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ELŐSZÓ és AJÁNLAT.

E munkát 1843  — 44-ben írtam, boldogult Sissányi 

Eufemia lelkes honleány’ buzdítására; ö ígért költséget k i- 

adhalására, mit halála’ óráján végrendeletében meg is hatá

rozott.

Az ö szellemének legyen tehát e munka ajánlva.

Sok viszontagságon ment e munka azóta keresztül; 

megkísértettem e hazában mindent kiadhatására, de hasztala

nul; kivittem külső országokba, —  sükeilelenül.

Fogságom idején a kir. fiskus tortúrája alatt nyögött, 

most végre — napvilágra jöt.

Sok dolog megváltozott, máskép van azóta hazánkban: 

de én e munkában egy szót sem változtattam; meghagytam
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benne mindent úgy, a hogy akkori időben leírtam. Úgy te

kintsék tehát olvasóim, mintha valósággal 1844-ben  jelent 

volna m eg, mert ha a mostoha körülmények nem akadá

lyoznak vala, rég1 kinyomatott volna.

Három részből áll: e l s ő  az álladalom vagy státus, mint 

e füzet mutatja; más i k  a vallási foglalja magában; a ha r 

madi k  a nevelést tárgyazza.

így  három szakaszra azért osztottam, mivel könnyebben 

megszerezhetni. Árát lehető olcsóra határoztam, hogy a ke

véssé vagyonosak is magokévá tehessék.

A’ kik sok iskolán keresztül magoknak bő ismereteket 

szereztek, azoknak e könyv talán fölösleges lenne: de én 

mint minden dolgozataimat, úgy ezt is azon polgártársaknak 

szántam, kik nem értek rá az iskola1 küszöbét koplalni, ha

nem kevés üres óráikat mégis hasznosan tölteni óhajtják

Budapest, septemberben 1848 .

Táncsics.



T u d n i v a l ó .

E munkában több helyen fordulnak elő , mik

ekképen rekesz közé vannak zárva ezt

gesnek tartom megmagyarázni, mert különben az olvasó

oktalanságnak tartaná a zárjegyet így használva mi

ként itt előfordul, mivel sok helyen nincs értelme , pedig 

az illyrekesz közé szorított mondásnak mindig teljes ér

telme szokott lenni. Tehát:

Azt, mi itt zárjel közt van, a királyi fiskus vörös cze- 

ruzával húzta alá,miket aztán vádpontokul használt föl 

ellenem.



Ne azt nézzétek > miként intézkedtek más nemzetek, hanem csak azt 
cselekedjétek, mit a józanész sugall.
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i izen  részben azt vizsgáljuk meg, mit kell polgári társaság alatt érte
nünk? Neveztethetik e a hazánkat lakó különféle nyelvű és rangú ein- 
bertömeg társaságnak ? Megfelelnek e törvényeink a józanész követe
léseinek? Miilyenek szükségkép minden intézkedések, mellyek a h á- 
nyos polgári szerkezetből folynak? Más nemzetek polgári szerkezete jó e, 
s mik hiányai ? Miilyen törvények szolgálnak a j ó , valódi társaságnak 
alapjaid ?

I. FEJEZET.

B e v e z e t é s .

Mi a józanész? maga az igazság. Micsoda az igazság? kérdé Pilátus 
Jézustól; és mikor ez felelni akart, nem hallgatá meg. Atyámfiái sokan 
vannak köztetek, kik az i g a z s á g  s z ó t  gyakran pengetik, de sem 
nem tudják mi az, sem meghallgatni nem bírják. A józanész mondja, hogy 
négy több mint kettő, és ez igazság; mert mint mondani szokás, ezt jó
zanul senki nem tagadhatja; tehát a józanész és igazság egy.

Vannak dolgok, (de e kilétei rósz itt: d o l g o k ,  hanem máskép 
kellene magamat kifejeznem) vannak a természetben olly mi k,  mit de
finiálni nem tudunk; illyen a józanész, vagy igazság; ezt inkább csak 
érezzük. Éjjel sötét, nappal világos van; ezt a józanész mondja, vagyis 
ez igazság; az atya idősebb mint fia, ezt józanul tagadni nem lehet, te
hát ez igazság.

