
T Á R C Z A 

A SKÓT TÁRSADALOMRÓL. 
Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület ápril 2-iki szeretet-

vendégségén. 

Ha valaki idegen nép közé megy tanulás czéljából, 
tanácslom neki, hogy ne gyűjtsön előre informatiókat ott-járt 
emberektől, mert meg fogja bánni. Minden embernek más a látó-
képessége, nemcsak a fizikai, hanem még inkább az eszmei, 
az erkölcsi dolgokra nézve : s ha másnak a benyomásait szedi 
fel előre, bilincseket vesz magára, a melyek megnehezítik 
járását, igen sokszor hibás útra terelik s a melyeket csak 
veszteség és fáradtság árán képes lerázni. Azért még egyszer 
azt mondom, az utazó ne vigyen magával pápaszemet, még 
ha a legjobb czég kínálja is azt, hanem nézzen és lásson a 
saját szemével. A mit igy meg fog látni, az rá nézve mindég 
igazabb és hasznosabb lesz, mint a mások látásának ered-
ményei. 

Mielőtt én Skócziába utaztam volna, az előttem ott-
járt egy-két jó emberemtől — mert még akkor alig hár-
man fordultak meg tőlünk ott, a gftelek ködös honában —• 
a körülbelől ezekben összefoglalható informatiókat vettem: 
hogy a skótok nagyon jó emberek, nagyon kegyesek, ször-
nyű sokat imádkoznak és vallási dolgokban meglehetős türel-
metlenek. Hát ez többé-kevésbbé mind igaz, bár az egész 
kép mégis az én agyamban jelentékenyen másként ala-
kult, mint barátaiméban: de azt egyikőjök sem mondta, 
hogy a mellett ez a nép, számra nézve alig valamivel több 
három milliónál, tehát egészében körülbelől akkora, mint 
Magyarországon mi protestánsok, a legszívósabb, a legerélyesebb 
népe a világnak; s olyan magas kulturája van, a szó igazi 
értelmében, a minőről az összes kontinensi népeknek még 
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csak sejtelmük sincs. De talán mégis jó, hogy ezt nem mond-
ták meg, mert akkor nagyobb félelemmel és tartózkodással 
közeledem feléjök; talán nem is merek elég közel menni 
hozzájok, s így örökre ismeretlenek maradnak előttem, mint 
ismeretlenek maradnak a nemzetek, ők is, mink is, annyi 
felületesen néző idegen előtt. De nagy jóságuk hire előre meg-
nyert; teljes hittel és bizalommal közeledtem feléjök: s 
jóságuk révén lassanként megismerém nagyságukat. Igen, 
az a népj mely kicsiny száma daczára, csaknem egyidejűleg 
három akkora alakot adott a világnak, mint Scott Walter, 
Burns Róbert és Carlyle Tamás: bizonyára a szellemi nagy-
ságnak igen magas fokán kell, hogy legyen. 

Ott töltött, mintegy két évre terjedő életemből, ott szer-
zett benyomásaimból akarok egyet-mást elmondani. 

Nos hát igen, a skótok igen jó emberek. A magyar 
ember is tud jó lenni, mikor jó kedve van, vagy tudnak vele 
bánni; de a mívelt skótnál a jóság állandó lelki tulajdon; 
mintegy önkénytelen, erkölcsi természetéből folyó. Ott komo-
lyan veszik a Krisztus tanát s érzik és tudják, hogy a földi 
élet, a maga ezer bajaival, csak igy nyer bizonyos nemesebb 
tartalmat s adhat némi boldogságot. Mert azt mindenütt tud-
ják a nemesebb szivfiek, hogy a boldogságnak tulajdonképen 
csak egyetlen módja van: ha másokat boldogíthatunk. S minél 
szélesebb körben él és nyilatkozik ez a meggyőződés, annál 
magasabb, annál jobb, mert annál boldogítóbb az a társada-
lom. S az én tapasztalatom és meggyőződésem szerint, sehol 
a föld kerekségén az önzetlen jóság a társadalomban olyan 
fokig nem érvényesült, mint a kis Skócziában. Ez az erkölcsi 
alapja minden igazi kulturának; s egyért ezért neveztem én 
azt föntebb, olyan magasnak. Hogy vallásos, iskolai és ember-
baráti czélokra ez a kis ország hány milliót áldoz évenként, 
otthon és a világ minden részében: arról most nem szólok. 
De áldozatkészségük egy ilyen tárgyáról megemlékezem, már 
csak azért is, mert mi is annak a révén jutottunk ki Skócziába; 
8 mert az rájuk nézve nagyon jellemző. Ez az ü. n. zsidó-
missió. ők azt nem nézhetik tétlenül, igy gondolkodának, hogy 
az a népfaj, a mely nekünk a Megváltót adta, egy jelenté-
keny részében még mindég a régi, konok sötétségben éljen. 
Meg kell őket győzni, hogy csakugyan a názáreti Jézus volt 
az igért Messiás; meg kell őket nyerni a keresztyénségnek. 
E czélból missió-telepeket állítottak Európa több országának 
fővárosában, különösen ott, a hol az izaeliták nagyobb szám-
mal laknak: így Budapesten, Prágában stb. Ott templomot, 
iskolát építettek s ez által azon városok mivelődését állandóan 
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előmozdítják; és olykor-olykor egy-egy prozelitát is nyernek 
Mózes népéből, Krisztus tanának. S erre ők évenként sok 
ezer forintot költenek, a mi mind magánadakozásból foly 
be. Rendkívül naivnak tűnhetik fel ez a dolog, a magyar 
ember előtt. Igen, ez a kedves, naiv, megható gondolat csak 
a skótok szivében születhetett meg. De ne feledjük, hogy min-
den nagy érzés naiv; a nagy szerelem, a mély vallásosság, 
mind naivok, mert hiten alapulnak, a min a naivság is. De 
a zsidók megtérítésének ezen gondolatában, a naivságon kívül 
van valami nagyon komoly is, mint mindenben, a mi Krisz-
tus életével összefügg. A „bolygó zsidót" pihenésre bírni; 
levenni vállairól azt az iszonyatos átkot, melyet saját maguk 
kértek magukra és ivadékaikra, ama rettenetes napon, midőn 
a gyenge Pilátust rákényszerítik, hogy „az embernek fiát" 
feszíttesse meg a gonosztevő Barabás helyett: nincs-e ebben 
valami fenséges ! És az én meggyőződésem szerint is, a zsidó-
kérdésnek, a mely már eddig is annyi szenvedésbe és vér-
ontásba került; s mely napjainkban ismét ijesztően fölmerült: 
ez az egyetlen lehető megoldása. Kibékíteni őket a legnagy óbbal, 
a kit ez a faj a világnak adott; s ez által beolvasztani a 
keresztyén társadalomba. 

