
A háború erkölcse. 
Irta: Vári Albert. 

Sok sziéip elméletet olvastunk a háborúról. Sokan ügy 
tüntetik fel, mint az életnek útját , a szellemi, erkölcsi 
iés vallásos fejlődésnek egy hatásos eszik özét, a léleknek 
a szenvedések árán való tisztító tüzét s ezért az isteni 
akaratnak ellenállhatatlan kifolyását. Azt is sokan kísé-
relték meg, hogy a jézusi 'kereszténység ós a háború kö-
zött bizonyos összhangot állapítsanak meg, hogy a sze-
retet és béke evangéliumával igazolják a háború rémes 
pusztításait. 

Amíg 'madártávlatból láttuk a háború képét, amíg 
hírlapi cikkekből értesülünk annak egyes szép, kiemel-' 
kedő vonásairól: addig talán egyben-miásban igazat adhat-
tunk a háborút szépítő elméleteknek. Talán egyikünk-
másikunk lelkeslüll is érette. De mióta az oláhok alattomos 
betörésével közvetlen közelből megismerkedtünk a hábo-
rúval, mióta saját szemeinkkel láttuk és látjuk a vele 
járó, anyagi, szellemi és erkölcsi hanyatlást: azóta erőssé 
lett a meggyőződíésünk, hogy a háború nem az életnek, 
hanem a halálnak, nem a fejlődésnek, hanem a hanyat-
lásnak az. útja, nem az isteni akaratnak, hanem laz emberi 
gonoszságnak a munkája. , 

Nem is szólunk azokról az amjmp pusztításokról és 
romlásokról, amelyek székely népünket ártatlanul érték. 
Azt a népet, amely több mint két éves háborúban, szülő-
földjétől messze távol küzdve, oly sok szép példáját adta 
a hősi bálorsíáglnak és öníéláldozásnak. Nem szolunk "ar-
ról a rettenetes látványról,! melyet az otthonukból kivert, 
didergő és éhező gyermekek és asszonyok belát hat all anl 
tömege nyújtott. Nem szólunk az elhagyott otthonoknak, 
a néptelen, kihalt falvaknak szomorú képéről s a "háború-
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nak minden ott maradt külső szennyéről és piszkáról. 
Hallgatunk arról a kinos aggodalomról, amely unitárius 
egyházunk nagy részének a mcgbomlásájt, bizonytalan nl^a-
kelését kisérte. Mindezeket átéltük, átszenvedtük. !A külső 
romlás s'Ökkai nagyobb is lehetett vohia. A "pusztító vi-
harban a gondviselés keze őrködött felettünk. A rémes 
sötétben az Ur lelke világolt előttünk. Most a vihar után 
hálánk száll a székelyek és magyarok Istenéhez, hogy 
védelmezte a;z elhagyott és védtelen otthonokat, az üres 
templomokat és bezárt iskolákat. 

De már azt az erkölcsi felfordulást, amit a háború 
okozott, el nem hallgathatjuk. Szomorú bizonysága ez an-
nak, hogy mivé ziüllik a nyáj pásztor nélkül s mivé lesz 
az, ember, ha a vallási és erkölcsi •kötelékek szétszakad-
tak. A háború okozta erkölcsi hanyatlásnak neháiny tipi-
kus alakját be kell mutatnunk, részint azért, hogy ^fogal-
munk legyen az egész képről, részint azért, hogy lássuk, 
minő munka vár a vallás és erkölcs munkásaira. 