Az it y példákat végetlenig sorolhatnék , miből az világlik k i , hogy 
van józanész, van igazság; csak kövessük.

Ha nem józanész az , mit én annak tartok, mutassátok meg, és én 
elállván tőle, titeket követlek. E józanész kisebb, nagyobb fejíödöttség- 
ben, némelly őrültet kivéve, minden emberben megvan. Mutassatok em
bert, ki azt állítsa, hogy három több mint hat; ki állítsa, hogy egy má
zsa könnyebb mint fél mázsa.

Kérdezzetek meg egy hortobágyi bujtárt, kinek Guttenberg talál
mánya ismeretlen világ, mondom kérdezzétek meg tőle: mi jobb, az e, 
hogy a polgári társaság terheit csak a szegény viselje, a gazdag pedig 
minden tehertől ment legyen? Váljon mit fog felelni? Éppen azt feleli, 
mit erre Sokrates felelne, ha még élne és tőle ezt kérdeznétek.

De ha nem hiszitek, hogy az említettem bujtárnak a társaságról és 
annak tértiéiről fogalma, még pedig tiszta fogalma van, ugyanez esz
mét más szavakkal intézzétek hozzá s igy kérdezzétek tőle:

„Te Pista, ha ti öten volnátok itt gulyások, mit gondolsz, nem ügy 
volna e legjobb magatok közt a dolgot elintézni, hogy hármatok éjjel 
viraszszon a gulya mellett, aztán ugyanaz a három nappal örözze, le-
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ge’tesse a gulyát, merjen neki vizet, s egy szóval végezze azt, mi a gu
lyásnak dolga ; a másik kettő pedig addig terítse le subáját s heverjen 
rajta ; mikor aztán kitálolnak, az a kettő, ki a subán bevert, előbb üljön 
a tál mellé, s ha már jóllakott, akkor ti hárman megehetitek a mit ők 
ketten hagytak ; ez pedig egyik nap úgy mint a másik nap.u

Atyámfiái, ki azt hinné közületek, hogy Pista bujtár igy felelne: az 
bizony jó lesz; az vagy tagadna Istent, igazságot, józanészt, szóval min
dent a mi szent, vagy pedig megbolondult volna.

Barátim, van józanész, a hortobágyi bujtár agyában éppen úgy, 
miként azéban , ki az országot kormányozza. De e kettőnek tudománya, 
ismerete végetleniil különbözhetik.

Az élet cselekvésből áll. Ha emberben józanészt nem tennélek föl, 
cselekvésében bármit követne el, meg nem büntethetnétek. Minden cse
lek vés, minden mozdulat, mit ember végbevisz, háromféle lehet, több
félét gondolni nem vagyok képes: jó , r ó s z ,  k ö z ö n b  ö s. És e három
féle cselekvés közti különbséget Pista bujtár józanesze éppen úgy látja, 
mint Kanté, vagy Hegelé; a különbség köztük csak az, hogy Pisla buj
tár nem tudja érzését, gondolatát úgy kifejezni, mint emezek. Lássuk 
csak példában.

Pistát egy szilaj tulok leöklelte, s egyik lábát átszurla. Olt fekszik 
most szegény vérében fetrengve az út mellett, hová csak nagy kínok 
közt vánszoroghatott azért, mivel ott előbb remélt segedelmet.

Tegyük hogy jő arra egyenként három ember. Az egyik vizes ru
hával borogatja lábát, majd meg füveket szed s bekötözi sebét, el nem 
megy mellőle mig nem látja, hogy veszedelmen kívül van. Pista érzéke
nyen köszöni neki s azt mondja : az Isten áldja meg jó c s e l e k e d  e- 
l é é r t .  Ki az közületek atyámfuu, ki azt bírná állítani, hogy ez nem 
jó cselekedet volt? és kicsoda az, ki állítani merné, hogy: Pistának 
nincs fogalma arról, mi a jó cselekedet, midőn ez iránta bizonyított cse
lekvést jónak mondja?

