egy
nyelvű emberek laknának. Mint a réten ezer meg ezer változata 
van a növényeknek, idők folyamán nemcsak a nagyvilágon, 
hanem ugyanazon államban is különböző nyelv ű és fajhoz tar
tQZó népek kerültek össze és laknak együtt. Azokat a népeket, 
melyek az állam területén nem az uralkodó fajhoz ·tartoznak, 
kisebbségeknek nevezzük. A nemzetközi megállapodások szerint 
'a kisebbségeknek joguk van a törvény keretein belül faji és 
vallási kultúrájának föntartásához. Nincs nagyobb szerencsét
lenség egy országban, mint milwr a többség és a kisebbségek, 
vagy pedig a kisebbségek, különböző nemzetiségek egymás között 
viszálykodnak, ellenségeskednek, egymás ellen harcolnak. Min
den nép Isten teremtménye, egymást meg kell becsüljük. A több
ség természetesen sokat tehet a különböző népi kisebbségek 
közötti békés, összhangzó élet megteremtése szempontjából. Ott, 
ahol egymás külön sajátságait megbecsülik és az együttműködés 
szempontjából az útat előkészítik, valóban hasznos munkát 
végeznek a termékenyítő munka számára. 

47. A halálbüntetés. 
. 

Régebben a büntetések nagyon szigorúak voltak. Kisebb 
vétségekért is évekig börtönben sinlődtek az áldozatok, a halál
büntetést pedig éppen bőségesen mérték, különösen hatalmi, 
politikai, sőt tudományos és vallási kérdésekben is. A büntetés
nek megtorló, elrémítő, megfélemlítő hatása volt. Az emberi ' 
művelődés alsóbb fokán érthető is. A vad embereket csak 
megfélemlítéssel lehetett a polgári élet rendjéhez, szelídebb 
erkölcsökhöz szoktatni. A halálbüntetést ma csak kivételes . 
~setben, főbenjáró bűnösökkel szemben alkalmazzák. Vannak 
aHamok, amelyek a halálbüntetést teljesen el is törölték. 

A ,~od~rn igazságszolgáltatásban a büntetésnek elsősor
ban, J,a-:llo celzata van. Vannak ugyan bűnök, melyeknek meg
Ja;,l\asara nagyOn kevés a remény. Ezektől a társadalom 'g 
v~dekezik, hogya bűnöst elzárja hosszabb időre variy ud '~ 
ki ' , 'E t' bb' éd k ' , " pe l" lS vegZJ, z II o l a v e ezesnek és elrettent ' k' 
nagyon erős példája. esne IS 

A halálbüntetés hívei azzal érvelnek hogy a t ' d I 
I arsa a om 
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-a halálbüntetés eltörlésével nem tud eléggé védekezi a tár
sadalomellenes, megrögzött bűnösökkel szemben. Ezzel a fel 
fogással is a halálbüntetést nagyon ritkán és csak enyhítő 
körülményt nem t~rtal~a~ósúlyos esetekbe!, alk~lmazzák . Ne
vezetesen gyilkossag, kulonosen az uralkodo csal ad ellen elkö
vetett gyilkosság esetén. Abban ma minden hive a halálbün
ietésnek megegyezik, hogy a végrehajtásnak gyorsnak és minél 
kevesebb fájdalommal járónak kell lenni. Régen, még a XVIII. 
században is volt példa rá, hogya kivégzést \<ülönböző kin
zásokkal is összekötötték. 

A halálbüntetés ellenzői azzal érvelnek, hogy az elrelten
tetés nem nagyobb a halálbüntetéssel, mínt az életfogytiglani 
fogházzal, az elítéltnek nem " marad ideje a megjavulásra, birói 
tévedés esetén nem lehet jóvátenni a hibát. A XVIII. században 
különösen Voltaire harcolt nagyon a halálbüntetés ellen, később 
Victor Hugo, akinek egyik regénye (Egy halálraítéltnek utolsó 
napjai) valóságos propaganda ír at a halálbüntetés ellen. 

A ker. erkölcstan a halálböntetés ellen van. A kultúra 
továbbhaladásával remény van az emberiség oly erkölcsi töké
letesbülésére, hogyahalálbüntetésre nem is lesz szükség. Ennél 
a kérdésnél jusson különöse n eszünkbe. "Ne ítélj, hogy ne; ítél
tessél. (Mt. 7. L) 

48. Közmíive\ődési és jótékonysági egyesületek. 

A társadalomban az egyházon és az államon kívül még 
számtalan szervezet van, melyek közül egyiknek vagy a má
·siknak az ember tagja lesz. Vannak .tudományos egyesületek, 
társadalmi, vallási, kultúrális, jótékonysági és tisztán csak szó
rakozás céljából alakult egyesületek. sportegyesületek s~b, 

Az ilyen egyesületek mind szükségesek valamilyen szem
pontból. Az ember nem tett eleget erkölcsi kötelezettségének 
azzal, ha a mindennapi munkáját elvégezte, hanem útat és 
módot ken találjon arra is, hogy embertársainak ügyét aszi· 
gorúan vett élethívatáson felül munkával is előmozdítsa. Erre 
szolgálnak a különböző egyesületek. 