Hogy mi, egyénileg, hányszor és hány alakban tapasz-
taltuk ottlétünkben a skót társadalom jóságát: azt elbeszélni 
szinte lehetetlen. Attól a percztől fogva, midőn a leithi parton 
szárazra léptünk, addig a pillanatig, míg ismét búcsút nem 
mondottunk a csodaszép Edinának, hogy úgy szóljak, jóságuk 
és szeretetük karjain tartottak folytonosan. Nemcsak anyagi 
szükségeinkről gondoskodtak elég bőkezüleg, de még inkább 
a szellemiek és erkölcsiekről. Családjuk tagjává tettek, a hova 
mindenkor egész bizalommal mehettünk, mint akár haza; ha 
valami érdekes látni vagy hallani való volt, előre figyelmez-
tettek, sőt jegyekről gondoskodtak számunkra. Tudatlansá-
gunkban felvilágosítottak, szomorúságunkban vigasztaltak, 
betegségünkben meglátogattak. Ősztől tavaszig, a mikor a 
társas élet a városokba szorul: a meghívások egész özönével 
árasztottak el, reggelire, lunchre, ebédre, esti teára, vallásos 
összejövetelekre, úgy hogy igen gyakran a meghívások egy 
részét vissza kellett utasítanunk. Nyáron pedig falusi lakjaikba, 
a tavak 8 a tenger partján elszórt villáikba hívtak meg, hosz-
szabb tartózkodásra. S mindezt fitogtatás vagy pártfogolás 
látszata nélkül, egyszerűen, őszintén, barátságosan. De itt egy 
kijelentéssel tartozom, a mely sokaknak mentségül szolgálhat 
8 azok között mi nekünk is. Hogy valaki, hogy egy egész 
társadalom ilyen mértékben jó lehessen, ahhoz az a nagy s 
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emberileg szólva, hosszá időre biztosított anyagi jólét is kell, 
a mi a skótoké. 

Visszafelé jövet Hollandiának vettem utamat, hogy aat 
is megismerjem s Utrechtben töltöttem egy hónapot. S rend-
kívül meglepett, hogy az ott elég nagy számmal lévő magyar 
theologusok semmi összeköttetésben nem állottak a holland 
társadalommal; legfólebb ha egy-egy tanár valamelyik ked-
velt tanítványát reggelire meghívta. Pedig a holland is tiszta 
protestáns, s elég mivelt és gazdag nép; theologusaink a 
XVII. század óta folyvást járnak oda, elég nagy számmal; 
s Utrechtben ma is mutogatják a vén épületet, melyben a gár 
lyákról megszabadított protestáns papok magukat kipihenték; 

Az is egyik elterjedt balvélemény a kontinensén az angol-
szász fajról, hogy ők önzők és barátságtalanok. Nos, én a szo-
rosan vett Angliában nem éltem, de alkalmasint ott is úgy 
lesz; de azt -mondhatom, hogy melegebb és önzetlenebb sziveket, 
mint a skótok közt, sehol a világon nem találtam; s hogy 
jól esik nyilvánosan vallást tennem arról, hogy nagy jóságuk 
melegét még most is érzem s az taraja fönn hitemet az embe-
riség rendeltetésében. 

„Nagyon kegyes emberek" : szólt a második pont. Ez 
egyszersmind azt is teszi, hogy nagyon vallásosak, mert a 
kegyesség a vallásosságnak csak egy erősebb árnyalata, bizo-
nyos életkorból és a kedélynek bizonyos hajlamából folyva. 
Olyanformán határozhatnám meg, hogy a kegyesség: állandóan 
Istenben élés; túlságos sokat foglalkozás a földöntúli dolgokkal, 
a lélek üdvösségével. Azonban nem tudom, hogy az ember fog-
lalkozhatik-e elég sokat lelke üdvösségével? Én legalább, a 
gondolkodás és cselekvés útján való hosszú bolyongás után, 
ide jutottam vissza, hogy az embernek voltakép nincs is más 
komoly feladata a földön, mint keresni lelke üdvösségét A többi 
ahhoz képest mind semmiség. Ez az Istennel és a lélek üdvös-
ségével való állandó foglalkozás: még tiszta puritán örökség; 
úgy Skócziában, mint Anglia ós Amerika puritánjai közt. Ez volt 
a puritanismus magva, a melynek győzelmiért annyi vér folyt 
a britt szigeten; de sehol annyi, mint a kis Skócziában. A 
vértanuk ezrei népesítik be a kis ország történetét a XV., 
XVI. és XVII. századokban, a kik mind azon egyetlen dologért 
szenvedték el a kínzásokat és a halált, hogy saját Idkiisme-
retük szerint kereshessék és dicsérhessék Istent. Ugyanezért 
ontották vérüket a covenanterek, karddal kezükben, a Stuár-
tok alatt. „Az a nép, mondja Carlyle, a melyet egyszer ez a 
gondolat megragadt, elérte nagykorúságát. Ott ez a gondolat 
változtathatja formáit, de nem pusztulhat el többé". Az én 
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meggyőződésem szerint is. úgy Skóczia, mint az egész britt 
birodalom erejének és nagyságának alapja ebben van; ennek 
a nagy puritán örökségnek köszönhetik mindenöket. 