Ott van legelői az, élelmes menekülő. Talán mindenét 
otthon hagyta, vagy az, se volt, mit otthon hagynia. De 
már a zavarosban halászás az ő mestersége. Az üresen 
hagyott lakásokat felkutatni, a mozgatható tárgyakat ma-
gával vinni, a gazdátlan jószágnak gazdája lenni, az őri-
zetlenül hagyott szekereket megdézsmálni, a mások szen-
vedését a maga javára kihasználni: ez jellemének egyik 
oldala. A másik is ilyen. A j ötiéjkony ságnak s az állami 
támogatásnak a lehető kiuzso rajzása. Mindenütt ott van, 
ahol valamit ingyen lehet kapni. A szánalom és könyö-
rület érzéseinek a felkeltésében, a szivek megindításában, 
szomorú sorsának ecsetelésében nagy mester. "Minden for-
rást megnyitani, minden alkalmat gyökeresen kihasználni: 
ez a vágya és törekvése. Hogy ezzel talán a mások ke-
zéből veszi ki a falatot s másokat éhségben hagy addig, 
amíg magát hizlalja: azzal nem törődik. Szemesé a világ. 
Hadd pusztuljon, aki élhetetlen. Amilyen Őszinte részvé-
tünk, igaz szeretetünk és jóakaratú támogatásunk kiséri 
és veszi körül az igazán menekülteket, éppen olyan mély 
megvetésünket és utálatunkat érdemlik meg az ilyen 'élel-
mes menekülők, kik derék székelv népünkre e súlyos na-
p i k b a n a szégyen bélyegét sütötték. 
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Egy másik sötét alakja a háború erkölcsének az, iizér. 
Olt ólálkodik mindenütt az, útak mentén, hol végéremeH 
hetetlen sorokban ömlik az, ember- és állatáradat, kitéve 
az út fáradalmainak s a megélhetés bizonytalanságának. 
Ezt a különben is súlyos helyzetet súlyosbítani a rémi t-t 
(íetiés és Ígérgetés minden eszközével: ez az iizér hiva-
tása. Nyomunkban az, ellenség kiméletlen erőszakoskodá-
sával, előttünk kopár, letarolt mezők s kifosztott tanyak. 
Dobjon el mindenki minden fölösleges Ceriiet, fiogv az 
életét legalább megímenthesse. A gonoszul kieszelt bá l6 
bőven fogja áldozatait. A megszorult és Kétségbeesett me-
nekülő potom áron dobja oda véres verejtékének egy 
életen ál gyűjtött gyümölcsét, hogy életét könnyebben meg-
menthesse. Az üzlet foly végiig az egész vonalon. És benne 
míg ezren, meg ezren maradnak a vándorlás koldusbot-
jára, addig az üzérek nagyobb gond és fáradság nélkül 
százezreknek lesznek méltatlan urai. 

A háború erkölcsének harmadik tipikus alakja az el-
hagyott ház őrizője. Nem mindenik őrizőről esik ilt szó. 
Sokan vannak, akik odaadó hűsegükkel örök időkre példa-
képei lehetnek a becsül etességlnek, akiknek leleményes-
sége sok vagyont mentett meg az alattomos ellenség pusz-
tításától. Minden tiszteletünkre érdemesek ők, kik életük 
kockáztatásiával is igyekeztek hívek lenni a reájuk bizot-
takban. De mi ill azokról szólunk, akik elsők voltak a 
reájuk bizolt ház kirablásában, akik bizalomból ismerték 
a ház titkait s minden mozgatható értéket elvittek azért, 
mert »más amúgy is elviime«. Mindent láttak, mindent 
uiuuak ezek a hütelen őrök. Minden rablás szemük lát-f 
tára történt, de mindenért másokat okolnak. Mesterek a 
félrevezetésben s a maguk igazolásában. A háború SOK 
mindent a feje tetejére állított. Ne[m csupán azt eredmén 
n y é z t e , hogy a petróleum- és a gyertya-világítás drágább 
lett a villanynál, hanem az anyagi javak megosztásában 
is sok visszás helyzetet teremtett. Sok esetben a becsü-
letes menekülő azzal maradt, mit magával hozhatott, ingó-
ságainak nagyobb része pedig a hírtelen őrizők birtokába 
jutott. így esett meg az a visszás helyzet, hogy akár-
hányan alig egy hónap alatt többet szereztek hűtlenség 



A HÁBORÚ ERKÖLCSE 2 9 3 

gükkel, mint mások egy élet becsületes, verejtékes mun-
kájával. 