A ludomdnyos egyesaLeteknek az emberek csak egy kisebb 
csoportja lehet a tagja, mert a tudományos műveltség nagy elő
készületet és tehetséget követel meg. A tudomány azonban ki· 
váltság és éppen a tudósoknak az az egyik legfőbb kötelessé
gük, hogy a tudományt ne csak műveljék, hanem terjesszék is • 

• 
• 
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• Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem, hogy 
a gyertyatartóba tegyék és fény lék mindazoknak, akik a ház
ban vannak" (Mt. 5: 15.) A tudományos müvelt,ég nemcsak 
nagy kíváltság, hanem nagy és szent kötelesség is. A tudo- -
mányt terjeszteni, népszerűsíteni kell, hogy annak áldásában 
mínél többen részesüljenek. 

Az egyháztársadalmi egyesületek rendszerint a kultúra 
kincseinek terjesztésén kívül jótékonysággal is foglalkoznak. 
Régebben, miqőn még az egyesületi élet nem volt kifejlődve, a 
jótékonyságot egyénileg gyakorol ták. Ma még minden egyház 
kebelében vannak az egyház külön céljait előmozdító egyesü
leteken kívül emberbaráti, iótékony intézetek, melyeknek az a 
célja, hogy az elhagyatottakat, árvákat, szerencsétleneket, el
esetteket, bűn útjára tévedteket gondozzák. Az ily egyesüle
teknek támogatása egyenesen erkölcsi kötelesség. 

A szórakozds céljából alakult egyesületek sem közönbösek 
az erkölcstan szempontjából. Az emberi életnek az a rendes 
beosztása, hogy a munka, pihenés és szórakozás aránylagosan 
legyen elrendezve. A lélek csak akkor maradhat üdén, egyen
súlyban, ha a szórakozás alkalmairól is gondoskodunk. A túl
zásba vitt munka, bármilyen tiszteletreméltó is, de az egész
ségnek ártalmára lehet. 

A nemes szórakozási alkalmak az embernek embertársai
hoz 'való viszonyát kedvezően befol yásolják. Kiváló alkaimul 
szolgálnak arra, hogy az őszinte, fesztelen összejövetelek alkal
mával az emberek egymást igazán megismerjék és barátságot 
kössenek. Az igazi barátság egyike a legnagyobb áldásoknak, 
amit az élet az embernek adhat. 

A s~óra~ozási alkalmak elfajulhatnak, aikaImul szolgál
hatnak ,:v,:sre, Ivásra, dorbéiolásra és nyerészkedő kártyajátékok 
gyak~r1a~ara. Ezekre az embernek nincsen szüksége, mert ezek 
nem Javara, hanem ártalmára vannak. Az eszem~iszom barát~ 
ság :sa~ addi~ tart, amíg az ember pénzzel bírja. A nyerész
k~do k~r!ya artalmára van az ide~eknek, az ember anyagi 
blztonsaga'.'ak, erkölcsi mivoltának. Még az is veszít rajta, aki 
nyer. It~mm~' kny~giakban nyer, többet veszít erkölcsiekben. ' 

, ,em e ezunk meg a spor/ról is. A sport nemcsak 
h~~~~~~za:, t?-ne:k b~zkbYOS mértékben kötelesség is. A sport 
a testet elő;;~ 't~ZO en fogla ljuk össze: Erősíti, ügyesíti 
korlása" az embe: h~ a,z egészsé,get., A l~gfőbb sportnak a gya
megtanit ja:a sportol , ~lzalmtt novelJ',az eletküzdelemre rákészít, 

o arra, ogy a kuzdelemben szabáIyszerűen. 
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nemesen, kitartással vegyen részt. Amellett elfoglalja az ifjúi 
em bert haszontalan vagy pedig káros szórakozásokt61. 

Egyénileg mindenkinek meg kell állapítania, hogy melyik 
sport válik hasznára. Gyönge szervezetű, betegségre hajló ifjak 
vegyék igénybe az orvos tanácsát. Az erős és egészséges pedig 
űzzön foglalkozásával összeegyeztethető sport ot. 

D ) EMBERTÁRSAINK. 

49. Embertársa/nkhoz való viszonyunk. 

Az embereknek egymáshoz való viszonyát gyakorlatrszem
pontból a törvény szabályozza. Ezáltal orvosolja a társadalom 
a sérelmeket, a jogtalanságokat. Ha a törvény ereje megszűnik,. 
rövid időn belül teljes zűrzavar (anarchia] üti fel a fejét. 

A polgári törvények ereje azonban csak a rend fönntar
tására hat ki. E törvényeken kívül még szükség van az er
kölcsi törvényekre, melyek mindíg magasabbak és többet 
kívánnak, mint a parlamentek által megállapított törvény. Az 
igazán erkölcsi alapon álló ember számára a törvény fölösleges 
is, mert ő többet tesz, mint amit a törvény kíván s így nem 
juthat összeütközésbe a polgári törvényekkel. 