E kegyesség egyéni nyilatkozata azután ezerféle, az 
egyének szerint; a végtelenül lágy, áhítatos jóságtól a menny-
dörgő haragig, mely az egyházi szószékből támadja meg az 
istentelenséget. S míg nálunk inkább csak kegyes öreg asz-
szonyokat mutat fel itt-ott a társadalom, Skócziában sokkal 
több az ilyen, az istenség gondolatától át meg áthatott férfi. 
Eszembe jut az öreg dr. Duncan, a mi jó barátunk, ki huza-
mosabban tartózkodott nálunk az 50-es években; s ő volt az, 
a ki ezt az összeköttetést Magyarország és Skóczia közt létre-
hozta. Az én ottlétemkor már öreg ember volt; a theologiai 
tanszékről nyugalomba vonult; de állandóan egyik legbuzgóbb 
barátunk volt egész haláláig. Kedélye, szívjósága olyan volt, 
mint egy gyermeké. Első látogatásomkor elővett egy magyar 
anthologiát, s Eötvös Búcsúját kezdte előttem olvasni és for-
dítani angolra; s egészen boldog volt, mikor mondtam neki, 
hogy jól ejti ki a szavakat és jól fordít. Azután ide adta a 
könyvet, hogy most már én fordítsam tovább : de az már 
nem ment olyan könnyen. Egy szép tavaszi délután is kisé-
táltam hozzá, a város külső részén levő villájába. Dolgozó 
szobájában fogadott: vallásos elmélkedésekben volt elmerülve. 
Valami dologban kértem közbenjárását. „Nem ér ő rá most, 
mondja, semmiféle világi dologgal foglalkozni; napok óta a 
Jézus Krisztusról való gondolkodás foglalja el. Hát én jobban 
érzem-e — mondá — mióta Skócziában vagyok, az újjászületés 
szükségét?" Azzal feleletemet be sem várva, elkezdett az 
újjászületésről beszélni, hogy az miként áll elő. hogy azt 
egyedfii csak az Isten eszközölheti, hogy az Isten irgalma 
8 a váltság nagy áldása miben nyilatkozik. Először mellet-
tem ült; majd gondolataitól izgatva felállt s körüljárkált a 
szobában, olykor-olykor ezen ismétlődő kérdéssel fordulva hoz-
zám : érti ön ezt ? S midőn egy ilyen kérdése után szó nélkül 
jobbom nyujtám neki, ő magához vont; s kéz a kézben együtt 
sétáltunk tovább. „Én ismerem az önök nemzetét — mondá 
egyebek közt — sok szép tulajdonsággal meg van áldva 
Istentől, de a vallás dolgában csak eszöket használják s azzal 
soba meg nem fogják érteni Krisztus megváltását.a Leszállt 
az alkony, mikor elváltam tőle, meglehetősen megzavarodva 
lelkiismeretemben. Visszajövet betértem a Grange-temetőbe. 
A skót temetők rendkívül szépek. A sírokat nem halmozzák 
fel, hanem vízszintesen hagyják s beborítják pázsittal és vi-
rággal* úgy hogy az egész temető egy nagy virágos kert, 
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zöld koronájú fákkal tarkítva. Gyönyörű tavaszi alkony volt, 
a tavasz a legszebb évszak a britt szigeten; a fákon madarak 
gügyögtek, csicseregtek, a nyugalomra készülve; s ott, a béké-
sen nyugovók között bolyongtam sokáig, gondolkodva azokon, 
a miket hallottam, s a miket az ott nyugovók már mind jól 
értenek. Mikor legközelebb meglátogattam dr. Duncant, egé-
szen nyugodt volt. Emlitém neki, hogy egy jó barátom sze-
retne átjönni a nyárra Hollandiából, hogy a skót viszonyokat 
is megismeije, számíthat-e valami támogatásra? „Csak jöjjön 
bátran — mondá — az a fiatal ember; ugyanazzal a szere-
tettel fogadjuk és látjuk, mint önöket. Holnap beszélek a 
bizottság elnökével." — És minden úgy történt, a hogy 
mondva vala. 

Ide teszem, kiegészítőül, azt az adomát, mely a kegyes 
skót asszonyról és Htme Dávidról szól. A világhírű skeptikus 
bölcsész szintén skót vala; sóletének végét Edinburghban töl-
tötte. Egy csúszós téli reggelen elesett azon a rossz kövezésű 
lejtőn, mely a várból lej öve épen a New-College előtt visz 
el, s melyet én annyiszor megjártam. Akár az ütődéstől, akár 
az öreg kor gyengeségétől, sehogy sem tudott talpra állni. 
Végre arra megy egy templomba járó öreg asszony a köz-
népi osztályból s oda lép, hogy majd fölsegíti. „Emeljen 
fel jó asszony, én Hume Dávid vagyok". Az asszony hallha-
tott valamit a híres philosophusról, de ez a hír igen rossz 
lehetett az ő füleiben, mert visszalépve igy szólt: „Ah, az 
istentagadó? No hát hadd lám, hogy segít magán a híres 
bölcseségével". „Ne beszéljen annyit, hanem segítsen fel!" „Nem 
én, míg el nem mondja előttem a Miatyánkot". Mit volt mit 
tenni, Hume elmondta, a fagyos kövön fekve, a fenséges Úr 
imáját, mely még gyermekkorából megmaradt emlékezetében. 
„No, most még a Hiszekegyet". De már az sehogy se ment; 
s végre is az öreg asszony megszánta, felemelte s kegyes inté-
sekkel útjára bocsátá.így beszéltékel ezt nekem Edinburghban; 
ha nem volt is igaz, de nagyon találó. De lehetett igaz is. 

Hogy sokat imádkoznak, az nagyon természetes. Csak 
az a valódi élet, a mely folyvást nyilatkozik; 8 a vallásos 
élet, minden monotheistikus vallásnál, foként a kettőben nyi-
latkozik: cselekedetben és imában. Első látogatásom, melyet 
skót földön tettem, mindjárt a megérkezésem utáni napon, 
ama családnál, melyet mint legbizalmasabb jó barátunkat 
tekintettünk mindannyian, délelőttre esett. A családfő nem 
volt otthon. A háziasszony az ő egyszerű szívességével, beszél-
getés közben gyümölcsöt s más effélét rakatott az asztalra. Az 
asztal mellett helyet foglalván, egy pillanatra elkomolyodott, 

