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ELSŐ RÉSZ. 

I. FEJEZET. 

Általában. 

A közszellem irányzatára nézve mindig nagy befolyással bír 
a társadalmi eszközök alakulása. 

A mi társadalmunkban ez időszerint oly jelenségek mutat- 
koznak, melyek nagyon veszélyeztetik a közszellem, illetve köz- 
vélemény tisztaságát és egészséges voltát. 

A becsület és tisztesség fogalmai, határvonalai meglehetősen 
elmosódtak, a közönséges bűntények szaporodnak még a művel- 
tebb osztályokban is. Elannyira, hogy ma már nem a becsület 
varázsa, hitvallása az, mely féken tartja a rakonczátlanokat, 
hanem az érdele, mely haszonra számit és a rettegés, hogy rajta- 
veszthet, vagy az a külszínben mutatkozó látszat, mely azt tartja, 
hogy mindent szabad csinálni; csupán kettőtől kell óvakodni: a 
börtöntől és a párbajképtelenségtől. Mintha a lélek már egészen üres, 
a szív durva és faragatlan volna. 

Ez a felfogás teszi léhává és erkölcstelenné társadalmunkat, 
rohasztja meg a közszellemet és teszi az emberek nagy részét 
színvakká a valódi becsület iránt. 

Ez a felfogás teszi lehetővé azt az úri betyárságot, melyet 
a nemrég múlt időben egy fényes társas-estélyen állítólag az u. n. 
aranyos ifjúság olyan gavallér   tagjai követtek el, a kik pedig jó 
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nevelésben részesültek. Nagy örömünkre szolgált akkor ezen 
botrányos bűnnek megkorrigálása. 

Mi lenne a jobb és nemesebb hazafiak törekvéseiből, ha 
egyes csoportok helytelen gondolkozása és eljárása lehetetlenné 
tenné a közeledést, az együttélést a különböző vallásfelekezetek 
és nemzetiséghez tartozó hazafiak között. 

A múltban történtek a következő   események is. 
A kitűnő tornászgavallér bevetette magát az ablakon a 

szobába, a hol a férj és feleség bizalmasan csevegve ültek egymás 
mellett. Kedélyesen jó estét kívánt, bemutatta magát udvariasan, 
leereszkedett egy karosszékbe és kijelentette, hogy addig el nem 
megy, míg a szép asszony őt meg nem csókolja. A félelmes lövő és 
vívó fellépése olyan konsternáló hatást gyakorolt a megrémült 
házaspárra, hogy az asszony csakugyan megcsókolta az éjféli 
vendéget, a ki arra udvariasan  köszönt és távozott. 

A többször praktizált juxok közé tartozik azon elhatározás 
is, hogy a kávéházból a fiatal urak kimennek az utczára és ott 
insultálják a nőket, vagy leütik kalapját az első jövevénynek. 
Avagy midőn ketten, hárman éjjel megállottak valamelyik utcza- 
sarkon és ha valaki be akart menni abba az utczába, szépen 
megkérték, forduljon másfelé, mert oda ugyan be nem eresztik. 
Ha aztán az éjjeli jövevény hajlott a szép szóra, szörnyű nevetés- 
ben törtek ki rajta   és gonosz   megjegyzéseket   hajigáltak   utána. 

Mindezek többnyire az u. n. társaságbeli fiatal urakból kerültek 
ki, külsejükben tökéletesek, ügyesen megállanak, hajlongnak, moso- 
lyognak, bókolnak, tánczolnak és úgy a fővárosban, mint a vidé- 
ken rémuralmat gyakorolnak. Az elitbálakban az irányadó sze- 
repet ők viszik, a fényes piknikeket ők rendezik. Ok a legkapó- 
sabb vendégek. Asszonyok és leányok őket dédelgetik, őket tün- 
tetik ki és alig szeretnek szóba állani olyan maflákkal, jámbor 
filiszterekkel, a kik legalább is valamiben hozzájuk nem hason- 
lítanak. Természetes, hogy a társaságnak ezen viselkedéséből csak 
bátorítást merítenek a további hasonló hőstettek és kötekedé- 
sekre. Mert látják, hogy erkölcsi elitélés helyett jutalomban, 
dicséretben részesítik őket. 
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II. FEJEZET. 

Becsület. 

          Becsület és párbaj szoros összefüggésben vannak egymással. 
A becsület olyan személyes tulajdonság, melynél fogva köve- 

telhetjük, hogy embertársaink tiszteletben, bizalomban részesít- 
senek mindaddig, míg eljárásunk és cselekvényeink által erre 
érdemetlenekké nem lettünk. 

Mások bizalmát és becsülését pedig csak életünk tisztessége 
és nemes viselkedése által szerezhetjük meg, tarthatjuk épen. 
Egyes meggondolatlan, elrebbenő szó, anonym levelek avagy durva 
egyének illetlen eljárása nem dönti, nem is döntheti azt azonnal 
romba. Mint ezt a képviselőválasztások elsősorban bizonyítják, hol 
a választás előtt általában minden képviselőjelölt-jellemtelennek, 
hitvány embernek állíttatik az ellentáborban s alig van oly erkölcs- 
telenség, becstelenség, a miket rá nem fognának és a mik az 
ellentáborban hívőkre nem találnának. S mégis, a mikor vége 
van a választásoknak s az a sok összerágalmazott férfi Összeül az 
országházban: ezt tisztelt háznak nevezik s ilyenekül elismerik 
annak egyes tagjait még azok is, kik a választás előtt a legjobban 
gyalázták őket. A gyalázkodás semmit sem ártott és senkinek 
sem jut eszébe szemükre hányni, hogy az ellenzék korteseivel 
meg nem verekedtek. 

A középkorban a becsületesség mindig együttjárt a jogképes- 
séggel. Csak az volt jogképes, csak az vétetett emberszámba, a ki 
becsületes is volt. S minél nagyobb volt a jogkör és előkelőbb a 
rang és rendi állás: annál magasabb volt a becsület is. A becsület- 
vesztés jogvesztést s az emberi társadalomból való kirekesztést 
vont maga után. 

Megkülönböztették az átlagos becsületet, mely az emberi 
méltóságon alapszik és mindenkiben vélelmeztetik, a ki emberi 
alakkal bír. 

A viszonylagos, vagy egyéni becsületet, melynek alapját a 
tisztességes és feddhetlen előélet képezi; az a jellem, mely vissza- 
utasít, elkerül mindent, a mi a jó hírnévvel ellenkezik. 

Az egyéni becsületet ismét felosztották: katonai és polgári 
becsületre. 
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A katonai becsület alapja a hűség és vitézség. Elvesztése a 
kard széttörését, a vállbojt, gallér, sapka vagy egyéb jelvények 
leszakgatását s a nemes születésűeknél a czímer széttörését vonja 
maga után. 

A polgári becsület bizonyos rendi állással, bizonyos társadalmi 
osztálylyal függ össze s olyan jellegzetes tulajdonságokat tételez 
föl, melyek általánosak, közösek azon rend, vagy osztály tagjaival: 
például a nemesek, városi polgárok, iparosok, kereskedők, tiszt- 
viselők külön becsülete. Ide tartozik a női becsület és a nemzeti 
becsület is. Civis romanus sum. 

A lovagiasság szabályai ma már csak egyféle becsületet 
ismernek: kor, nem vagy felekezet és polgári állapotra való 
tekintet nélkül s ez mindenkit megillet, a ki jellemes, tisztességes, 
jó hírnevű s a kinek cselekvései sem a jog, sem a közerkölcsiség 
törvényeibe bele nem ütköznek. 

Ma már az irántadó felfogás szerint nincs többé külön 
katonai és külön polgári becsület. De igenis van u. n. úri 
becsülete minden katonatisztnek és minden olyan polgárnak, a ki 
a társadalomban számbavehető. 

A   különbség  nem   a  lényegben, hanem   a   védelemben áll. 
Mert   míg   a   katonatisztnek   hivatalos   kötelessége   még a párbaj, 

tiltó   törvényekkel   szemben is megóvni úri   becsületét:   addig   a 
polgárnál   ez   nem kötelesség, csak jog, melynek gyakorlása vagy 
nem gyakorlása szabad tetszésétől függ. 