Az erkölcsi törvényeket nem lehet úgy kodifikálni, mint. 
a világi törvényeket. Azok sokkal többet jelentenek annál, 
mint amit paragrafusokba lehet szedni. Az erkölcsiség alapja 
a lélekben van. -Ennek a gondolatnak ad kifejezést Kant 
Immanuel a nagy német bölcselő, amidőn azt mondja: "Két. 
dolog tölt el engem mindig növekvő csodálaUal és tisztelettel
jes félelemmel - minél többet és mélyebben fontolom - a csil
lagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény énbennem". A nagy' 
magyar gondolkozó és regényíró: Br. Eötvös József azt mondja l 

"Sobase higyj annak a gondolatnak, amelynek a szív ellene 
mondll, Goethenek eme mondása is erre vezet: "Jó embernek 
jó útat, sugalmas ösztöne mutat". 

Az erkölcs; törvények, indítások a szívben vannak. Mégis. 
helyes, ha embertársainkkal való viszonyunkra nézve álláspon
tunkat összefoglaljuk. 

\. A velank egyenlő korúakkal és egyenló ranglÍakkal val~ 
viszonyunk. Az életben ezekkel találkozunk a legtöbbet, Munka
társainkkal, barátainkkal való jó, vagy rossz viszonyunk ból az 
életnek sok öröme és keserűsége támad. Ha munkatársainkkal. 
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barátainkkal szeretetteljes viszonyban vagyunk, ha közös cél
:jaink és eszményeink vannak, egymást lelkesitjük a munkában; 
ellenkezően megkeserít jOk magunknak is és a környezetünkben 
az életét. A baráti viszonyból származik életünknek legtöbb 
kelJemes, boldog napja. Éppen ezért ápoljuk és tartsuk fenn a 
barátságot, mert az igaz barát az élet egyik legnagyobb és 
legértékesebb adománya. De ne feledjük, hogy az igaz barátság 
csak erkölcsi alapon lehetséges. Akik nem áJIanak erkölcsi 
,alapon, a barátság nemes érzelmének nem lehetnek boldog 
birtokosai, mert az ilyenek között csak cinkosság lehetséges. 

2. A /iatalkorúakkal és ndlunkndl egyszerűbb sorsban élőkkel 
való viszonyunk. A fiatalabbak és az egyszerű sorsban élő 
'emberek az idősebbekkel szemben bizonyos tiszteletteljes maga
iartást tanúsítanak. Ezt a viszonyt maga a történelmi fejlődés 
·alakította ki. Azonban nagyon téved az az idősebb, vagy ma
gasabbrangú ember, aki ebből kifolyóan őnző célokat tűzne 
maga elébe. A keresztény ember erkölcstana nem a jogok, 
hanem a kötelességek tana. Az emberekkel való viszonyunkban 
nem azt keJl nézni, hogy mi a jogunk, hanem, hogy mi a kö
telességünk. A tapasztalt idősebb embernek elég lehetősége 
·akadhat arra, hogy az ifjabbaknak a helyes útra példát, út
mutatást adjon. A szerényebb sorsban levővel igazi művelt 
ember nem éreztet sértő fölény t, hanem vele is úgy bánik, 
.núnt felebarátjával. 

3. Az idősebbekkel és mOllasabbrangúakkol szemben tiszte
leltel és becsü/éssel tartozunk. Tőlük sokat tanulhatunk, ha eset
leg valamilyen állást töltenek be, várhatullk is. Mindezektől 
'eltekintve az emberek között szeretetnek, tiszteletnek és egy
más megbecsülésének az elve kell, hogy uralkodjék. Pál apostol 
.is arra ínt: "Meg kell adnunk annak a tisztességet, akinek 
tisztességgel tartozunk." [Róm. 13: 7.). 

4. A szegények segftése. Az emberi szív a szegénynek, 
'l1yomorúltnak sorsán gyakran megesik. Ök is embertársaink és 
a jobb sorban levő ember! mindig a felelősség érzete kell 
hogy megihlesse, valahányszor ilyeneket • lát. Nem elég, ha\ 
könyöradományokkal lerázzuk a nyakunkról az ilyen szeren
csétleneket. hanem arról kell ~ondoskodnunk, hogy elhagyatott 

.:szerencsétlenek és nyomorúltak ne legyenek az utcán és köz
helyeken, hanem jussanak munkához, ha munkaképesek és 
valamely menedékhelyre, ha munkára már nem alkalmazhatók . 
A társadalomnak ezen a téren még sok teendője vagyon. 

5. Anagybelegekkel, haldoklókkal szemben is különös kö-



telességeink vannak. A,z ők amúgy is ,sz,?morú sorsát, ne tegyük 
még nehezebbé és elvIselhetetlenebbe hgyelmetIenseggel, vagy 
éppen bántó zav;>rassal. A haldoklóna~ min~en jogos és lehető. 
kívánságát teljesllem kell. Ha valak, mar az eletnek nem ment-. 
hető meg, legalább az .utolsó napjaiban találjon a környezete. 
részéről gyöngédséget es szeretetet. 