Már a bujtárnak sebe szépen hegedni, gyógyulni kezd , de azért a 
neki jótevőjétől tanácsolt füvekkel borogatja ; egy másik ember j ő , ki 
hozzámegy, s megtudván mi történt kegyetlenül veri Pistát. Ne csodálkoz
zatok, hogy ö ezt minden ok nélkül teszi (hiszen látjátok az életben szü
netlenül, hogy az erősebb a gyöngébbet nyomorgalja , kínozza, zsírját 
szíja , szinte minden ok nélkül, a mi egyre megy a veréssel).

Mit gondoltok, tiszta fogalma van e Pistának a rósz cselekvésről, 
ha azt mondja, hogy az ember vele roszul cselekedett, ki öt vérig verte? 
Én úgy tartom, hogy minden filozófusoknak esze együttvéve sem mond
hatna mást. Tehát e szerént Pistának józanesze világosan ítél jó és r ó s z  
között.

így kínlódik ö, midőn egy harmadik vándor jő feléje, kit Pista az Is
ten és minden szentek nevében csak arra kér, hogy égető szomja eny
hítésére egy ital vizet hozzon neki a közellevö kútból. De a vándor azt 
mondja : hozz magadnak ha kell, ha nem bírsz menni, én arról nem te
hetek , semmi közöm hozzád.

Én mind azon észt, mi emberekben van, hívom bizonyságul, hogy 
e vándor magaviseletét Pista rosznak nem nevezheti, mert hiszen akarva
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semmit sem követett el rajta, mi neki ártalmára lehelne, de jónak sem; 
ez sem nem jó, sem nem rósz, hanem mi k ö z ö n b ü s n e k  nevezzük ; 
mert valósággal Pistára nézve is az , csakhogy ö igy nem tudná magát 
kifejezni.

Nincs ember, kinek józanesze ne sugalná mi a jó ; de midőn azt tudja 
mi a j ó ,  szükségkép kell tudnia mi a r ó s z ,  és mi a k ö z ö n  b ő s ;  
e három úgy szólva egy fogalom; mert ha valaki nem tudná mi a rósz, 
azt sem tudhatná mi a jó, s mi a kettő közt levő közép, vagyis a kö
zön bős.

Midőn az ember azt mondja: ez nagy, kell tudnia mi a kicsiny, mi 
a középszerű. Hiszitek e ezt? józanul nem tagadhatjátok. Ha nem ludná 
is az ember magát kifejezni; ha nem ismerné is a szavak értelmét; ki
csiny, nagy, magát a különbséget, mit ezek jelentenek, mégis kell tud
nia; mert a nagyot kicsiny gyanánt nem nézheti. És ki fanitá az olly em
bert erre, a ki soha iskolai küszöböt át nem lépett? senki; ez nem ta
nulás, hanem maga a józanész, mit a természettől öröklött. Ha nem tudná 
is e szavakat: nehéz, könnyű; érzi, hogy a vasnak nem az a súlya van 
mi a fának; látja, hogy a fenyii magosabb mint a boróka. És midőn ezt 
tudja, látja: Ítél.

Ki tanitá öt igy Ítélni? nem a ti intézeteitekben tanulta, hanem a 
józanész munkálkodik benne.

Az embernek ismerete eleinte csekély, tehát könnyen állíthat olly 
valamit legnehezebbnek, a mi egy előtte még ismeretlen valamihez ké
pest igen könnyű. Gazdagulván ismeretekben előbbi állítása, Ítélete a 
szerónt változik. Ezen változás : t ö k é l e t e s ü l é s e .

Midőn emberben az isteni szikra legelőször munkássá le t t , ítélni 
kezdett; jól vagy roszul; s Ítél végső leheletéig; szinte mindig jól vagy 
roszul, de ítél; nem ítélnie nincs hatalmában, csak azzal a különbséggel, 
hogy egyik ritkábban, másik gyakrabban használja ítélő eszét.

Hogy néha, sőt gyakran hibásan ítél, onnét van, mivel a lények 
természetét, s a körülményeket és okokat nem ismeri.