A katonatiszt ez idő szerint állását veszti, ha becsületét meg 
nem védi. A polgár megtartja ugyan állását, de a lovagias társadalom 
visszavonul tőle s az érintkezést megtagadja vele és tagjai sorába 
őt fel nem veszi. Ámbár elismeri, hogy nagyon sok családapa 
van, kit nejének és gyermekeinek rajongó szeretete, nélkülözhetetlen 
fentartása visszariaszt attól a gondolattól, hogy magának lovagias 
elégtételt vegyen. Megijed a családjára hárulható következményektől 
s nem törődik vele, habár eljárása gyávaságnak fog is bélye- 
geztetni. 



III. FEJEZET. 

Becsületsértés. 

Minél fennköltebben és lovagiasabban gondolkodik valaki: 
anál inkább tiszteli másnak becsületét. Ha nem is jobban mint a 
magáét; de legalább is úgy mint a magáét. 

Becsületsértés minden támadás, mely a becsület ellen irányul. 
Ismertető jele a szándékosság. A becsületsértés tehát ki van zárva 
meggondolatlanság esetében. Ez áll a véletlenről is, például ha 
valaki mást meglök az utczán, vagy botját más fejére ejti s ezzel 
megüti. 

A becsületsértés elkövethető udvariatlanság, tüntető merev 
fixírozás, lenéző vagy kicsinylő tekintet, fitymáló magaviselet, 
szóváltások, tettlegességek s egyáltalán minden jellembevágó feltevés, 
vagy körülménynek tudatos, czélzatos elmondása, híresztelése, vagy 
elferdítése által. 

Legtöbbnyire a szeszes italok kábító hatása, korcsmai, kávé- 
házi kaszinói, vagy éjszakai jelenetek idézik azt elő, vagy a 
kártyaasztal, a hol pár koronáért emberéletet dobnak a golyó elé. 

De gyakoriak a becsületsértések a tudományos vitatkozások 
alkalmával is. A mi a leghelytelenebb. Mert a személyt, a ki 
vitatkozik, nem szabad megsérteni sem általában, sem különösen 
az előadott tények elferdítése által. Az ilyen félremagyarázás 
nem lovagias gondolkozás. Berzsenyi a költő mondja: 

»A kritikának szép tárgya, barátaim, a mű, nem pedig a 
művész. Ε kettőt összezavarni rút lelkek szokták s a rútból 
felhat-e a szép!« 

Előfordulhatnak hivatalos működéseknél is. Bár itt az az elv 
irányadó, hogy hivatalos eljárás közben a becsületsértés ki van 
zárva. Kivéve, ha a fölebbvaló hatalmával oly alantasa iránt élne 
vissza, a ki különben eleget tesz hivatalos kötelességének. 

Ide tartozik végre a chercher la femme esete is. − Hogy 
becsületbeli ügyekben a nőnek mily fontos szerepe van: köztudo- 
mású. Egyetlen kétértelmű szó, ügyetlen széttekintés, vagy egy 
kétesen hangsúlyozott kifejezés sokszor elég arra, hogy a nő miatt 
lovagias   affér   keletkezzék.   A   mi   az   esetek minőségéhez képest 
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annál is inkább megengedhető, mert kell, hogy a női becsület 
az ő erényeivel együtt mindenki előtt tiszteletben tartassék. 

A ki a becsületsértést meg nem torolja: ettől az uralgó 
közvélemény a különben igényelhető, külső tiszteletet megtagadni 
szokta. És ez az elvonás nemcsak jó hírnevét csorbítja, de követ- 
kezményei által vagyonában is kárral s egyéb joghátrányokkal 
sújthatja. 

A középkorban hasonféle becstelenséget ismertek: a békevesztés 
(Echt u. Friedelosigkeit), a jogvesztés (Rechtlosigkeit) és becsület- 
vesztés (Ehrlosigkeit). Az elsőt a római jog infamiának, a másikat 
turpitudónak mondta. Az előbbi polgári halált idézett elő; teljesen 
megszüntette úgy a polgári mint a politikai jogokat, házassága 
felbomlott, atyai hatalmát elvesztette, vagyona felett nem rendel- 
kezhetett, bárki által büntetés nélkül megölethetett. A jogvesztés 
csak a politikai jogokat enyésztette el; a polgári jogokat ellenben 
épségben hagyta. Míg a harmadik, az u. n. egyszerű becsület- 
vesztés, csak megszorította a jogokat, de nem vonta el egészen 
azokat. 

A magyar jogban kétféle volt a becstelenség: jogi és tényi. 
A jogi becstelenséget a bíróság mondotta ki a vértagadókra, 
álorczásokra, hamis okmánykészítőkre, hűtlen gyámokra, a letét- 
menyek eltagadóira, az országgyűlési vesztegetőkre, a törvény által 
tiltott gyülekezetek tagjaira. 

A tényi becstelenség alapja a nép közvéleménye, mely a 
külső tiszteletet elvonja azoktól, a kik hivatalvesztésre ítéltetnek, 
a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztetnek, valamely utált 
vagy lealacsonyító életmódot folytatnak, vagy mások megvetésére 
teszik magukat méltókká jellembevágó cselekményeik által, mint 
a szószegők, hamis tanuk vagy házasságtörők, kettős házasságban 
vagy jegyességben élők, a szokásból párbajvívók stb. 
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IV. FEJEZET. 

A   párbajok. 

A becsületsértések és becstelenségek torló eszközéül a 
társadalmi közszokás a párbajt fogadta el. Azon felfogáson alapszik, 
hogy bizonyos sértések csak vérrel moshatók le s hogy a sértő 
fegyveres elégtétellel tartozik magaviselete miatt. 

Párbaj mániában a vidék semmivel sem áll hátrább a 
a fővárosnál. Nyakra-főre durrognak a pisztolyok, csörögnek a 
kardok a hun-szittya földön, − a mi ma már csak akkor okoz 
sensatiót, még a legkisebb városban, ha valamelyik halva marad a 
küzdőtéren. 

A párbaj középkori eszköz, az ököljogra emlékeztető hagyo- 
mány, melynek ma már nincsen létjogosultsága. 

A középkorban szükséges volt, mert akkor nem volt, de ma 
már minden művelt államban megvan a büntető igazságszolgáltatás: 
megfenyíteni a bűnöst érdeme szerint. − Nem csak erkölcsi, de jogi 
kötelessége is tehát minden állampolgárnak egyéni boszúvágyáról 
lemondani és az ítéletet, mely a bírói döntést tartalmazza, tiszte- 
lettel fogadni. 

A párbaj nem szolgáltat igazságot. Ritka eset az, hogy a 
párbaj az igazi bűnöst fenyítse. Rendesen megfordítva áll. Az ártatlan 
esik el. A bűnös pedig büntetlen marad. 

A kard vagy pisztoly nem bizonyít semmit, nem törül el 
semmit s épen azért nem is ér az semmit − bárhogyan végződik 
is a párbaj. Mert azt, a ki legyőzetik, senki sem tekinti erkölcsileg 
tönkretett félnek; pedig ezt követelné a párbaj természete. 
Sőt ellenkezőleg, bármily fekete volt is előbb: a párbaj után 
fehérré lesz és szabadalmat nyer arra, hogy őt ország-világ a 
becsületes és lovagias ember mintaképének tartsa. A párbaj lovaggá 
ütötte, megtisztította őt a szenytől, piszoktól, mely elborította 
becsületét. 

Épen azért József császár megveti azok elveit, kik a páros 
viadalt védik. Mert a párbajozó nem más, mint római gladiator. 
Ő nem tűr meg, úgymond, ilyen tiszteket, ha mindjárt felét is 
elveszítené tisztikarának. II. Frigyes császár a párbajozókat 
hóhéroknak    nevezi,    kijelentvén,   hogy   ilyeneket nem használhat 
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hadseregében. III. Frigyes a párbajt az erkölcsi alap és igazi 
becsület hiányára vezeti vissza. − Hasonló szellemben nyilat- 
kozott II. Vilmos, a jelenleg uralkodó német császár is, a ki 
szigorú rendeletet bocsátott ki tisztikarához a párbaj korlátozása 
iránt. Ugyanezt tette a monarchia közös hadügyminisztere is az 
osztrák-magyar hadsereg tisztikarával szemben, a hol leggyakrabban 
a legkegyetlenebb párbajok fordultak elő. 