6. A halottakkal sem szakad meg az emllernek a kapcso~ 
lata teljesen. A hajottak emléke és. m.u!,káinak ered~énye fönn~ 
marad. Fönnmarad az, amll szemelylsegnek nevezunk, mert a , 
személyiség a testtől független. Az élők a halottakról bírálatol 
is mondanak, különösen a közélet embereiről. Ebben az eset-. 
ben nem mindenkor tartható be az, ,hogya halottakról vagY<' 
jót, vagy' semmit. '" történelem "em mondhat le arról, hogy, 
az emberek tetteiről ítéletet mondjon. Ennek aZ' ítéletnek azon
ban igazságosnak, tárgyilagosnak kell lennie. A haloltak már· 
nem védekezhetnek. A ki arra vállalkozik, hogy róluk ít<\letet 
mondjon, lelkiismereti alapon tegye ' azt. A hal oltat igazságta
lanul bírálgatní, vagy éppen rágalmazni egyike a leggyávább. 
bűnöknek és alávalóságoknak. 

7. A bűnösökkel való bánásmód. A mi társadalmunk ke-o 
gyetlenül eltaszítja magától azt, akit bűnösnek talál, különösen, 
ha a világi bíróság azt meg is állapította. Az ilyen embereket 
kizárják az ú. n. jó társasál!okból s azáltal megjavulásukat. 
csaknem lehetetlenné teszik. Ez a társadalomnak egyik nagy
hibája, mert a bűnösnek a ;avulásra vezető útat kell meg mu-• • 

tatni, javulását elő kell segíteni, nem pedig megakadályoz!)i._ 
A világon különben annyi bűn van, hogy rendszerint a társa
dalom csak a kicsÍlweket üldözi, a nagyokhoz nem mer-
.nyúlni. . 

A bűnössel való emberséges eljárásnak nem szabad odáig 
menni, hogy az bűnpártolássá váljék. A cél mindíg a javítás,. 
s ha ez sikerül, akkor a társadalomnak nagy nyeresége van •. 
A bűn megállapítása nem könnyű feladat. Csak annak van joga 
az emberről itéletet mondani, aki minden önző érdektől men
tesen, keresztényi szeretetből és javítási szándékból teszi. 

8. Ellenségein~kel való bánásmód. Az ellenség szót kétféle. ' 
értelemben használják. Ellenségnek nevezzük azt a nemzetet, 
amellyel hadiállapotban vagyunk. Ebben az esetben az a köte~ 
lességünk, ami nemzetünknek az érdeke. Az ál jam érdekeit 
minden eszközzel meg kell védenünk, de a harpban is érvénye
sülnek az erkölcsi elvek. Fölösleges kegyetlenségeket még hare 
közben sem kövel el az emberséges katona. A meghódított te-

, 
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rületen pedig óvakodik minden hatalmaskodástól és kegyetlen
ségtől, A vadság, barbárság, védtelen népnek üldözése nem 
-katoDához illő dolog. 

A szó köznapi értelmében ellenségnek nevezzük azokat 
a polgártársainka!, akik r'ánk valami okból haragszanak, elle
",ünk áskálódnak, valami okból útjukban vagyunk, talán miattunk 
nem tudtak érvényesülni. A közéletben sok ilyen káros küz
delmet, viszálykodást látunk. 
. A nemessZÍvű keresztény a támadásra nem felel táma
-dássa!. Ha sértik és valótlanságat mondanak róla, magát meg
védi, de nem támad viszont, főleg nem nyúl alacsonyrendű 
eszközökhöz. Az igazi erős jellem még a legádázabb támadásra 
sem felel támadással; ellenségét nem bántja, sőt, ha teheti, 
a rosszért jóval fizet. "Senkinek gonosz helyébe gonoszt ne 
fizessetek. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem inkább 
a gonoszt jóval győzd meg." (Róm. 12, l7-2!.) 

Az embernek _ tűrelmes, igazán keresztényi mag'!tartását 
gyakran gyöngeségnek vagy gyávaságnak magyarázzák. Es éppen 
ebben van a tűrő félnek nagyszerűsége, hogy annyi mindent 
elvisel ártatlansága tudatában. Az ily igazi keresztény maga
'1artást nagyszerűen festi a világhírű francia regényíró, Victor 
Hugo: nA nyomorul/ak" című világhírű regényében egy megtért 
gályarab nagyszerűen megrajzolt alakjában; Jókai Mór, a nagy 

-magyar regényíró több regényében, küJönösen "Egy az lsten" 
. c. regénye Adorján Manassé nemes alakjában. Ilyen ala
kokat találunk Rabbindranath Tagore "Bima/a" című regé
'nyében is. A valóságban az emberi jellem nem jelenik meg 
ily tiszta vonásokkal, mint a nagy művészek alkotásaiban. 

Ne féljünk attól, hogy embertársaink félreértenek. Marad
·junk meg a tiszta erkölcsiség útján, tűrjünk, ha tűrnünk kell, 
mert örökké igaz marad, amit a halálra ítélt Sokrates mondott, 
."Jobb az igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni." 