Digitized by Google 



896 TÁRCZA. 

8 társamhoz fordulva, a ki most szathmári lelkész, s a ki már 
egy év óta ott levén, elég jól tudott angolul, szelíden mondá: 
Will yon ask a blessing, Mr. Tabajdi? Ez rövid imát mondott 
s csak azután nyultunk az eledelekhez; s a „lunch" végeztével 
ugyancsak ő mondott egy kis rövid hálaadást. Ettől fogva tud-
tam, hogy mi a regula. A jobb módú skót család soha asztalhoz 
nem ül, hogy előbb pár szóval hálát ne adjon az Istennek -az 
ő jótéteményiért; s fel nem áll, hogy azokat meg ne köszönje. 
Az imádkozást rendesen a családfő végzi; ha a vendégek 
között lelkész van, akkor azt kérik fel. A nap házi isteni tisz-
telettel kezdődik és azzal végződik, a hol ismét a családfő a 
pap. S nemcsak a család tagjai vannak jelen, hanem az Ösz-
szes cselédség is. Mindenik kap egy zsoltárt és bibliát; s a 
szegény, kenyeréért dolgozó árva szolgáló ott énekel és imád-
kozik kisasszonya mellett; s valamennyiőjöknek olvassa és 
magyarázza a bibliát a család feje, ha egyszerű szatócs vagy 
kiterjedett földbirtok ura. Az Isten előtti egyenlőség egy pilla-
natra megvalósulva, de megvalósulva minden nap. Ez is a 
puritánismus öröksége; s a ki érti a benne rejlő roppant 
erkölcsi erőt, az megérti azt is, hogy ez által hogyan lesz a 
cseléd a család tagja, a mely két szó a magyar nyelvben külön-
ben tejesen synonim. S ne higyje senki, hogy ez a sok imád-
kozás talán megöli az élet vidámságát s az emberek társas 
együttlétét. Ellenkezőleg, neveli amazt, s emennek bizonyos 
benső melegséget, testvéries színt ád. Minden közös imádkozás-
nál a lélek egy pillanatra egyesül a többivel egy nagy esz-
mében; felemelkedik és megtisztul s kétszeres örömmel és 
hálával élvezi azt, a mit Isten adott. Emlékezem sok estémre; 
nagy társaság voltunk, 30—40 főből álló; csupa mívelt nép; 
férfiak, nők; iíjak és öregek. Egy részünk akkor látta egy-
mást először. Eltelt az* est, vidáman, kedvesen. Úgy 11 óra 
felé, a háziasszony egy intésére, a cselédek minden vendég-
nek énekes könyvet és bibliát adtak (a melyek ládaszámra 
állanak minden tehetősb családnál). Addig eszébe nem jutott 
volna egy vendégnek is búcsúzni. Akkor az isteni tisztelet 
vezetője kijelentette a zsoltárt s felhangzott az ének minden-
kinek ajkán. Az ének után mindenki letérdelt ülőhelye mellé, 
szomszédja mellett s ott hallgatta s illetőleg mondta végig az 
imát, s azután ismét énekeltünk. S csak ezután kezdődött meg 
a vendégek bucsúzása; s ez a közös isteni tisztelet oly közel 
hozott bennünket egymáshoz, hogy azon túl valóban, mint 
testvérek találkoztunk egymással. Az étkezés előtti és utáni 
ima valamikor nálunk is megvolt, a pátriárchálisabb csalá-
doknál; (talán még most is megvan itt-ott, vidéken). De a 
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beáramló civilisatio, a melyet mi, fájdalom, a legrosszabb 
czégektől kapunk, ezt is, sok más becses dologgal együtt, 
mint nevetséges ósdiságot, elsöpörte. Meg is látszik az ered-
mény a fiakon is, meg az apákon is. 

És a \vasámap! Azaz nem is vasárnap, mert a skót 
nem úgy nevezi a hetedik napot, hanem az ótestamentomi 
nép szavával: Sabbath-day-nek, szombat-napnak; s megüli azt 
akkora szigorúsággal, de szebben és emelkedettebben, mint 
valaha ülte Mózesnek legszigorúbb követője. Tart pedig az 
Úr napja éjféltől éjfélig. Az alatt minden munka szünetel; 
hogy még a cselédség se vonassék el a lelki épüléstől, aznap 
nem főznek, hanem az előző nap elkészített sültet fogyasztják, 
legfölebb teát öntve mellé, a mi egy pillanat alatt megvan, 
mert ez a nap kizárólag Istené, gazdagra és szegényre nézve. 
Senki nem képzelheti el, hogy micsoda felemelő és aestheti-
kailag a legmélyebben megható kép egy ilyen skót vasárnap, 
csak a ki maga látta. Egy 250—300 ezer lakosú nagy város-
ban a legteljesebb csend, mintha senki sem lakoznék benne. 
Minden bolt, minden üzlet, minden nyilvános hely zárva. 
Egyetlen kocsirobogás nem hallható, mert ki fogna az Úr 
napján kocsin járni? Az utczák teljesen néptelenek; csak 
itt-ott suhan végig egy-egy cseléd-alak, a ki talán izenetet 
visz valakihez. Úgy 10 óra után elkezdenek a harangok imitt-
amott kongani; a házak kibocsátják az ő lakóikat; s az utczák 
megnépesednek. A család tagjai jönnek mind, együtt: az apa, 
az anya és a gyermekek, nagy és kicsiny. Valamennyien 
ünnepies szívvel s ünneplő ruhában; mindeniknél az ö vallásos 
könyve s egyéb semmi. Mindenik család halad a saját tem-
ploma felé; ha ismerősök találkoznak, egyszerű fejbólintással 
köszöntik egymást. Úgy egy fél óra múlva ismét a régi csend 
és néptelenség az utezákon: mindenki a templomban van. És 
a templomban levő abban a felemelő, kibeszélhetetlen erőt 
kifejező tudatban végzi az ő áhítatát, hogy az egesz britt 
szigetnek minden egészséges férfi és nő tagja ugyanezen órák-
ban ugyanazt cselekszi, a mit ő! Egy Skócziában élt magyar 
ifjúnak a lelkébe ez a kép mélyen bevésődött és még ott 
rhythmikus formában nyert kifejezést. Nem lesz hoszszú, el-
olvasom. 

A skót szombat-nap. 
Hetedik nap, az Úrnak napja; 
Nagy, szent ünnep, Istentül adva; 
A miről az írás, profétálí 
S apák hite éló bizonyság. 
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Hetedik nap; szép, üde, fényes. 
Mikor még a fűszál is érez; 
S vizek felől a szellő szállván, 
Édes hűset hoz lenge szárnyán. 

S az utczákon nagy, néma csend ül. 
Egy járó nincs, egy hang se csendül; 
Mintha ott kint alakot nyerne, 
Mely belől úr: a lélek csendje. 

Egyszerre csak a hallgatásra, 
Zendül egy mély harang zúgása; 
Száz csendül es csilingel aztán, 
Az Úr házába hívogatván. 

S a nép ömlik, szép áj ruhába*, 
Ott van mindnél kis bibliája: 
Egymás kezét ott fogva mennek 
Mind. az apa s a piczi gyermek. 

S fölzeng a zsoltár, szép, magasztos, 
Mélységből az örök magashoz; 
Ez volt, ez a dal, melyet zenge 
A vértanú ősöknek serge. 

És az imának szava mint kél, 
Erős Isten, gyermekeidnél; 
Hozzád, Uram, ki haliád, láttad 
Szent esküjét a covenántnak! * 

S ha megzendülne a magasban 
A végítélet kürtje mostan : 
Egész népét az Űr, ki ítél, 
Ott találná oltár tövénél. 

Nép, mely tud imádkozni ekkép, 
S átfogni hittel egy nagy eszmét, 
Napfényben, vészben mely összetartsa: 
El nem veszhet semmi viharba! 