Károly főherczeg 1829 februárban kelt levelében eképen ír 
Frigyes szász herczeghez: A párbajt − úgymond − azon durva 
idők maradványának tekintem, mikor még azt tartották, hogy 
kiki erőszakkal keresheti jogát. Barbár és a vadakhoz méltó szokás. 
Ellene mond mindennemű rendnek s épen azért kötelessége is az 
államkormánynak a párbajt megakadályozni. 

Hasonlóképen gondolkoztak a múltban Lotharingiai Károly, 
Savoyai Jenő, Badeczky, Blücher, Wellington herczeg és más nagy 
hadvezérek, kik mindnyájan elitélik a párbajt. 

De elítélik a párbajt a törvényhozások is. A katholikus egyház 
átok és kiközösítés terhe alatt tiltja a párbajt. 

Nálunk Magyarországban a büntetése egy évig terjedhető 
államfogház, ha sebesítéssel nem jár; két évig terjedhető állam- 
fogház, ha az ellenfél párviadalban megsebesült; öt évig terjedhető 
államfogház arra nézve, a ki ellenfelét párviadalban megölte. 
A tanúk egy évi államfogházzal fenyíttetnek, ha valakit párbajra 
serkentenek. 

Az amerikai párbaj ellen, mely a sorstól teszi függővé, hogy 
melyik legyen öngyilkossá, 5 évig terjedhető államfogház van 
határozva. 

Ausztriában a törvény még szigorúbb mint nálunk. Ott a 
párbaj bűnténynek van minősítve (btk. 158. §.). Elkövetése, (Todt- 
sehlägerei) 1-5 évi börtönbüntetéssel; súlyos sebesülés vagy halál 
esetén húsz évi börtön ott a jutalma (161. §.). 

De a katonai büntetőtörvény, mely az ötvenes évek óta 
fennáll, még ennél is keményebben bünteti a párbajt a katonák 
közt. A párbajt ez is bűnténynek nevezi (437. §.), közönséges 
esetekben 1-5 évi börtönnel sújtja; súlyosabb esetekben pedig 
húsz évig terjedhető börtönt szab ki. Alaposan megbünteti a 
segédeket és mindazokat is, kik akár csúfolódás, akár tanács által 
vagy bármily módon párbajt idéznek elő (442., 443. §§.).  −   Sőt 
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tovább megy és kimondja, hogy az a tiszt, a ki valakit párbajra 
hívott, 1-3 hónapi fogsággal büntetendő még akkor is, ha a 
párbaj meg nem történik. − A fölebbvaló magasabb katonai ható- 
ságokra pedig egyenesen rájuk parancsol, hogy a párbajozást a 
tiszteknek tiltsák meg s a mennyiben e tilalmat áthágnák, 
büntessék meg őket (447. §.). Kimondja még a katonai törvény- 
könyv, hogy a párbajozok elvesztik tiszti rangjukat és minden 
udvari méltóságukat (47., 48. §§.). 

Daczára azonban mindezeknek, az ezredparancsnokok, had- 
testparancsnokok, még maga a hadügyminiszter is nem csak 
hogy nem tartották meg eddig ezen törvényeket: de sőt ezek azok, 
a kik a tiszteket párbajra, tehát törvényszegésre kényszerítették. 
Azért kiált fel a Reichspost: Főfő katona urak, meglincselitek a 
törvényt és a logikát! 

Azért sürgeti az Armeezeitung ennek a tényleges állapotnak 
megfelelően a párbajnak törvényesítését, illetve a katonatisztek 
párbaj kényszerének törvénybe iktatását. 

V. FEJEZET. 

A párbajok megelőzésének módjai. 

Mint az eddigiekből láttuk, az egyházi és világi törvény- 
hozások drákói szigorral tilalmazzák ugyan a párbajt. Ε rendel- 
kezések azonban életben és gyakorlatban eredményteleneknek 
bizonyulnak. 

Mert az emberek becsületbeli ügyek nélkül úgyszólván el 
sem is lehetnek. Napirenden tartja ezeket az élet számtalan küz- 
delme, a versengés egymás között, a türelmetlenség, szeretetlenség. 

Egyik franczia miniszter, Cremiaux mondta, hogy a párbajt 
lehet ugyan korlátozni, de míg emberek lesznek, teljesen meg- 
szüntetni nem lehet; mert vannak olyan sértések, melyek az 
ember hátgerinczét borzongásba hozzák s nem lehet törvény, mely 
az ily sértettnek elégtételt tudna nyújtani. 

De bizonyos az is, hogy az ilyen becsületbeti ügyeket nemcsak 
erőszakosan párviadallal, de szelídebb eszközökkel, békés úton is 
el lehet intézni. 
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1. Szakasz. 

A becsületsértések szigorúbb büntetése. 

Ide tartozik mindenekelőtt a becsületsértések szigorúbb bünte- 
tése a mostaninál. 

A párbaj oka: becsületsértés. Ha nincsen sértés: nincsen 
affér. Ez okból példásan kell sújtani azt, a ki más becsületét 
bántja. 

Ez idő szerint a magyar becsület nagyon olcsó. Áruczikk, 
melynek közönséges forgalmi értéke a gyakorlatban két koronától 
tízig terjed. Harmincz, vagy hatvan koronával már ritkán nyomo- 
rítják meg a vádlottat. Egy kétszáz koronáig emelkedő büntetés 
pedig már eseményszámba megy s öt év alatt is alig egyszer 
fordul elő. A bűnös kifizeti a bírságot és a becsület rendben van. 
Ilyen szegény most a magyar becsület! 

Bezzeg máskép van Angliában. Itt a becsületesség nem csak 
pénzzel, de szabadságvesztéssel is büntettetik. Itt a pénzbüntetés 
nem 2-10-20 korona, hanem az egész évi jövedelem, vagy 
ennek fele, negyede az esetek nagyságához képest. Örüljön a bűnös, 
ha e pénzbírsággal megszabadul. − Ezenfölül ráadásképen Angliában 
még be is csukják, a hol megtanulhatja, hogy börtönök, fegy- 
házak tekintetében egyáltalában a büntetések végrehajtása szem- 
pontjából az angol a legszigorúbb az egész világon. Nem olyan 
humánusak, nem olyan kényelmesek ott a fegyintézetek mint 
nálunk, a hová a rab urak a kiszabadulás után is visszakíván- 
koznak, mert ott úri módon, mindennel ellátva, vígan élhetik 
világukat. 

Emeljék csak föl a becsületsértések árát minálunk is, legyen 
csak a becsületsértési ügyekben eljáró bíróság legalább is három 
tagból álló testületi bíróság s alkalmazzanak csak a pénzbírság 
mellé egy kis szabadságbüntetést is olyanformán, mint ezt most a 
párbajokra vonatkozólag rendeli a törvény 1-5 évig terjedőleg: 
biztosítok mindenkit, hogy kéthárom év múlva csak a legritkább 
esetben fognak a kardok a hüvelyükből kiröpülni, olcsóbbak 
lesznek a golyók, a párbajpisztolyok. Mert mindenki a legkomo- 
lyabban meggondolandja, hogy egyetlen szóért, mely sértő, oda 
fizesse-e évi jövedelmét, vagy ennek részét, vagy 1000-2000 
koronát birság gyanánt s ezenfölül még hogy elszenvedje-e azt 
az egy, vagy több évi   fogházbüntetést   is,   a   hol  aztán az egyes 
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zárkákban elég ideje lesz majd a fölött gondolkoznia, hogy milyen 
portéka is hát tulajdonképen az a becsület. 

Ha a becsületsértések nem csupán pénzbírsággal fognak 
fenyíttetni, mint most, de súlyos szabadságvesztéssel is: akkor a 
párbaj olyan ritka fog lenni, mint a fehér holló; akkor az u. n. 
lovagias urak békés szerszámot fognak csináltatni a gyilkoló 
fegyverekből. 

Most a becsületsértés büntetése 500 forintig terjedhető pénz- 
bírság, sajtó útján pedig 3 hónapig terjedhető fogház. Rágalmazás 
esetében 6 hónapig terjedhető fogház és a sajtó útján szintén 
fogház, mely egy évig is tarthat. Mindezen büntetések azonban a 
gyakorlatban nagyon mérsékelve és túlságos enyhén alkalmaztat- 
nak bíróságaink által. 