50. Azigazságoss;íg és szeretet 
főbb törvényei. 

l . Ne ölj. Az emberi társadalom fejlődéséne k egyik bizonyi
'téka és legnagyobbszerű l'redménye az ember életbiztonsága. 
A vad és kevésbé vad állapotok között csak az erő' a jog és 

.. a törvény. Ez szabi\lyozza az embereknek egymáshoz való 

• 



v iszonyát. Az erősebb ,!,a~a vesz elégtételt magá~ak, midőn 
",értve erzi magát. Az elegtetel gyak~a~ a legbrutáhsabb volt , 
a gyilkosság. Ennek a régI vad elJarasnak a nyoma sokáig 
fönnmaradt az úgynevezett vérbosszúban, midőn a sértett fél 
nemcsak a sértőt, hanem annak egész családját is lemészárolta. 
Ilyen eset Zách. Fel}ciánnak , és , családján~k szomorú :"ég~ete 
Nagy Lajos egyebkent lovag.as, nemeslelku magyar ktraly Ide
jében. A vérbosszú nak nyomai a balkán népeknél még ma is 
fe\találhatók. 

Az emberölést a törvény teljes szígorával sújtja. A "gyíl
kos" szótól megborzad minden ember, akiben erkölcsi érzék van. 

A durva [késsel, bottal, méreggel) "végrehajtott gyilkos
ságokon kívül vannak finomabb gyilkoló eszközök is. Ilyenek: 
mikor valaki elől elvágják az élet ' lehetőségeit, rágalommal és 
más gonosz intrikákkal, cselszövésekkellehetetlenné teszik jogos 
"rvényesülését; vagy pedig egy népet kizárnak az emberjogok 
élvezetéből, Ezek mind közel állanak a gyilkosság bűnéhez, 

Jézus az ő magasztos tanításaiban nemcsak tiltja a gyil
kosságot, hanem ellenkezően az élet védelmét, magunkét ,és 
ielebarátainkét egyformán kötelességünkké telte. 

2. A ;ogos önvédelem. Életünk a legdrágább kincs, amí vel 
rendelkezünk. Ha azt elveszítettük, vége minden lehetőségnek, 
hogy kötelességeinket teljesítsük. Az életet meg kell becsüljük 
,és fönn kell tartsuk mindaddig, míg az Isten akarja, hogy éljünk. 
Ha életünk kockán forog, mindent meg kell tennünk, hogy 
megmentsük. <\ biróság több esetben mentett fel olyant, aki 
-emberöléssel volt vádolva azzal az indoklással, hogy tettét jogos 
önvédelemből követte el. Az erkölcstan ellene van a gyilkosság 
minden fajának, de a jogos önvédelem esetén kénytelen szígorú 
ítéletét enyhiteni. 

3. Ne lop;. A fejlődött társadalomnak egyik létalapja a 
,"tulajdon. A társadalom a tulajdont egésszen a legújabb időkig 
szentnek és sérthetetlennek tartotta. Midőn azonban a társa
,daimi helyzet azt indokolja, az állam a vagyon elosztásában a 
törvényes eszközök és alkotmány intézkedéseinek szemelőtt 
tartásával módosításokat eszközölhet. ' 

Más vagyonát bántani nem szabad. Amit reánk bíztak, 
azt hűséggel meg ken őriznünk. Szükség esetén pontos és lelki-
"ismeretesen el ken róla számolnunk. ' " 

. A közvagyonnak csalással, félrevezetéssel való eltulajdo-
'mtását sIkkasztásnak nevezzük. A törvény súlyosan bünteti a 
sikkasztást, mely erkölcsi szempontból éppen olyan nagy bún, 
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mint maga a dúrva lopás. Aki egyszer ezeket a bűnöket el
köveUe, elveszítette embertársai bízaImát. Ez még súlyosabb. 
büntetés, mint a börtön, amit el kellett szenvednie. 

4. Ne tigy a te felebardtod ellen hamis tanúbizonysdgot. 
Az emberek közöU sokféle ügy van, melyekből félreértések és 
vitás, peres ügyek származnak. A vitás ügyeket igen gyakran. 
a bíróságnál döntik eJ. Ily alkalmakkor a bíróság tanúkat ídéz 
be. A tanúkat vallomásukra . megesketik. A bíró a tanúvallomá
sok és más fontos körülmények pontos mérlegelésével hoz 
ítéletet. Az eskú ala U teU vallomás tehát nagyon fontos. Aki 
a szavával játszik, vagy pedig tudatosan valótlan t mond olyan 
célból, hogy azáltal a bíróságat félrevezesse, nagy búnt követ 
el, melynek megállapítása esetén a világi törvények is nagy 
büntetést szabnak ki. Csak alacsony gondolkozású ember tehet 
a valóságnak meg nem felelő vallomást. Az eskút a régi zsidó 
szokás szerint nagy előkészület és szertartás előzte meg. Ma 
is figyelmeztetnek mindenkit az eskú szentségére és komoly
ságára. Erkölcsi alapon álló ember nem is vét eme komoly 
törvény ellen. 

• , 
51. A párbaj. 

A párba j két egyén között előre megállapított helyen és 
föltételek mellett párbajsegédek jelenlétében és ellenőrzése 
mellett a becsület védelmében ví vatt harc. . . 