• A XVI. század második felében, a presbiteri kálvinizmust elfoga-
dott skót nemzet fiai. Izráel népének példájára, a melynek hagyományaiból 
és szelleméből mind e mai napig ők tartottak meg legtöbbet a keresztyénség-
ben, egymás között covenantot. ünnepélyes szerződést és fogadást kötőitek, 
hogy vallásuk szabadságát, bárkivel szemben, életükkel is meg fogiák védel-
mezni. Az első ilyen covenant 1580-ban köttetett. Jakab idejében, a melyben 
még a király is benn foglaltatott. E covenantot. a bekövetkezett zivataros 
időkben többször megújították, most már a király nélkül, majd a király 
ellen; s a vallás-szabadság megvédése mellé az ország politikai szabadságáét 
is fölvették. A fogadási íveket az ország minden felnőtt férfi tagja aláírta, 
a templomokban, vagy Istennek szabad ege alatt; olykor a vallásos elra-
gadtatas kitörő érzelmei közt. igen sokan saját vérükíel. A covenanterek 
egy kitűnő sereget szereltek fel szabadságuk megvédésére, melynek zászlain 
ez állt: „Krisztusért és a covenantért"! A nagy angol forradalom elején az 
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Ez a covenant és annak története, születve könnyben, vérben, 
egyike a történelem legfenségesebb és legtanulságosabb tényei-
nek, de annak megismertetése egy külön estét kivárnia. 

Úgy másfél óra múlva ismét megnépesednek az utczák. 
Most már a templomokból jönnek ki a hallgatók; boldogan, 
ragyogó arczczal. A különböző lelkészek hallgatói, ha talál-
koznak, egy pillanatra megállanak egymás mellett, de csak 
azért, hogy elmondják, mily gyönyörű „tanítást" tartott ma 
ismét Reverend ez és ez, természetesen mindenik a maga papját 
dicsérvén; és azután sietnek haza, hogy otthon folytassák a 
vallásos elmélkedést a következő istentiszteletig. Mert még 
kettő van hátra az nap, d. u. 2 órakor és este 6 vagy 7 óra-
kor. A közbeeső idő alatt otthon kissé étkeznek; a hallott 
prédikáczióról beszélgetnek; az apa vagy az anya kikérdezi 
a gyermekeket, hogy mit értettek meg a hallottakból. Bírál-
ják a prédikácziót, az előadást, természetesen gyöngéden és 
szeretettel; és mindenki olvas valami vallásos könyvet. S így 
telik el a nap, kizárólag a lélek szolgálatában. Lakását nem 
hagyja el senki, csak az Úr házáért. Vasárnap látogatást 
tenni valahol, a legdurvább sérelem volna. 

Pár év óta nálunk is van törvény által parancsolt vasár-
napi munkaszünet. Hát ez is ér valamit; haladás a jobb felé. 
De mint a legtöbb dolgunkat, ezt is csak félig csináltuk meg 
s a törvénynek annyi kibúvója van, hogy félig sem tartjuk 
meg. Britanniában, a 60-as évek derekán, csak rendkívül 
heves parlamenti harcz után tudott a liberális ' párt kivinni 
annyit, hogy Skócziában vasárnap is indulhasson egy vasúti 
vonat, az ország legfontosabb kereskedelmi vonalán, de csak 
egyetleneqy. Nálunk a magyar állam a maga hivatalnokait 
felrendeli még vasárnap délelőttre is a büróba, mintha abból 
akár Istennek, akár embernek, akár a magyar államnak va-
lami haszna volna. De a bürokráczia szelleme így kívánja. 
Hogy a hetedik napi munkaszünetre nemcsak a testnek van 
szüksége, hanem még inkább a léleknek, minden ember lel-
kének; a pihenésre, magábaszállásra, elmélkedésre: oda a mi 
bürokrácziánk elméje föl nem ér. Egyszer, Edinburghban, hár-
man: egy amerikai, egy olasz és én, késő vasárnapi éjjel 
kisétáltunk a tengerpartra, hogy a szép éjet és a tenger 
szellőjét élvezzük. A városon kívül, a szétszórt villák közt, 

angolokkal! mint nemzettel léptek covenantra s seregeik a parliament mellé 
állottak 1. Károly ellen, s ez által a forradalom javára döntőleg folytak be. 
Azt, a miért szövetkeztek, az ország politikai cs vallási szabadságát fényesen 
megmentették, sőt ebben segítettek az angoloknak is. Ezért ver hevesebben 
a szive minden skótnak még ma is, a covenant említésinél. B. F. 
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.valami angol dalt dúdoltunk csendesen. Éjfél előtt lehetett 
az idő. A part felől egy úri ember jött velünk szembe, a ki 
befelé a városba igyekezett. Midőn mellénk ért, megállt és 
komolyan csak ennyit mondott: Gentlemen, Sabbath-night! 
S azzal tovább ment. Mi megszégyenülve hallgattunk el, mert 
éreztük; hogy az ismeretlennek igaza van. Nálunk hány helyütt 
megtörténik vidéken, hogy a vasárnap délelőtti templom ideje 
alatt, a közel levő korcsmában, vidám parasztlegények, zeneszó 
mellett mulatnak, a nélkül, hogy ebben őket bárki is hábor-
gatni merne. És mégis azt mondja Szemere Miklós, hogy: 
„Nem boldog a magyar!" 

Vallási türelmetlenségről is szóltam. Nos hát, van az is. 
Minden erős meggyőződés türelmetlen. Minél jobban meg van 
győződve valaki arról, hogy csak az övé a helyes és az em-
bernek javára szolgáló: annál szigorúbban elítéli az ellenkező 
utak követőit. Hát ha még az emberi élet legfontosabb kér-
déséről, a lélek üdvösségéről, a földi és mennyei boldogságról 
van szó. Kétségtelen tény, hogy a skót társadalom rendkívül 
erős nyomást gyakorol mindenkire, hogy a vallásos szokáso-
kat megtartsa. 

Maga az idegen sem képez kivételt Ha nem alkal-
mazkodik a szokásokhoz, nem fogadják el. De a legtöbb 
szívesen is teszi. Előbb megszokja, azután megértvén, meg-
szereti. S a mi az egyház tanait illeti, ott az orthodoxiától 
bármi lényeges kérdésben eltérni tilos. Nemcsak a papság 
s^ját tagjai fölött, de a hívek is papjaik fölött a legszigorúbb 
ellenőrzést gyakoro\ják, hogy azok igazhitűek e? S ha valaki 
ebben bűnösnek találtatik, hivataláról le kell mondania. A 
papság társadalmi magaviselete ép oly szigorú bírálat tárgya. 
Ott létem alatt egy szegény vidéki papot három törvényszék 
előtt meghurczoltak, mert egy nyilvános mulatságban jó kedve 
kerekedett és tánczolt. Hiába hivatkozott szent Dávid példá-
jára, elmarasztalták. Az egyéni türelmetlenségnek egy furcsa 
esete velem történt. Egy vasárnap délután, miután előbb két 
isteni tiszteletet végig hallgattam, elköltvén szerény ebédemet, 
Dickensnek halhatatlan Pickwickjét vettem elő, hogy humorá-
ban gyönyörködjem. Gazdasszonyom, a kinél albérletben lak-
tam s a ki egyszersmind a szolgálatot teljesíté körülöttem, 
tehát félig cselédem volt, midőn a teát behozta s meglátta 
az asztalra lefektetett illustrált könyvet: a legnagyobb fel-
indulással kapta azt fel s vágta a földhöz, s aztán felém 
fordult keményen dorgáló hangon, hogy szombat-napon hogy 
merek ilyen istentelen könyvet olvasni! Nem mondhatom, 
hogy a könyvczenzurának ezen íy neme valami jól esett volna; 
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sőt akkor nagyon felháborított: de tiltakozásra gondolni 
eszembe se jutott. Eltűrtem a jóért, a melylyel együtt járt, 
s a mely, fájdalom, tisztán sehol sem található e földi életben. 