Előbb polgári utón toroltattak meg a becsületsértések. Ha neme- 
sek, vagy polgárok követték el, a büntetés 200 koronára szólott, 
ha pedig paraszt volt a sértő, 80 koronát fizetett. Az eset minő- 
ségéhez képest azonban elzáratásnak, vagy testi büntetésnek is 
lehetett helye. Ha a sértés törvényszéken, vagy megyegyűlésen 
követtetett el: nyomban ki kellett fizetni a 200 koronát, addig el 
nem bocsáttatott, fogva tartatott. Szent István pedig nyelvkivágás- 
sal büntette a becsületsértőt. 

2. Szakasz. 
Λ párbajbiróságoJc és a régi magyar lovagbiróság. 

A párbajok megelőzésének második eszköze a párbajbíróság 
(jury), mely legalább is öttagú tanácsból állna. Feladata lenne 
komoly mérlegelés után esetről-esetre megállapítani: hogy van-e 
valóban sértés s hogy ez melyik fél becsületén követtetett el és 
ehhez képest az eset körülményei szerint kimondani, hogy van-e 
ok a kihívás, vagy elégtételadásra, illetve a párbajra. Ha helye 
van, megengedi, ha helye nincs, megtagadja. Ez a párbajbíróság 
tehát nem küszöböli ki a párbajt, csak korlátozni fogja oly ese- 
tekre, melyekben azt a társadalom elkerülhetlennek tartja. 

A párbajbíróságot becsületbeli ügyekben jártas és elismert 
tekintélyű, előkelő férfiakból kellene létrehozni és pedig esetről- 
esetre és lehetőleg külön minden olyan társadalmi osztály részére, 
melynek tagjai magasabb szellemi színvonalon állnak. A párbaj- 
bíróság egy évenként választandó és 25-30 úrból álló, párbaj- 
bizottságból alakíttatnék, hogy egyik vagy másik akadályoztatása 
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esetén közülök az öttagú bizottságot azonnal meglehessen bízni. 
Ez a párbajbíróság tehát nem volna állandó, mint a katonáknál, 
kikre azt a szolgálati szabályzat írja elő, melynek Ítélete alól 
csak rangjuk és állásuk elvesztésével  vonhatják ki magukat. 

Ha valaki sértve érzi magát, köteles ügyét, ha ez békés utón el 
nem intézhető, a párbajbíróság elé terjeszteni, ehhez képest elküldi 
megbízottait a sértőhöz, a ki szintén megnevezi megbízottait, 
a kik az esetet illetékes párbajbíróságuknak bejelenteni  kötelesek. 

A párbaj bíróságokat a különböző kaszinókban, ügyvédi, 
tanári körökben, társulatokban, egyesületekben lehetne és kellene 
kötelezőleg felállítani s az országos képviselőknél s az egyetemi 
fiatalságnál elsősorban meghonosítani. 

Ha valaki tudja, hogy a sértést olyan előkelő úri társaság 
bírálja el, mint a párbajbíróság: jobban meggondolja, hogy mikor 
és miképen sértsen. 

Ha a párbajbíróság kimondja, hogy a használt kifejezések 
nem becsületsértők, hogy sértő szándék nem forog fenn: akkor 
nincs ok a megverekedésre. Akkor nyugodtak lehetnek a felek is, 
a megbízottak is arra nézve, hogy esztelenség lenne összemér- 
kőzni, vagy egymást  megölni a semmiségért. 

Ha a párbajbíróság a párbaj ellen szól: ezen ítéletet az 
ellenfeleknek is, a segédeknek is tiszteletben kell tartani. Ki kell 
békülni feltétlenül. Mert a kibékülés maga is egy lovagias elég- 
tétel. Azután mert az ilyen lovagias békés megoldást, melyet a 
tanácsban résztvevő és a társas életben előkelő szerepet vivő 
öt lovagias úr becsülete födöz, sokkal nemesebb és nagyobb elég- 
tételnek tekinti mindenki, mint a párbajt. 

A párbajbíróság eljárása és az idő, mely alatt ez lefolyik, 
igen alkalmas az ellenfelek vérének lehűtésére. Határozata 
kényszerhatással is lehet annyiban, a mennyiben az, ki a hatá- 
rozat előtt meg nem hajlik, megszűnik a társaskör tagja lenni. 
Az ilyen kilépés, vagy kigolyózás pedig főleg a vidékeken, hol 
nincs más szórakozás, igen nagy csapás. 

Az ilyen párbajbíróság kilencztizedrészét megakadályozná a 
párbajoknak, az inkorrektséget, krakélerséget kiszorítaná és 
egyszersmindenkorra kiutasítaná a küzdőtérről a gyerekes, nevet- 
séges, szédelgő párbajokat. 

A párbajbíróság és pedig állandó jelleggel felruházva nem 
volt ismeretlen a mi hazai jogéletünkben sem. Lovagi bíróságnak 
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(curia militaris) hívták. Elnöke az országbíró volt, akadályozás 
esetén pedig a személynök. Ide tartoztak a becsületbeli ügyek, pél- 
dául, ha valaki hitére, vagy becsületszavára ígért valamit és meg 
nem tartotta; vagy mást becsmérlő szavakkal illetett, becsületében 
megtámadott, vagy ha valaki tanuk nélkül becsületszavára vévén 
föl a kölcsönt, ezt vissza nem fizette, vagy a letéteményt eltagadta. 

A sértettől függött, hogy igénybe akarja-e venni e bíróságot, 
mely előtt a felek személyesen voltak kötelesek megjelenni. 
Elmaradás esetén semmiféle mentség el nem fogadtatott, az 
elmaradó becsületét vesztette, valamint a panaszló is, ha vádját 
nem tudta igazolni. − A párbaj a bíróság előtt ment véghez. Midőn 
Mátyás király 1486-iki decretumában a rendes bírósági eljárásból 
a párbajt kizárta: ezt csakis ezen lovagi bíróság előtti ügyeknél 
tartotta fenn. − Előbb, a ki a bíróság által rendelt párbajban nem 
vívott, vagyonát vesztette és örökös szolgaságra ítéltetett. 

A párbaj a király, vagy nádor jelenlétében történt, gyalog 
vagy lóháton. Városokban bajvíváskor bezárták a kapukat. Tartott 
az első vérontásig, vagy míg egyik a másikat a sorompóból 
kiszorította. Ki e párbajban vesztes lett, sem perújítással, sem 
fölebbezéssel nem élhetett. 

3. Szakasz. 
A   segédek. 

Sokat tehetnek a párbajok fékezésére, vagy legalább csök- 
kentésére a segédek is, a kiknek részéről egy-egy komoly szó 
annak helyén és idején alkalmazva, sok félreértést kiegyenlítene 
és legtöbbször kibékülésre vezethetne. 

De épen ez a komoly szó az, mely nem mondatik ki. Mert 
a segédek, kik sem bőrüket, sem életüket nem koczkáztatják: a 
kibékülési kísérletet rendszerint csak üres formaságnak tekintik. 
Holott az esetek legnagyobb részében oly haszontalanságokról van 
szó, a mi alig érdemes komoly haragra, annál kevésbbé élet- 
koczkázatra. 

Az esetek túlnyomó száma bizonyítja, hogy az ellenfeleket 
igen sokszor a segédek ugrasztják bele a bajba, mert senki sem 
viszi bőrét, életét szívesen a halál torkába. 

Az „Armee Zeitung” és a „Vaterland” arról értesített 1901 
deczemberi   számában,   hogy   az   összes   katonai parancsnokságok 
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utasítást kaptak, a melynek értelmében ezentúl a tisztek között 
felmerülő becsületbeli ügyekben egy tisztnek sem szabad bajtársát 
provokálni, mielőtt az ügyről felettes hatóságának jelentést nem 
tesz. A parancsnokság fog azután határozni minden egyes esetben, 
váljon forog-e fenn ok párbajra. Az utasítás szerint még tettle- 
gesség esetén is ez az eljárás követendő és csak az előzetes vizs- 
gálat után rendelhető el a becsületbírósági  eljárás. 