A párbaj intézménye a középkorí lovagkor hagyatéka; 
a középkorban istenítélet jelentősége is volt. Csak a lovagok 
gyakorolták. Ma senkisem tulajdonít istenítélet jelentőséget a 
párbajnak ; a polgári törvények tiltják; elkövetőit büntetik. A 
közvélemény ellene van, de azért még ma sem ment ki divatból. 
Előkelő körökbe n nagyon gyakori ma is, a katonatisztek között 
pedig bizonyos esetekben pájbajkényszer áll fönn. 
. A párbaj az egyének között körülbelől az, ami a nemze
tek között a háború; csaJ< abban az esetben menthető, ha ön
védelmi, vagy becsülefvédelmi célt sioIgál. Bizonyos mértékig 
",enti az is, hogya polgári törvények a becsület védelme szem
pontjából nagyon enyhék, vagy pedig tehetetlenek. Előfordul,. 
hogy az ember éppen akkor nem .nyer elégtételt, mikor a go-, 
noszság. vagy léhaság lelke mélyéig megbántotta. Ilyenkor az 
ember, mint utolsó eszközhöz, a párbajhoz folyamodik, amely 
lényegében önbíráskodás és csak befejez egy ügyet. de igazsá-

• 
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gol nem szolgáltat. 'Í'er!"észetesen éI;pen. oly:",n távol áU a. ke
resztényi szeretettől, mmt maga ahaboru mmden borzalmaval. 

A párbaj tehát!, mint az, i~a~ságnak, .. ~ megsértett jog
rendnek a védelmezoje, helyreallítota nem Johet komolyan szá
mításba. Valami azonban mégis van benne. Pl. Puskin a nagy 
orosz költő kihívja párbajra felesége csábítóját, a francia kö
vetet. A pisztolypárbajban mindketten megsebesülnek ; a csá
bító, a bűnös könnyebben, a becsületét védő férj pedig halá
losan. A küzdelem véletlen esélye nem ked vezett az igazság
nak, de a becsületére féltékeny költő mégis megmutatta, hogy 
családi élete szentélyét életével is igyekszik megvédeni. 

Hogya párbaj még ma is fönnállhat, az -társadalmi fejlő
désünk hiányának tudható be. T. i. társadalmi életünkpek any
nyira fejleHnek kellene lennie, hogy az egymás ellen ~lköve
tett durva sértéseknek nem volna szabad előfordulniok, v,agy 
pedig, ha előfordulnak, kellő módon meg kellene torolni, Ha a 
büntető paragrafusok nem elég erősek, akkor a társadalom kell, 
hogy becsületbiróságokat állítson fel s a közvélemény lesújtó 
hatalmával lehetetlenné tegyen minden · durva, alattomos, go
nosz sértést. 

A párbaj tehát nem mint önálló jelenség áll fenn, hanem. 
mintegy csomó más emberi gyarlóságnak, véteknek és bűnnek, 
néha előítéletnek kisérő jelensége, Az 'erkölcstan nemcsak 'a 
párbajt ítéli el, hanem a párbajt előidéző okokat is. , 

A keresztény erkölcstan álláspontján egy nemes becsüle
tes ember számára nem lehet párbajkényszer. A párbajb'ln 
amúgy sem az igazság, hanem- az ügyesség vagy pedig a vé
letlen Ilyőz. A becsületes, erényes ember köztiszteletnek kell 
örvendjen a párbaj megtagadás eset,én is; a jó, sikeres ' vivó 
pedig nemcsak kardjával, hanem tisztességes élet~vel ii; ki kell 
érdemelje a közbecsülést, 

, 

, 

E) A NAGY VILÁG. 

52. A nemzeteknek egymáshoz való viszonya. 
A történelem tanúbizonysága szerint a különböző népek 

áUandóan harcban állottak egymással, Csak azok a nemzetek 
haladhattak előre, melyek másokat legyőztek, ezzel hatalomra 
jutottak s a hatalom által biztosították hazájuknak szabad~ág'át. 
határaik és nemzeti létük nek biztonságát, A régi latin köz-

Bcnczédl Pál: ErkOlcstan. • 



m"ndás' ha békét ak~rsz, készüij háborúra, még ma is a nem
zeteknek egyik jelszava. A nemietek javainak, létüknek biz
tonságát még ma sem az erkölcstan örökérvényű törvényeiben 
találják meg, hanem a jó hadseregben. Ugy látszik, bogy az 
emberi társadalomban is a természeti törvény érvényesül, a nagy 
hal elnyeli a kicsi halat. Az élet örök harc a létért, a fönn
maradásért. Az erős megmarad, a gyenge elpusztul. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy Istennek nagyobb céljai 
vannak annál, minthogy a nemzetek folytonosan egymás ellen 
küzdjenek, harcoljanak, egymás értékeit pusztít sá k, de a jelen 
áll,!potok előtt nem bunyhatunk szemet. A nemzetek közölt i 
állandó béke, a háborút kizáró emberi társadalom még csak 
a jövő reménysége, zenéje, de azért nem megvalósíthatatlan 
ábránd. Az emberiség legjobbjai azért küzdöttek és remény
kedtek> • . Ma azonban a tényleges valóság ' egészen más és ma 
errő! kell szemlélnünk a világ mai helyzetét . . 