Tovább is folytathatnám a háborús erkölcsnek a le-
írását. Szólhatnék az árulókról, kik pénzért kiszolgállal-
j ák hazájukat, testvéreiket, a belső ellenségekről, kik keb-
lükre szorítják a rablók bandáját. De ezek is mutatják, 
hogy mi h en visszataszító kép a háború erkölcsé-
nek a képe, hogy a fölszabadult emberi szenve-
délyek minő rombolást visznek véghez a tiszta val-
lásnak éis az igaz erkölcsnek a vetésében. Akár a tör-
vények formálják az erkölcsöket, amint ezt a XVIJI. szá-
zad moralistái hirdették, akár az erkölcsök irányítsák az 
intézményeket, amint ezt Comte Á. tanította, de a háború 
erkölcse semmiféleképpen nem lehet az az igazi erkölcs, 
amely az államok »támasza, talpköve«. Kétségkívül vannak 
a háború erkölcsének szebb, derűsebb vonásai is. A hő-
siességnek, az Önfeláldozásnak, az emberszeretetnek, a rész-, 
vétnek megiható példáit mutatja a háború, de minket 
ezek semmiképpen sem kárpótolnak a szellemi értékek 
aláh any állásáért, az erkölcsök eldurvulásáért. Éppen ezért 
epedve és szivszakadva vár juk azt a jobb kort, melyben 
a mostani iszappal teljes, szennyes hullámo'k leül ebéd-
nek; az emberben ismét fölülkerekedik az emoer; az er-
kölcsi értékek elfoglalják méltó helyüket; az elvadult ösz-
tönöket ismét megszelídíti a keresztényi szeretet; földi 
birodalmak növelése helyett istenországa építésén buzgól-
kodik az ember s testi táplálékokért folytatott ha jsza he-
lyett az. örök szép, jó és igaz eszményeire irányít ja tekin-
tetét, hogy a háború erkölcse helyett ismét úrrá legyen 
a szelíd béke erkölcse. j 



I, Ferencz József és az unitáriusok. 
Irta: Vári Albert. 

Az unitárius egyháznak nincsenek politikai Célját. 
Mint vallás-erkölcsi szervezet tisztán és kizárólag a hi t 
terjesztésében, a lelkek emelésében, az erkölcsök jobbítá-
sában látja a maga hivatását. Létezése szorosan össze-
függ a magyarsággal. Gyökérszálai ennek a földjéből táp-
lálkoznak. Céljai, eszményei soha elleniéibe nem jöhet-
nek a magyarsággal. Azonban annak javát és dicsőségét 
előmozdíthatják. A történelem folyamán idegen nemze-
tüeket is olvasztott be a magyarságba. Iskoláival, templo-
maival, lelkészeivel és tanítóival pedig a haza szent ügyét 
is állandóan szolgálta. Haza és egyház szerves kapcsom 
l.á t b an van na k egymással. 

Mégis a haza hosszú időn keresztül nem akarta elis-
merni és méltányolni az unitárius egyház nemzetépítő 
szolgálatait. Igaz, hogy János Zsigmond maga is unitá-
rius lett s így közelről megismerve az egyház céljait és. 
eszményeit, 1571-ben a marosvásárhelyi országgyűlésen 
kifejezetten is törvényesítette az unitárius vallást. De ez 
a törvény csak az, erdélyi részekre vonatkozott. Sőt itt 
is sokszor feledték a törvény világos intézkedéseit. Az 
utána következett fejedelmek nemhogy segédkezet nyú j -
tottak volna az egyház építő muukájájhoz. hanem részint 
politikai okokból, részint vallási elfogultságból üldözték,, 
zaklatták. Anyagi javaikat elvették, jogaikat kétségbe vön-
ták és erkölcsi építő munkájukat megbénították. Az uni-» 
tárius egyház ereje 30 éven keresztül szinte a létért foly-
tatott nehéz küzdelemben merült ki. 

Ilyen körülmények között nem csoda, ha olyan nagy 
hálával emlékezünk II. József szabad szellemű uralkod|áj-
sára, ki a Nagy Frigyes szellemétől áthatva, a feleke-
zeti türelem elvét érvényesítette a hazában. Nem csoda. 