A rendelet legfontosabb intézkedése, hogy a ki tettleges vagy 
hasonló súlyos sértést követ el, azt már ennélfogva is, minden 
egyébtől eltekintve, elégtételadásra képtelennek nyilvánítják és meg- 
verekedni nem engedik. 

A rendelet elvben a párbaj alapján áll; de gyakorlatilag véve 
haladást jelent, mert az a következménye, hogy egyrészt azokat 
az. affaireket, melyeket eddig párbajjal intéztek el, békésen vagy 
pedig úgy fogják elintézni, hogy az illetőket a hadseregből azonnal 
kitaszítják vagy pedig az ügyet katonai bíróság  elé viszik. 

4. Szakasz. 
A   katonaság. 

Nagyon üdvös lenne az is, ha a párbajszokás a törvények 
rendeleteinek megfelelőleg a katonaság körében eltiltatnék. 

Kétségkívül a legnagyobb mértékben megtámadható szokás, 
mondja Breden kapitány az „Armeezeitung” 1900. évi szeptember 
20-iki számában. Ezen szokás alól azonban a katonatisztnek nem 
szabad kivonni magát. Holott pedig a mai lovagias mérkőzésnek 
semmi köze sincs a középkori istenítéletekhez, sem a német lovag- 
kor duellumaihoz. Ez, úgymond a bécsi „Reichswehr”, pusztán 
szomorú hagyatéka az újkor első századában divott durva hadi 
szokásoknak. Egészen természetes valami, írja a „Wiener Tag- 
blatt” múlt évi augusztus 31-iki száma, hogy a párbajjal, ezen 
embertelen és kérlelhetlen muszájból származó istenítélettel semmi- 
féle vallás nem érthet egyet; sőt hogy ez ellen egyiránt fellázad 
úgy az emberi érzület, mint a természetes ész. 

Midőn katonai körökben a párbajok ellen ilyen hangok emel- 
kedhetnek, illetve a most ismertetett rendeletek keletkezhetnek: ez 
azt bizonyítja, hogy annak   megszűnése ott sem lehetetlen   dolog. 

Mert ha igazságosak akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy 
katonatisztek egymással   minden  haszontalanság miatt nem verek- 
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szenek. Ha pedig ez mégis megtörténik: erre már csak komolyabb 
összeütközés szolgáltathat okot. 

Az u. n. karczos (schneidig) katonatisztek ágiója a hadsereg 
körében is igen alászállott már s nem sok idő múlva ép úgy 
gúnytárgyai lesznek magában a hadseregben is, mint az élcz- 
lapok hasábjain. Ma már a józan önuralom, higgadt megfontolás 
és szakismeret a hadseregben is nagyobb tiszteletben áll, mint a 
karczos föllépés, az életet könnyelműen koczkára tevő vitézség, 
vagy a veszedelmet kereső vakmerőség. 

Ide járul, hogy a katonatisztek között ma már a szoros 
katonai disciplina következtében finomabb társalgási modor honos, 
mint a polgári körökben, tehát azoknál az összezördülésre is keve- 
sebb ok van, mint emitt. 

Ha a katonák példáját a finomabb társalgási modorban 
követni fogják a polgárok is: ekkor a polgárok közt sem fog 
annyi párbaj előfordulni. 

5. Szakasz. 
A társadalom állásfoglalása. 

De legtöbbet tehet a párbajok megszüntetésére maga a társa- 
dalom. Már is általános a meggyőződés, hogy a párbajok kiirtása a 
társadalom feladata. 

A társadalomnak radicalisan kell eljárni. Statáriumot kell 
hirdetni az iparlovagok, krakéllerek ellen, a kik tudatosan, szán- 
dékosan, czélzatosan, fondorkodva sértegetnek s kik ámbár csak 
látszatra becsületesek s mégis ők akarják boycottírozni, rémuralom 
alatt tartani az igazi komoly és becsületes embereket. 

Ez utóbbiaknak össze kell állni, bírói széket kell ülni a 
félbecsület fölött; ki kell szakítani a rohasztó fekélyt az egészsé- 
ges testből; el kell szigetelni ezeket a bizonytalan erkölcsű exis- 
tencziákat, kik elvakítják a gyenge szemüeket és irányadók 
akarnak lenni államban és társadalomban. 

így majd lassankint el fog maradni az afférek tervszerű 
hajhászása, a védtelen emberek inzultálása; a stiklinek, juxnak 
nevezett erőszakoskodás és a szándékos belekötés olyanokba is, 
kiket nem láttak soha, a kikkel tehát épen azért nem is lehetett 
bajok soha. − Megfog majd tisztulni a közszellem és közvélemény. 
Nem   lesz   majd   szükség   a   büntető   törvénykönyv rendelkezéseire 
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a magyar társadalom azon új típusai ellen, kik már-már az 
útonállásból is divatot teremtenek és botrányt okoznak, hogy ez 
által vakmerőségek és tekintélyüket félemletessé tegyék. 

Szembe kell szállani azokkal, kik lábbal tiporják az állam 
és társadalom azon törvényeit, melyek szigorú fenyítékekkel 
üldözik úgy a párbajt, mint a becsületsértést. 

Az igazán lovagias ember sohasem sérti más becsületét, mert 
tudja, hogy mily fájdalmat okozna nékie is az ilyen merénylet. 
A lovagiasság feltétlen parancsa lévén, hogy másnak becsületét 
legdrágább kincsét, tiszteletben tartsuk. 

A társadalomnak vissza kell vonulni, az érintkezést meg 
kell szakítani a becsületsértőkkel, rágalmazókkal, bármily tisztes- 
séges külszínben jelennek is meg. Az ilyen emberek nem lovagias 
emberek; ámbár úri passziónak tartják a párbajt és valóságos 
kéjjel keresik az okot és alkalmat, csakhogy belékössenek a derék, 
jellemes és lovagias urakba. 

Köztapasztalás bizonyítja, de szorgos tudakozódás után 
magunk is rájövünk arra, hogy általában véve az ilyen emberek 
előélete nem tisztességes, nem korrekt, nem feddhetetlen. 

Az ilyen emberek iránt viseltessünk udvarias hidegséggel, 
vagy kerüljük ki őket s ha társaságunkból nem akarnak távozni, 
inkább mi térjünk ki, semhogy velük afférunk legyen, avagy hogy 
szenny folt szálljon reánk érdemetlen társaságuk által. 

Kérlelhetetlen szigor a társadalom ez élősdi, e szipolyozó 
tagjai ellen. Különben őket lehetetlenné nem tehetjük. − Az pedig 
nagyon is ajánlatos, hogy kerüljük azt az alkalmat, a hol teljesen 
idegen elemek keverednek össze. 

6. Szakasz. 
A nők. 

És itt legelső sorban a nők feladata, hogy a társadalmi 
erkölcsök eldurvulását megakadályozza. Nagy a nő hatalma a 
társadalomban. A mit ő elitéi, az el van ítélve s a mit ő a maga 
köréből kizár: az ki van zárva, az elvesztette életgyökerét; 
elszárad, mielőtt felnőhetett volna. 

A nő hivatása: a magyar társadalmat arra a magaslatra emelni, 
a hol nincs különbség gavallér és gentleman között, a hol a nő csak 
azt a férfit fogadja el gavallérnak, a ki egyszersmind gentlemann is. 
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Csak így szűnhetik meg az a romanticizmus, mely a magyar 
gavalléros duhajkodást bizonyos varázslattal körülzománczolta. 
Csak így szűnhetik meg az az u .n. régi boldog idő, midőn a fiatal 
nemes urak az erőszakoskodásban keresték mulatságukat, midőn 
asszonyok és leányok őket dédelgették, csak őket szerették, 
kitüntették s alig óhajtottak szóba állani azokkal, kik legalább 
is valamilyen tulajdonságban hozzájuk nem hasonlítottak. 

Az ilyen urak még ha társaságbeliek is, még ha külsejük- 
ben oly tökéletesek is, ne jutalmat, dicséretet várjanak a társa- 
dalomtól, hanem erkölcsi elitélésben, kiközösítésben részesítse őket, 

A társadalomhoz kell tehát fordulnunk a becsületbeli ügyek 
fegyveres elintézése ellen. A társadalomnak kell a mozgalmat 
megindítani, mint ez Ausztriában, Németországban és Franczia- 
országban történik, a hol a bécsi és lipcsei párbajellenes felhívást 
a társadalom vezető emberei írták alá. A hatalmas társadalom 
eszéhez kell appellálni; meg kell magyarázni, hogy ha egykor a 
demokraticus eszmék előrehaladásával szakítani tudott, annyi 
előítélettel: emancipálja magát a párbaj alól is. 