A nemzetek sem a lakósság számában, sem erkölcsi, szel
lemi és anyagi erőben nem egyenlők. Bizonyos törvényeK fej
lődtek ki a történelem folyamán. Egymás javait, határait, 
polgárainak jogait tiszteletben kell tartaniok. Egymás belső 
iigyeibe nem avatkoznak. A kereskedelemben, a népek verse
nyében, általában az egymáshoz való viszonyban ugyanazoknak 
az erkölcsi törvényeknek kell uralkodniok, mint az egyének 
között. 

A nemzetek életében, mint az egyének egymás közötti 
viszonyában, félreértések, ellentétek állhatnak be. Az egyének 
az egymás közötti ellentéteket elrendezbetik a polgári biróság 
útján, melynek döntésében meg. kell nyugodniok. A nemzetek 
fölött ilyen biróság nincsen. A vitás ügyek végül is háborúval 
intéződnek el. . I 

A háború a legnagyobb rossz, ami az emberiséget érheti. 
Aki háborút idéz elő, a legnagyobb bajt és szerencsétlenséget 
zúditja harcoló nemzetekre. A hosszas háborúkban az emberi
ség nemcsak emberéletben és anyagi javakban, hanem erkölcsileg 
is felbecsülhetetlen károkat .szenved. A lappangó vad ösztönök 
előtérbe jutnak, az erkölcsi gátlások megszűnnek, az erkölcsi
ség visszasülyed régibb, ~ezdetlegesebb állapotába. 

Az emberi kultúra utóbbi időben a háború vadságait is 
igyekezett valamennyire enyhíteni. Különösen' a vőrös kereszt 
egylet megalapitása óta nemzetközi egyezmények intézkednek 
arról, hogy fölösleges, a győzelem érdekeit nem szolgáló kegyet
tep,égeke!, károkat kisebbé tegyék, a meghódított területen 
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lakó néppel, foglyokkal és sebesültekkel bánjanak embersé
gesen. 

A háborúk és forradalmak azt mutatják, hogya háborús 
lelek ezeket az általános erkölcsi elveket a küzdelmek hevében 

. nem mindig veszik figyelembe. Az erkölcsi törvény ellen vétőket 
a történelem súlyosan el fogja itélni. 

Azonban napjainkban bármennyire megvalósithatIannak 
látszik is, nem adjuk fel a reményt, hogya nemzetek között 
is az áldott béke fog uralkodni és a vitás kérdések elintézé
sére a háborún kivül más módot, emberséges módot fognak 
találni. 

53. A socialismus. 
Az emberi társadalom fokozatosan halad előre. A társa

dalmi szervezet az emberi élet és boldogság, a közművelöl!és 
előmozdítására alakult. A társadalmi szervezet nélkülözhetIen, 
áldása megbecsülhetetlen, azonban eddig még nem ismerünk 
egyetlen ' szervezetet sem, amely minden kérdést megoldott 
volna. Minden kornak meg van a maga nagy nyomorúsága a 
kétségtelen áldásai mellett is. Az újkorban az Amerika felfe
dezése óta, a gyárak felállításával, a fölvilágosodás és a nagy 
francia forradalom óta az emberi boldogság nem valósúlhatott 
meg olyan mértékben, mint ahogy azt. a nagy álmodók ,-eméI
ték pl. a nagy francia forradalom előtt, A fény mellett· az ár
nyék, a műveltség mellett az erkölcsi lezüllés, egyesek meg
~azdagodása mellett a tömegek elszegényedése jelent meg. A 
XVI. század óta az irodalom állandóan foglalkozott a társa
dalom javitásával. Azt a mozgalmat, amely a társadalom meg
javításával foglalkozik, socialismusnak nevezték (Proutdon), 
Ez a meghatározás azonban nem helyes, · mert túl általános. A 
régi konzervativ . .izmus és az egyház is a társadalom meg javí· 
tását egyik legfőhb feladatának tekinti és mégsem azonos a 
socia1ismussal. A socialismus valójában az ' a mozgalom, amely" 
nek rendszerét Marx Károly (1818-1883) dolgozta ki s követói 
tovább fejlesztelték ; újabb időben ettöl lényegesen eltérő so
cialista szervezetek alakultak, mint a m'inők a fascismus és nem" 
zeti socialista államszervezetek. Utóbbiak teljesen nemzeti ala
pon állanak. a marxismus ellenben nemzetközi alapon áll. 