Sokat gondolkoztam azon. hogy a tanokhoz és vallásos 
szokásokhoz való ezen szigorú ragaszkodás s azok vaskény-
szerének föntartása mire vézethető vissza. Az angol-szász fty 
természetén, s a traditiónak nálok roppant erején kívül, azt 
hiszem, hogy az ország legjobb és legtisztább fői is abban 
a meggyőződésben vannak, hogy ezek szigorú föntartásának 
kibeszélhetetlen értéke van. Hogy azt a rettenetes mély szen-
vedélyt és iszonyú erőt, mely azon faj tulajdona, s mely az 
alsó osztályú nép életében olykor borzasztó kegyetlenségben 
fel-feltör: csak az ilyen állandó nyomással lehet féken tar-
tani és megnemesíteni. S ez nemcsak valláserkölcsi, de igen 
fontos politikai érdek is. Csak a fegyelmezett ember lehet 
erős; s az, ki Isten nevében maga-magát fegyelmezi, mint 
Cromwell vasbordásai — az legyőzhetetlen. S a mi a dogmá-
kat illeti, úgy vannak meggyőződve, hogy azok megbolygatása 
igen nagy lelki zavarokat és egyéb nyomorúságokat idézne 
elő. Különben sem érdemes dogmák felett veszekedni. Azt 
hagyják a németeknek és hollandusoknak S.tényleg az ő összes 
vallásos küzdelmeik — az egész britt szigetet értem — u 
XVI. és XVII. századokban, melyek oly rengeteg szenvedésbe 
és véráldozatokba kerültek: nem a dogmák körül folytak. 
Ezek megállapíttattak mindjárt a XVI. század elején s azóta 
nem változtak: hanem folytak az angol-szász faj jellemének 
megfelelőleg, egyházpolitikai kérdések körül. Minő fokig függ-
jenek az államtól, vagy ne függjenek egyáltalában; s minő fokig 
függjenek a gyülekezetek egymástól, vagy ne függjenek egyálta-
lában: ezek voltak a kérdések, a melyek körül egymással 
harczoltak; a melyek kivándorlásra kényszeríték a puritáno-
kat Amerikába, hogy ott maguknak egy új, szabad hazát 
alkossanak; s a melyek megteremtették az eddig a világon 
levő legradikálisabb kormányformát, az independentismust, 
melynek csiráit nálunk oly irgalmatlanul tiporták el Geleji 
Katona István uram és I. Rákóczy György, a szatmárnémeti 
zsinaton. 

Azonban Nagy-Britannia szabad ország; oda utat talál 
minden szabad szó és új gondolat; s miután a nyilatkozás is, 
akár a sajtó, akár az élőszó útján szinte korlátlanul szabad: 
nyilatkozik is. Különösen a nagyobb kereskedelmi városokban, 
mint London, Liverpool, Manchester; Skócziában Edinburgh 
és Glasgow. Nyilatkozási formájául rendesen a meetingeket 
választja, vagy a felolvasásokat, de néhol rendszeresen is 
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szervezkedik. így Edinburghban, ott-létem alatt, egy congre-
gationalista pap hirtelen gyülekezetet teremtett magának, 
melynek istentiszteleti helyéül egy előkelő klub terme szolgált; 
s melyen Jézusról olyanforma szellemben szólott, mint Renan, 
csakhogy mélyebb erkölcsi felfogással; s az evangéliumokat 
azon elvek szerint tárgyalta, melyeket a német történeti 
kritika már régebben megállapított. Az ember komoly, eszes 
férfiú volt és hatásos szónok; hallgatói a legintelligensebb 
osztályokból kerültek ki: mindamellett a nagy társadalom 
zömét ez a dolog alig érinté. A mint alig érinti az egész szi-
geten. Hagyják, hogy nyilatkozzék, de nem csinálnak nagy 
dolgot belőle. Mert az angolszász fajnak nagysága és érettsége 
épen abban áll, hogy meghallgat minden nyilatkozatot, egész 
az eszeveszettségig; s ha látja, hogy az nem szolgál neki egész-
ségére, nyugodtan hátat fordít neki és ott hagyja. S a mint 
az én hitem szerint, Magyarországból lesz legkésőbben köz-
társaság Európában: úgy az angolszász faj fogja legkésőbben 
megváltoztatni vallásának külső nyilatkozati formáit, az összes 
keresztyén népfajok közt. 

Íme, ezekben adtam, inkább csak vázlatos keretét a skót 
társadalomnak. Hogy e keretet tartalommal is betöltsem, szól-
ván olyan kérdésekről, mint: a családélet, a gyermekek neve-
lése, a nő nagy jogai és hogy hogyan élnek azzal vissza a 
boldog sziget szép leányai; az iskolák, a vagyonszerzés, a 
művészetek szerepe, a papság társadalmi állása, a párbaj, a 
megbízhatóság és becsületesség a köz- és magán-életben stb.: 
mindez nem fér be egy felolvasás keretébe, kivált miután 
már eddig is visszaéltem hallgatóim türelmével. Mindamellett 
engedjék meg, hogy befejezésül még egy-két megjegyzést 
tegyek, azon tárgygyal kapcsolatban, a melyről szólottam. 
Mintegy levonjam a tanulságokat. 

A történet-filozóf tudja, hogy a nemzeteket azzá, a 
mivé lettek, főként három tényező tette: a faji tulajdonok; 
a talaj, a melyen élnek; s történelmi multjok. S épen azért 
ezektől el nem szakíthatók; s különösen azon tulajdonaik, 
melyek mintegy a faj gyökérszálaiból fakadtak s szivök vérén 
nőttek fel, más nemzetekre át nem ruházhatók. Mi oly kevéssé 
leszünk valaha skótokká, a mint ők nem lehetnének magya-
rokká, még ha akarnának is. Szerencsére nem is akarnak. 
De tanulni azért lehet egyik nemzetnek a másiktól; s azon 
jó tulajdonságokat, melyek az ő talaján is kihajthatnak, okosan 
teszi, ha megpróbálja átültetni. Sok egyebet mellőzve most, 
ilyennek tartom a vallásos érzés és cselekmények nagyobb 
kultiválását a családokban; és a gyermekek becsületességére s 
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vallásos nevelésére való nagyobb gond fordítását. Ez utóbbi 
legelső helyen a család kötelessége és ott is az édes anyáé, 
Az iskolának más a feladata; s azt nem is tölthetné be. 
ha akarná sem. A vasárnapi iskolák vannak arra hivatva, 
hogy az egyház vezetése alatt, a családban megkezdett mun-
kát folytassák és tökéletesítsék. De a mag elültetésének a 
családban kell megtörténnie; és értse meg jól minden édes 
anya, hogy ezért a kötelességért, akár betölti, akár elmulasztja, 
övé a felelősség. 