Álljanak a mozgalom élére olyan férfiak, kik rangjuk és 
állásuknál fogva úgy a társadalomban, mint az állami életben, 
tudományban, művészetben, az ipar- és kereskedelem terén előkelő 
helyet foglalnak el: az eredmény nem fog elmaradni. 

Álljon a mozgalom élére a nemzeti kaszinó és az országos 
kaszinó, az erkölcsi magasabb mozgalmak intézői, a megyék, városok: 
mint Pestmegye, a székes főváros, Nagyvárad, Arad, Győr, Szeged, 
Szombathely stb. Mondják ki az orvosok és kötelezzék magukat 
becsületszóval, hogy jövőre a párbajnál való közreműködést meg- 
tagadják. Mondják ki az ügyvédek hasonlóképen, hogy a gyilkoló 
párbajhős védelmére nem vállalkoznak. Alakuljanak párbajellenes 
szövetségek, mint a milyenek egyes városainkban már is létrejöttek. 

Ha ezen mozgalom következtében a társadalom felfogása 
akkép módosul, hogy a társaságból kizárja azt és a társadalmi 
becsülést megvonja attól, a ki könnyelműen és súlyosan sért és 
és hibáját önként jóvá nem teszi: akkor ütött a 12-ik óra, mely 
után a párbajnak nemcsak csökkenése, de talán megszűnése is 
bekövetkezik. 



MÁSODIK RÉSZ. 

Az országos békeegyesület. 

I. FEJEZET. 

Visszapillantás. 
 
A nemzetközi békekongresszus mozgalmai hozzánk is eljutottak. 

Jókai Mór, Vámbéry Armin, Berzeviczy Albert és Josipovich Géza 
lelkes közreműködése folytán a magyar békeegyesület néhány év 
előtt nálunk is megalakult. 

A magyar nemzet is hozzácsatlakozott azon nagy nemzetközi 
szövetséghez, mely czélult tűzte ki a háború megszüntetését és a 
világbéke megvalósítását. 

Eszmények, tünemények, illusiók! Mondják erre azok az 
u. n. komoly és gyakorlati emberek. Próféták, filozófok, költők, 
exaltait szellemű nők, optimisták és szentimentálisok: csak ezek 
reménylik még ma is az örök-béke megtestülését! 

A nemzetek közt a versengés, fegyverkezés − úgymond − 
ép oly kevéssé szüntethető meg, mint az emberek közt a rokon- 
szenv, vagy ellenszenv, az erőszak és félelem, avagy a bírvágy és 
bosszúállás. 

Holott pedig mégsem egészen így van. A világtörténelem az 
ellenkezőt bizonyítja. Azt bizonyítja, hogy a civilisatio a haladás 
és felvilágosodás segélyével csillapítja, korlátok közé szorítja az 
emberi vad szenvedélyeket, szelídebbekké s egymás iránt méltá- 
nyosabbakká teszi a népeket s mindinkább növekvő hajlamot 
ébreszt bennük egy általános világrend létesítésére. 
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1. Szakasz. 

A vérbosszú, ököljog és önbíráskodás. 
Ma már nem hívja többé a vérbosszú intézménye fegyver- 

kezésre, véres csatára az embereket. Hajdanában, mikor még a 
család nem csupán a rokonfaj tagjait fűzte egymáshoz, hanem 
politikai kötelék, vér- és daczszövetség is volt egyszersmint: ekkor, 
ha a család egyik tagján valaki sérelmet követett el, ezt a többi 
családtagok, sőt az egész nemzetség is, kötelesek voltak magukévá 
tenni és mint a maguk sérelmét, megtorolni, megbosszulni. 
Kötelesek voltak a rokonok a családtagot esküjében, becsületének 
helyreállításában segíteni, avagy pedig a reá kivetett bírságot, 
pénzbüntetést vele megosztani. 

Ma már nincs helye többé az ököljognak, mint a középkori 
népeknél, a mikor még a jog egyértelmű volt az erőhatalommal» 
a makacs, hajlíthatlan és megátalkodott egyéni akarattal. Az ököljog 
korában az erősebb joga uralkodott; mert azt illette a jog, a ki 
erősebb volt és annak volt is az a, a ki jobban bírta és marta. 

A középkorban a közhatalom szervezetlenségénél fogva 
legtöbbször az önbíráskodáshoz kellett nyúlni. Más eszköz, más 
segély jogának épségben tartására, érvényesítésére nem találtatott. 

A tulajdonos fegyverrel kezében védte családja tagjait és 
házának békéjét; a hitelező önmaga elégítette ki követelését, 
önmaga zálogolta meg, vagy tartóztatta le adósát, ha ez a fizetés 
teljesítésében késedelmes volt. 

Ma már csak egyes helyeken, Korsikában s egynémely 
amerikai államban merülnek még fel olyan esetek, a melyek a 
kezdetleges középkor fejletlenségeire emlékeztetnek. 

2. Szakasz. 

A    magánharc z. 
Avagy gondoljunk csak vissza a hűbériség korára s ebben a 

magánharcz (Fehdegericht, guerre privée) borzalmaira. Ez a magán- 
harcz jogeszköze volt a hűbéruraknak, városoknak, önálló 
testületeknek sértett jogaik érvényesítése végett követelhetvén, 
hogy a hűbérurat hűbéresei, a várost polgárai, a testületet pedig 
annak tagjai segítsék, vagy védjék. 
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A magánharcz zivatarai leginkább Franczia-, Német- és 
Olaszországban pusztítottak, főleg a 11-ik században. Először az 
egyház lépett föl ezen magánharcz ellen az u. n. zsinati szabá- 
lyokkal, legkivált pedig az Istenbéke (treuga Dei) intézményével, 
mely azt követelte, hogy a magánharcz a hét négy utolsó napján, 
később pedig folyvást több és több olyan időkben is szüneteljen, 
melyek általa szenteknek jelöltettek ki. 

Ehhez járult Francziaorszagban Fülöp Ágost király rendelete 
alapján a negyvennapi szünetelés (Quarantaine de roy), mely sze- 
rint ezen idő lefolyása előtt és megelőző hadizenet nélkül sem a 
harczot nem lehetett megkezdeni, sem a sértésben nem részes 
rokonságot abba kényszeríteni. Azután az assecuramentum (assuré- 
ment) intézménye, vagyis a hivatkozás a másik hűbérúr békél- 
tető bíráskodására. Azután főleg Németországban a tartományi béke 
iránti szövetkezetek (Landfriedenbunde). Elvégre pedig azok az 
egyezkedések és kötelező szabályok, melyeket a tartományurak 
egymás közt megállapítottak a magánharcz kezelése iránt. 

Ezetk hasonlatosságára fejlődtek ki utóbb az u. n. nemzetközi 
szerződések is. 

II. FEJEZET. 

Újabbkori fejlemények. 

A mi pedig az újabb kort illeti: általános meggyőződéssé 
vált, hogy a háború a műveltség jelen állapotában a lehető leg- 
nagyobb szerencsétlenség, a lehető legnagyobb bűn az emberiség 
s a közjólét ellen. Főleg ha elképzeljük azokat az infernalis 
robbanó lövegeket, pokoli gyilkoló eszközöket, a melyeket a hadi 
tudományok újabb fejleménye összehalmozva rejteget a fegyver- 
gyárakban. Egy ilyen háború most: katasztrófa lenne a civilisa- 
tióra s évtizedekre vetné   vissza az emberiséget a barbarismusba. 

Épen azért már a próféták a bibliai korban szent meg- 
győződéssel hirdették, hogy a háborúnak a nemzetek között meg 
kell szűnni. 