A Marx-féle társadalmi mozgalom a tóke mindenhatósága 
ellen lép fet Szerinte az értékmérő nem a pénz, a tőke, ha .. 
nem a munka. A nagytőke a munkaerőt teljesen kihasználja, 
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rabszolgaságába, hajtj,,;, Miv~,1 a m,!nkaerőért sokkal keveseb
bet fjzetn:~, mmt, at~l1t "valo}ában .er, a munká~ok kihasználása 
fol ytán eIoalI az ertektobblet, amI a munkaadonak jut. Az ér
téktöbblet folytán a munkaadó tőkéje állandóan nő. A tőke 
növekedésével és többtermelésével a vagyon kevesek kezébe 
kerül; nagy üzemek, ezekkel , kapcsolatosan kartelek állanak 
elő, melyek a kis üzemeket tönkre teszik, a munkásokat pedig 
közönséges eszközökké, modern rabszolgákká sülye"zUk le. 

A nagytőke elleni küzdelemnek egyetlen szere a munkás
ságnak megszervezése. Ez meg is történt és' a szocialista szer~ 
vezetek sztrájkokkal és más eszközökkel sokat javítottak á 
munkásság helyzetén. A szocialista mozgalom azonban nem 
elégedett meg 'a munkásság helyzetének javításával, hanem új 
társadalmi berendezésre törekedett. amely éppen ellentéte a 
szabadelvű, szabad-verseny alapján álló társadalomnak. A marxi 
socialismus avagyonközösséget (kommunismus) tartja az em
beri élet és társadalmi fejlődés legbiztosabb eszközének. A val· 
lással és a nemzeti eszmével nem törődik, sőt a vallást szám
űzi a társadalmi rendszerből, mert úgy tekinti, mint a ka
pitalismus föltétlen llrtozékát. Az anyagi javak birtokában 
minden kérdést megoldottnak vél. 

Addig, amíg a kommunista államszervezet csak a \ürel
mes papíron jelent meg, még föl · lehetett tenni, hogy sok életre
való dolog van benne, de mióta több államban testet öltött, 
a kiábrándulás is bekövetkezett. 

Az ember tulajdon után vágyik; lelke telve van magasabb 
vágyakkal, reményekkel, sóvárgásokkal és sohasem fog le
mondani az anyagiak kedvéért a szellemi és lelki kincsekről. 
A vallási és nemzeti érzés az embernek lényege. A kommunis
mus ezzel nem számol és ezért is bukik meg. , 

. A socialismus más modern alakulatai: a fascízmus es 
nemzeti socialismus már minden emberi értéket: anyagit és 
szellemit egyaránt belevisz a rendszerébe. Itt a valiási és ne~
zeti érzés is megtalálja a maga méltó helyét. A nemzet ~m
den anyagi, szellemi és erkölcsi erőit központositja s ezaJtal 
tényleg nagy hatást, nagy eredményeket ért el. 

Mi most már a mi állásponlunk ezekkel a mozgalmakkal? 
A ker~sztény vallás ellene van minden egyoldalú ,?egol~ásnak. 
A s~clalismus mostani alakulatában új . hiszen meg ~Z,~Z , e,s,z" 
tendos rnultra sem tekint vissza. Amit eddig a maga kulon u~J~n 
megoldott, az .csak alkalmi és nem v~gleges megoldás. A vll~g 
forrongásban _ van'. Hatalmas erők küzdenek egymás ,llen. Meg 
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csak sejteni sem lehet, hogy il küzdelemnek mikor lesz vége. 
Azt azonban teljes hittel hírdetjük, hogya vallás, emberszere
tet nagy_ eszm éi kárára nem lehet megoldani az emberiség kér
déseit. Oszinte, alázatos keresztény hittel, Istenben bízó lelkü
lettel, Jézus példájának és tanításainak követésével azonban 
minden megoldható. Csak az lesz állandó megoldás, amely az 
Isten akaratával megegyezik. Az emberiségnek föl kell ismer
nie, hogy csak vallásos alapon lehet az emberi élet és boldog
ság kérdéseit megoldani. 

• 

54. A pacifizmus. 

Az emberiség legjobbjai már régóta gondolkoznak azon, 
hogy miképpen lehetne a nemzetek között a háborút intézmé
nyesen megszüntetni. Erre nézve sok jószándékú terv látott 
napvilágot, de a gyakorlatban egyik sem vált ' be. Van olyan 
elmélet, mely az ember erkölcsi . képességeinek kifejlődéséfől 
várja az áldott, egyetemes béke állandó megvalósítását. (Bulwer). 
Másik meg azt gondolja, hogy a gyilkoló szerszámok tökéletes
bülésével az emberiség visszariad a háború viselésétől. Ezek és 
még sok más, hasonló jószándékú elmélet a gondolatot felszí
nen tartják, de gyakorlati eredményei egyelőre bizonytalanok. 

Sokat gondolkoztak és munkálkodtak egy nemzetek fölött 
álló biróság fölállitásáról 'is. Ennek az lesz a feladata, hogya 
népek vitás ügyeiben itéletet hozzon. Egyelőre nem látszik si
keresnek ez a szép eszme sem, de a gondolat föltétlenül szép . .-
es 10. 

A hívő ember a ióban és igazban akkor is bízik, ha je
lenleg megvalósíthatlannak látszik. A béke, az állandó nemzet
közi béke Jézus szive szerinti gondolat. Ma talán még csak 
illuzió, még csak a jövő zenéje. Mondjuk, álom, szép álom - de 
"az álmok nem hazudnak". 

• 
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