És itt egy keménynek látszó ítéletet kell tennem, de 
meggyőződésem, tehát kimondom. A mi fajunk, a maga nagy 
zömében, még igen kevéssé keresztyén. Nem szólok olyan 
egyes népfoltokról, melyek elszigetelve élvén, mint p. o. a 
Sárköziek Tolnában, erkölcseikben és szokásaikban ezer év 
alatt alig változtak valamit; s most is olyan ős-pogányok, 
mint akár a bejövetel idejében. De uralkodó, vezető osztá-
lyunk is meglehetősen pogány. Nem nagyon régen történt, 
h S7 eS7 előkelő kaszinó tagját, jó barátai, a kik leültek 
vele kártyázni, utólag bevádolták, hogy hamisan játszott. Be-
csületbíróság ült össze, mely a vádlottat, bár nem tudta 
rábizonyítani a tényt, némi gyanúokok alapján elítélte. És 
ekkor, így írták a lapok, akadtak rokonai közt olyanok, kik 
azt a tanácsot adták neki, hogy lője agyon magát, mert a 
család becsülete úgy kivánja. Lelkem fenekéig megborzadtam, 
mikor ezt elolvastam. Minő irtózatos gondolat! micsoda fel-
forgatása az erkölcsi fogalmaknak! Egy embert, kinek élete 
legkínosabb pillanatában lelki támaszra van szüksége, a kiktől 
ezt a támaszt legelső helyen várni joga van, azok kergetnek 
a halálba. Hát tesz az öngyilkosság jóvá valamit a világon? 
Visszaadhatja az akárkinek a becsületét? Nem; ellenkezőleg: 
az öngyilkosság a jóvátétel útját vágja be örökre itt a földön, 
a mi az élő előtt még mindég nyitva van. Mert az Isten 
irgalma végtelen és kifogyhatatlan. De itt még nincs vége. 
Egy elteijedett hirlap olvasói szavazása alá bocsátá a kérdést; 
és jöttek a szavazatok nagy számmal; s azok közt nők, sőt 
leányok, saját nevük alatt szavaztak az öngyilkosság szüksé-
ges voltára. Micsoda ős pogány gőg nyilatkozott meg ebben, 
mely még valóban soha sem hallott a názáreti Jézusról. 
Pedig ő mintegy 2000 éve már, hogy meghalt érettünk; s azt 
olvasom, hogy mi körülbelül 900 év óta keresztyének vagyunk; 
sőt vannak templomaink, a hol vasárnaponként a Krisztus 
evangéliuma prédikáltatik! Úgy éreztem magam azon napok-
ban, mikor az utczára kiléptem, mintha emberevő kannibálok 
közt járnék. De azok a becsületes vadak embertársaiknak 
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csak a testét lakomázzák fel: ezek a' halhatatlan lelket igye-
keznek megölni. És ez a példa csak egy jelenség a sok ro-
kon közül. 

Minden tüneménynek megvan a maga magyarázata s így 
annak is, hogy mi nem lehettünk még igazán keresztyénekké. 
Történelmünk s geográfiai fekvésünk okozták első helyen. 
Kelet kapujába helyezve, az volt a rendeltetésünk, hogy a 
nyugatnak védbástyájául szolgáljunk. Örökös háborgató ele-
mektől körülvéve, a magyarnak folyvást kardján kellett tar-
tania kezét, hogy megmaradjon. Viszonyaink soha annyira 
meg nem szilárdultak, főként a XVI. század óta; soha annyi 
tartós nyugodalmunk nem volt, hogy a keresztyénség nagy 
eszméi szivünket gyökeréig átjárhatták volna. De majd meg-
jön annak is az ideje. Talán egy nagy katasztrófa fogja meg-
előzni; mert az erkölcsi nagy átalakulásokat mindég csak 
nagy szenvedések idézik elő. Azoknak nagy áruk van, de 
megérik. 

A mi legfőbb erényünk, összetartó eszménk, mindez 
ideig, a hazaszeretet. Nagy és fontos erény, minden esetben, 
de nem az egyetlen. Maga is csak része egy nagyobb erény-
nek: a kötelesség minden irányú teljes betöltésének. Jellemző, hogy 
kétévi Skócziában való tartózkodásom alatt, a mely idő alatt 
egy heves képviselőválasztás is volt, soha nem hallottam 
ezt a kifejezést, hogy: éljen a haza! A tény az, hogy ezt angolul 
ki se lehetne fejezni: nem volna értelme az angol lélek előtt 
Magát a haza szót, „fatherland". csak a költők használják; 
más mindenki, szónok és államférfi, azon fogalomra a „countrytt-t 
használja, mely a mi „ország" szavunknak felel meg. Honnan 
ez? Ugyanaz az oka, melyet föntebb érintettem: különböző 
helyzetünk és történetünk. Mi ennek a hazának folytonos védel-
mében nőttünk fel. Egy-egy rövid időszakot leszámítva, örökké 
rettegnünk kellett, hogy idegenek elveszik tőlünk annak sza-
bad birását, sőt az aggodalom mind e mai napig nem szűnt 
meg. Pedig, mint Vörösmarty oly hatalmasan kifejezé: 

Alant apáink sírja, 
Itt minden rög, fűszál miénk. 

Ezt a sírt, ezt a rögöt, ezt a fűszálat védtük mi egy 
ezer éven át vérünk hullásával; és védeni fogjuk, míg egy 
magyar él, a négy folyam határai közt. És az elveszthetés 
lehetőségének tudata szivünkkel oly erősen összekapcsolta 
ezt az anyafoldet, hogy annak minden mozdulata szivünket 
megremegteti; s mintegy egészen lefoglalta ezt a* maga szá-
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mára. De kinek jutna eszébe az az őrült gondolat, hogy a 
britt szigetet elvegye az ő lakóitól. Ott a haza él, teljes 
biztonságban; fejlődik és virágzik magától, mert fiai dolgoz-
nak érette, férfiasan, hiven, hangtalanul. 