Ugyanezt tette mintegy száz évvel ezelőtt Kant Imanuel 
is az örökbéke fölkent apostola. Nyomdokaiba léptek a többek 
közt Tolstoj, Björnstjerne, Ada Negri, Berthelot franczia külügy- 
miniszter és  Suttner Berta báróné. 
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XIII. Leó pápa pedig már évekkel ezelőtt fölemelte hatalmas 
szavát egy enciklikában a népek állandó fegyverkezése ellen. Mily 
nagyszerű jelenség lenne, úgymond, ha csakugyan beköszöntene az 
igazi béke korszaka, mikor majd a fejedelmek a fegyvereket 
félredobják. 

Angolországban a katholikus és protestáns püspökök már 
meg is állapították a békevasárnapot, kötelességül szabván a papok- 
nak, hogy ezen vasárnapokon minden templomban a háború ellen 
prédikáljanak. 

Oroszországban pedig előbb az elhunyt Sándor czár, utóbb 
pedig az ő lelkes fia II. Miklós kijelentette, hogy ő szívesen 
csatlakozik minden olyan mozgalomhoz, melynek czélja az, hogy 
harcz és háború ne legyen többé- Sőt a jelenleg uralkodó czár 
még tovább ment ennél. A múlt évi békejavaslatával és leszerelési 
terveivel az egész világon örvendetes meglepetést keltett, a mely 
tudvalevőleg általános nemzetközi conferentiának is tárgyává 
tétetett. 

Ezek az újabb jelenségek tehát kétségtelenül bizonyítják azt, 
hogy a háború már is népszerűtlenné vált. A közfelfogás, a köz- 
vélemény a népek millióiban határozottan a háború ellen foglalt 
állást. Az orvosi, földrajzi, művészi, közegészségi, közgazdászati, 
szóval minden elképzelhető kongresszus ma már a béketörekvések 
bajnokai és zászlóvivői közt foglal helyet. Még a fegyveres had- 
sereg is mindinkább csak a közbéke és a közrend őrévé válik s 
nem arra szolgál, hogy a háborút megtestesítse; sőt ellenkezőleg, 
hogy meggátolja azt. 

Ily értelemben érdekes felolvasást tartott már néhány év 
előtt Schemna Balázs, a bécsi katonai kaszinóban, tisztán katonai 
hallgatóság előtt. 

Norvégiában és Svédországban, Schweiczban, Hollandiában és 
Belgiumban a háború ellen való agitatio hivatalbeli, politikai 
követelménynyé vált, mely oda kényszeríti a kormányokat, hogy 
elismerjék, miszerint a közbéke a legkívánatosabb állapot; − ezt 
tehát minden lehető módon  fenntartani kell. 

Innen van, hogy újabb időkben azok a dolgok, melyek 
máskor a háború kitörését okvetlenül előidézték volna, ma már 
békés utón egyenlíttetnek ki és hogy a nagyhatalmak mindannyian 
közös érdeknek tartják a közbéke fenntartását s mindannyian 
egyetértenek abban, hogy a világháborút megakadályozzák. 
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III. FEJEZET. 

Békés megoldási módok a háború ellen. 

Az államok ma már nem nyúlnak mindjárt az erőszak esz- 
közeihez, hanem előzetesen esetről-esetre oly békés megoldási módok- 
hoz folyamodnak, melyek alkalmasok lehetnek a nemzetek között 
a fennforgó viszályt kiegyenlíteni, a fenyegető veszélyt elhárítani, 
a sértett jogoknak elégtételt szerezni s a gyengét az erősebb ellen 
védelmezni. 

Erkölcsi követelmény ma már: hogy az államok és fejedel- 
mek egymás iránti viszonyaikban méltányosak, elnézők, béke- 
szeretők legyenek; hogy előforduló viszályok esetén ezek barát- 
ságos kiegyenlítésére minden alkalmas eszközt felhasználjanak, 
kimerítsenek és oda törekedjenek, hogy ily módon a nemzetek 
között a háború lehetőleg elkerültessék, a béke állandóan fenn- 
tartassák s hogy az erőszak uralma az igazságnak adja át helyét. 

Az erős vágy és a vasakarat a csüggedés nélküli kitartással 
és lángoló lelkesedéssel karöltve közegeket, orgánumokat fog terem- 
teni a közbéke, örökbéke, illetve az általános lefegyverzés világraszóló 
nagy eszméjének, a melyhez úgy a nemzeteket, mint az embereket 
mindinkább közelebb hozza a szellemi és valláserkölcsi haladás, 
felvilágosodás és tökélyesbülés. 

Ezen közegek és működési szervek közé tartoznának a többek 
közt először is az európai és amerikai kultúrállamok nemzetközi 
szövetsége, másodszor egy tételes nemzetközi törvénykönyv, mely a 
szövetség által alkottatnék s ennek valamennyi tagját kötelezné, 
harmadszor pedig egy szövetségi kormánytanács, mely a nemzetközi 
viszályok elintézésénél egyiránt gyakorolná úgy a bírói, mint a 
végrehajtói hatalmat. Nem zárva ki természetesen esetleg a válasz- 
tott bíróságok alkalmazását sem, mint szintén egyik megfelelő 
kiegyenlítési módot. 

Ide tartozik a felekezeti szellem megszüntetése és a kölcsönös 
vallási türelem terjesztése is. Mert más a felekezetiség s más a 
vallásosság. 

Erős hit és vallásosság szülte az emberi nem szabadságát, 
ápolta a tudományokat, művészeteket és gyakorolta a legnemesebb 
humanizmust. −   Ellenben   az   erős   felekezetiség   bebörtönözi   a 
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gondolatszabadságot, elátkozza a tudományt, megveti a művésze- 
teket és martíromhalállal bünteti  magát   az   Istenben való hitet. 

Az igazi vallásosság nem feszegeti mások hitét, nem kutatja 
mások mennyei üdvösségét, hogy ez által viszályt keltsen, hogy 
az atyafiakat és hazafiakat elválaszsza egymástól és pokollá tegye 
a földet. 

De a felekezetiség megtámadja a vallásszabadságot, a békét 
nyugtalanságra s a szeretetet türelmetlenségre változtatja át az 
állampolgárok között. Hamar felébred aztán a fanatizmus, mely 
szenvedélyességgel, szélsőséggel jár, a szikrából, a kis lángból 
nagy tüzet gyulaszt, felgyulasztja a gyűlölet tüzét, melyet nem 
lesz majd könnyű eloltani. 

Hagyjuk tehát a felekezetiséget, mely harczczal, háborúval, 
üldöztetéssel jár. De annál jobban és buzgóbban ápoljuk a hitet 
erkölcsöt és vallásosságot, mert ez az, a mi a magyar hazának 
legelső sorban üdvös és a magyar nemzetnek kívánatos. 

A társadalmi béke és kölcsönös vallási türelem: nélkülözhetet- 
len feltételei nemzeti nagy czélunknak, a magyar nemzeti állam 
megvalósítása és fenntartásának. 

Hogy a most nevezett tényezőkre vonatkozó javaslatok épen 
nem képtelenségek, bizonyítják az u. n. újabbkori európai béke- 
kongresszusok. Azok a kérdések, a melyek ott eldöntettek és azok 
az elvek, a melyek ott felállíttattak: már is arról tanúskodnak, 
hogy azokban nemcsak a törvényhozói, de a bírói és végrehajtói 
hatalom elemei is feltalálhatók. − Sőt nem egyszer azt is meg- 
mutatták már az európai nagyhatalmak, hogy ha akarnak, érvényt 
tudnak szerezni határozataiknak. Mint ezt egyes törökországi, 
ázsiai, és amerikai konfliktusok alkalmával örvendetesen tapasz- 
taltuk. 
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IV.  FEJEZET. 

Egyetemi békeszövetség. 
Az olyan országban, a hol, mint különösen Magyarországban 

és Ausztriában is többféle nemzetiségek laknak, egy ilyen országban 
különösen hatalmas tényezői lehetnének a közbékének az u. n. 
egyetemi békeszövetségek. 

Ezek az egyetemi békeszövetségek magukban foglalnák a 
belépő egyetemi polgárokat általában − vallásra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül; fölvennék magukba a nem magyar ajkú 
ifjúságot is nyelve, vallása és faji jellegű kultúrája fentartásával. 
A békeszövetség hatáskörébe tartoznék az egyetemi polgárok közt 
a nemzetiségi, vallási, becsületbeli ügyek s egyéb előforduló viszályok 
elintézése. 