És hát a honszeretet szép és felemelő erény, de a visszáját 
A visszája a politika, ez a mi emberevő sárkányunk. Mint a 
puritánok Istenben: úgy mi abban élünk, vagyunk és mozgunk. 
Ez bénítja meg szellemi fejlődésünket, vadítja el erkölcseinket, 
teszi sivárrá és kietlenné egész erkölcsi világunkat. Ha a néme-
tekre^ ráfogták, hogy náluk az ember a bárónál kezdődik: 
nálunk a legkomolyabban igaz, hogy itt az ember a politikusnál 
kezdődik. Lehet valakiben Aristoteles bölcsesége, Pyndaros 
szárnyalása, Assisii szt Ferencz jósága és csudatevő ereje: ha 
nem politikus, nem számít az emberek közt. Míg egy ügyes 
kortes, akármilyen hitvány vagy tökkel ütött ember különben, 
tekintélyre emelkedik és tisztelet tárgya a maga közönsége 
előtt. Soká ez se maradhat így, mert végzetes egyoldalúságra 
és elvadulásra vezet. Mindenik párt a hazaszeretetre hivat-
kozik és ennek nevében kölcsönösen gyűlölik egymást. A poli-
tika nálunk a szétbontó elem; hol az összetartó? Mert össze-
tartó elem nélkül egy nemzet sem élhet és virágozhat. Ez 
az összetartó elem nem lehet más, mint a vallás és pedig 
a Jézus Krisztus személyében. Az ő emberiessége elég közel 
van hozzánk, hogy megértsük és hozzá felemelkedhessünk. 

Egyszer egy fényes társaságban, egy 30—35 éves úri nő, 
a kit akkor láttam először, azt kérdezé tőlem Edinburghban, 
hogy mióta ismerem a Krisztust? Szörnyű zavarba hozott. 
Mit feleljek én ennek az úri asszonynak? Én, a ki végig 
tanultam a theologiát; olvastam az evangéliumokat, sőt azokat 
magyaráztam is már másoknak a kathedrából; ismertem Re-
nant és a körülötte keletkezett irodalom nagy részét. Valami 
kitérő feleletet adtam; mire ő egész egyszerűen elbeszélte a 
saját megtérésének történetét, hogy hogyan lett ő a könnyelmű, 
gondtalan, élvezethajhászó fiatal asszonyból egyszerre egy 
kötelességtudó szolid nő, a mint Krisztust egy j alkalommal 
megismerte. Némi szánalommal hallgattam végig elbeszélését, 
pedig akkor ő felettem állott. Valóban én nem ismertem még 
akkor a Krisztust; de megismerém később, még Skócziában, 
kibeszélhetetlen kínszenvedésben és kibeszélhetetlen boldog-
ságban és azóta ő általa élek. Ha tettem valami jót közéleti 
munkásságommal, azt neki köszönöm ; ha éreztem nagy, tiszta 
boldogságot az életben, ezt is neki köszönöm. Azt is csak 
sokára tudtam meg, hogy a tudomány már nevet is adott 
ennek a lélekiránynak s úgy hívja, hogy altruismus. Hogy az 
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a jónak önzetlen, nagy szeretése és folytonos cselekvése a 
mások érdekében. Nyilatkozzék akár tettben, az akarat köz-
vetlen munkájában; akár irott dologban, az igazság keresé-
sében — mert az igazság mindnyájunknak java — de min-
dég önzeüenül, másokért Lehet, sőt valószínű, hogy az Istent 
fel fogjuk ismerni tökéletesebb alakban is; de mióta egy híres 
bölcsész * kimondá a kegyetlen tételt, hogy homo homini Deus ; 
s azon az újabb társadalom-tudomány csak azt a módosítást 
tette, hogy a homo helyett hominest mond: azóta a valóban igaz 
és jó emberekre nézve nincs más menedék az altruismusnál; 
a minthogy az a mai emberiség legjobbjainak hitvallása, 
Minél önzőbb alapokon van szervezve valamely társadalom, 
annál nehezebb az altruistának élete s néha valóban kínos. 
De a ki egyszer felvette a Krisztus keresztjét, az azt hor-
dani kénytelen. Csak óvatosabb lesz, mert azt is Ő mondá: 
„Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, nehogy rátok tá-
madván, szétszaggassanak benneteket*'. S jó meggondolniok 
azoknak, a kik az ország és a társadalom kormányzásában 
részt vesznek, hogy egy kevés altruismus nélkül jól kormá-
nyozni, a társadalom egyetlen kérdését is jól megoldani nem 
lehet. Elégedetlenséget, lázadást lehet teremteni, de békét nem. 
Jó meggondolniok: hogy a jog nagy erő, kivált ha igazságos; 
de a jó még nagyobb erő, mert benne a puszta jogénál ma-
gasabb, az isteni igazság egy része érvényesül mindannyiszor. 

Az egész európai társadalom bomlásban van. A régi 
kötelékek elszakadóban vagy már elszakadtak s újak nem 
képződtek. Magából Angliából felhangzott Balfour vészkiál-
tása: vissza kell térnünk a hithez, mert elveszünk! A mi kis 
magyar társadalmunk tetejétől aljáig szintén bomladozik. Lent 
rémes bűnök; forrongó elégedetlenség. Fönt zűrzavar, önzés, 
gyűlölködés. S körülöttünk bomladozóban az egész minden-
ség. Mint Tompa énekelte egykor : 

Forr a világ, forr mint a tenger, 
Izgalmasan, borzalmasan. 

Egy nagy erkölcsi földrengés előtt állunk, mely talán 
öt, talán tíz év alatt be fog következni; talán hamarabb is. 
Ennek rázkódását meg fogjuk érezni mindnyájan: a férfi és 
a nő, a gyermek és az agg. Boldog, kit az nem talál készü-
letlenül. Egy kevés Krisztus szelleméből a legbiztosabb készü-
lék, talán az egyetlen, a mely segít. 

* PeuerbacK 
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É 8 most hadd végezzem megjegyzéseimet azon szavak-
kal, melyeket Cromwell Olivér intézett katonáihoz, a dunbari 
csata előtt. Az ellenféllel már szemben állottak; közöttük egy 
mély völgyben rohanó folyam. Tndták, hogy holnap kemény 
napjuk lesz. Az éj zord és nedves vala; a tajtékzó tenger 
baljóslatúlag zúgott a közelben, hullámaival csapkodva az öböl 
falát. A katonák egész éjjel ott állottak fegyvereik mellett, 
egyes csoportok vallásos gyakorlatokkal erősíték magukat a 
holnapi harczra. Olivér alakja nyugodtan, biztatólag jár-kél 
köztük; s egy-egy csoporthoz kifejező hangon oda szól: imád-
kozzatok és tartsátok szárazon a puskaporti 

Baráth Ferencz. 
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