Az egyetemi békeszövetségnek   központja   Budapesten  volna. 
Lennének  azonban a vidéken, a megyékben, városokban fiókjai is. 
Képeznék pedig ezeket a fiókokat az egyetem kebelében fennálló u. n. 
vidéki egyetemi körök, mint a biharmegyei,   veszprémi,   szepességi, 
aradi,   szegedi   stb.   Ezek   az   egyetemi békeszövetségek a vidéken 
ép úgy lennének szervezendők, mint a budapesti központ, a melybe 
a nemzetiségi ifjak megfelelő arányban ép úgy fölveendők volnának 
a tisztikarba, mint a választmányba. 

* 
* * 

Az egyetemi ifjúság neve arany betűkkel van felírva törté- 
nelmünk nagy lapjaira. A XIX-ik század nagy átalakulásai őneki 
juttatták egyikét a legdicsőbb szerepeknek. 

Az egyetemi ifjúság mindenütt ott van: a hol a szabadság, 
egyenlőség, testvériség, haladás és felvilágosodás zászlaját lobog- 
tatják. Ott volt a múltban, ott van most és ott lesz jövendőben is. 

Az egyetemi fiatalság mindig erős hitvallója volt a jónak 
és igazságnak, melyek az ő szívében titokszerű atyafisággal 
szövődtek össze. Ép úgy, mint a hogy a napsugárban egybeolvad 
a világosság és melegség, melyet szintén nem lehet abban sem 
felbontani, sem elválasztani. 

A fiatalság legjobban van áthatva az erkölcsi jó szellemétől 
s legelőbb veszi észre a nemesítő és boldoggá tevő örök igazság 
hajnalhasadását. 
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Épen azért erősen hiszem, hogy az egyetemi ifjúság most is 
megérti a kor intő szavát és szívesen, lelkesen csatlakozik azon 
nagy ideális mozgalomhoz, melyet a humanismus nevében az 
állandó béke életrehozása és a hadsereg leszerelése iránt nem kisebb 
emberek indítottak meg, mint Európa uralkodó fejedelmei. 

És itt a béke és szeretet nevében a »Szózat« nagy dalnokát 
Vörösmarty  Mihályt hívom fel halottaiból, mondván: 

„Kezdjünk egy új életet. 
Legyen minden magyar utód 
Különb ember mint apja volt. 
Ily áldozat mindig szabad, 
Mert még neked virulnod kell, ó hon, 
Isten és ember viraszt pártodon!" 

. Igenis, kezdjünk egy újabb életet. Ámde ne a gyűlölettel, 
vagy az erőhatalommal. Gyűlöltünk, mint török-tatár. Bánkódtunk, 
mint a sziklavár. Ügyünk azért sikert nem ért. A mi pedig az 
erőhatalmat illeti: erőhatalommal lehet ugyan az embereket és 
népeket valamire rákényszeríteni, de meggyőzni, állandóan meg- 
nyerni őket, nem lehet soha. 

V. FEJEZET. 
A magyar és más ajkú egyetemi ifjúság. 

Kezdjünk egy újabb életet kölcsönös tisztelet, szeretet és 
becsülettel úgy egymás iránt, mint különösen a nem magyar ajkú 
egyetemi polgártársak iránt is és viszont. Ha szerettük egymást a 
múltban, szeressük egymást a jövőben is. Oszszunk meg egymással 
örömet és jólétet, but és bánatot jövendőben is. 

Kezdjük meg ezt az újabb életet már az egyetemeken az 
általános kibéküléssel, az elégületlenség, bizalmatlanság megszün- 
tetésével és annak a megmagyarázásával, hogy lehet valaki 
nemzetiségére nézve horvát, szerb román avagy tót, de hazafiságára 
nézve nem lehet más, mint magyar. Mert nemzetiség sok van, 
de haza csak egy van: a területileg és politikailag feldarabolhatlan 
magyar haza, az ezeréves Magyarország! A hazafiságot igen szépen 
lehet összegyeztetni a nemzetiség fogalmával, mint ezt már 
Gróf Zrínyi Miklós tette, Péter öcscséről ekképen szólván: 
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„Az én vitéz öcsém nyelvére  bár horvát; 
De azért, mint magyar imádja hazáját!” 

Kezdje meg ezt a reformácziót maga az egyetemi ifjúság 
azzal a komoly elhatározással, hogy békében, barátságban fog 
élni egymással is, a nemzetiségi egyetemi polgárokkal is; hogy 
nem fogja egymást lenéző, becsmérlő, gúnyolódó vagy illetlen 
magaviselettel sértegetni. Hanem úgy tekintik egymást mint 
testvéreket, jóbarátokat, mint a közös édes anyának − mint 
ennek a mi imádott magyar hazánknak édes gyermekeit. 

Az egyetemi ifjúságból lesznek idővel a nemzet vezérei, az 
ország nagyjai. A milyen az egyetemi ifjúság, olyan lesz a nemzet, 
olyan lesz az ország. 

Én meg vagyok győződve, hogy ha az egyetemi békeszövetség 
az egyetemi polgárok között megalakul és mint alkatrész beékelő- 
dik az országos békeegyesületbe, ha megalakul itt a központban 
Budapesten és az ország azon egyes vidékein, hol u. n. egyetemi 
társaskörök vannak: ezek az egyetemi békeszövetségek már csak 
rövid egy évtized múlva is annyira át fogják idomítani és meg- 
változtatni az egész magyar társadalmat, hogy a nemzetiségi súrló- 
dások el fognak enyészni úgy az egyetem falain belül, mint 
ezeken kívül. Önként elő fog állani a magyar társadalmi egység, 
a melynek természetszerű következménye lesz a nemzeti egység és 
nemzeti állam megvalósítása. 

A magyar nép és a magyar ifjúság mindig életrevalónak, 
tettre késznek bizonyította magát ott, a hol szükség volt rá. 
Kevesebb életrevalósággal annyi történelmi szerencsétlenség által 
sújtoltatván összeroskadt volna. 

Nem csupán hiszem, de bizton tudom, hogy az egyetemi 
polgárság, ezek a nyílt homlokú és merész szívű ifjak követni 
fogják az ősök példáját, megértik a kor intő szavát és át vannak 
hatva testestül-lelkestől az egyetemi békeegyesület szükségessége, 
fontossága és hasznossága iránt s épen ezért annak megvalósítását 
nemcsak a törvényekkel és a fennálló renddel, de hazafias szelle- 
mükkel is összeférhetőnek tartják. 

A tér nyitva, a nemzet hálás; ne panaszkodjék senki, a ki 
a közügynek igazán szolgálni akar, hogy nincsen számára tevé- 
kenységi kör. Az u. n. nobile officium a társadalmi ügyekkel való 
ingyenes foglalkozás mindig előnyösen jellemezte a nemes magyar 
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embert. Épen azért, ha a múltban elítéltük az önzőket, kiknek 
az volt a jelszavuk, hogy nem adózunk: ma elítéljük s el is kell 
ítélnünk azokat, kiknek az a jelszavuk, hogy „félre állunk” a 
társadalmi közügyek országútjából. 

Munkára fel azért nemzetem apraja, nagyja. Tegye meg 
mindenki kötelességét, a kinek szíve dobogni, lelke lángolni tud 
a hazáért, nemzetért. Mert a mi országunk nagy prófétája, 
Gróf Széchenyi István mondta, hogy a magyar nemzetnek 
az elmulasztottak helyrepótlásában rendkívüli, csaknem a csodákkal 
határos testi és lelki ereje vagyon. 

Merítsünk ösztönt, lelkesedést a nemzetnek ezen kiapadhatlan 
őserejéből, mely ámbár koronként szunnyad, koronként talán 
testvérharczba is téved: de azért állandóan él és mindenütt meg- 
mutatkozik gondolkozásunkban, érzelmeink és cselekvényeknél − 
hasonlatosképen mint az a hegyek mélyéből feltörő forrás, mely 
partok közé szorított mederben hömpölygeti hullámait s a messze 
elömlő rónáiból zöld mezőket, virányos ligeteket, termő szántó- 
földeket varázsol  elő. 

Ilyen forrásnak képzelem én az egyetemi békeszövetséget − 
emelkedést, haladást, áldást és felvirágozást hozva emberre, 
hazára, nemzetre és nemzetiségre. 