Hogy az ember, mióta ember, mindenkor ítélt, bebizonyítani akarni 
annyit tenne, mint azt mutatni meg, hogy nappal világos , éjjel pedig 
sötét van. És mivel mindenki, mindenhol és mindenkor ítél, milly vég-  
telenféléknek kell az ítéleteknek lenniük! Ki a biró fölöttünk: mellyik 
Ítél jól? A jövő kor jobb itéletü férfiainak öszszes Ítélete. Egyébiránt 
jelenleg csak a józanész határoz, mellyíkünknek Ítélete jó, vagy hibás.

Lássunk néhány példát, ki miként ítél. A római pápa azt állítja (ítéli, 
mert minden állítás ítélés), bogyót isten minden katolikusoknak urává, 
fejévé tette; én pedig (ámbár szinte katolikus) azt állítom , hogy hit 
vagy vallás dolgában embert felsöbbségemnek élném ismerhetek, mert 
ha Isten ellen vétkezem, az csupán kett’ nk dolga , enyém és Istené; 
szószóló prókátorra nincs szükségein, urra még kevesebbé; ha éppen 
valaki úgy van meggyőződve, hogy ö maga nem beszélhet, vagy nem 
fohászkodhatik Istenéhöz, ám kérje meg, ki iránt legnagyobb bizodalma 
van, a pápát vagy püspököt, hogy az tegyen föl neki kérölevelet,

De minek Rómába olly meszsze menni példákért, mikor közelebb is 
Utálunk. Sokan közülünk azt állít ák , hogy polgári szerkezetünk alap á-
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bán igen jó; (én pedig azt állítom, hogy az egész lármás nagy könyv
ben, ide értve az Álmos fejedelemmel kötött eredeti szerződést is, csaií 
e három szó van, mit a józanész egészen helybenhagy: Álmost szaba
don válasz'juk).

Némcllyek azt állítják : a nép nem érett még meg annyira, hogy 
nek: szabadság és jogok adathassanak; én pedig azí állítom, hogy a más 
verejtékén szerzett kész haszonnak elköl éséhöz nem szükséges annyi 
érettség, mint a munkához, tehát a nép igen is érett; állítom tovább, 
hogy ha mindenre érni kell is, de szabadságra és jogokra nem, mert 
ezek az emberrel vele születnek; ezek természetéül egyek; mert nincs 
az emberek intézetei közt egy is ollyan, hol a jogok és szabadság mint 
valami raktárban letéve volnának addig, míg egyik ember a másik után 
megérik, hogy aztán onnét neki a maga része kiadassék. Vagy ha van, 
mutassátok meg hol van? a helytartó tanács épületének valamellyik zu
gában, vagy a királyilak egyik kamarájában? Én már mind testileg, mind 
lelkileg megértem, mert már megettem kenyeremnek javát (ámbár az is 
igen keserű volt), tehát mért nem adjátok ki jog-és szabadság részemet ?

Atyámfiái balgák vagytok, ha azt hiszitek, hogy n ások szabad
sága és joga rátok van bízva. Magyar közmondás szerént: ebre bájai nem 
szokás bízni. De mutassátok meg, ki bízta rátok és mikor?

Mások azt állítják: hogy. az olly polgári szerkezet legjobb, melly 
szerint az uralkodás firul fira örökségük szál; (én pedig azt állítom, hogy 
a hol illyenféle szerkezet létez, az nem is érdemli a polgári társaság 
nevét); mert a ki nem válasz hat, annak szabadsága vagy elnyomva 
vagy eljátszva van; a kinek pedig szabadsága működésben nem lehet, 
az rab; tehát az ország lakosit egy nagyobb úr, s üggelékeiiil több ki
sebb úr és szolgák teszik.

Meg mások azt állítják : többet ér ha a nemzetnek jó fejedelme van, 
minden polgári szerkezetnél; de én a Iegroszabb szerkezetet, mellyet 
magok a polgárok férczel ek öszsze, többre becsülöm mint a legjobb fe
jedelemnek önkényü akaratát; mert ha a fejedelem tetszése és önkénye 
szerént uralkodik, zsarnok; ha pedig törvényeket ir öszsze, mind maga 
mind a nép számára, akkor ö ur, a nemzet pedig cselédei, vagy igazab
ban mondva szolgái. És ha olly törvényeket adna is, mellyeket az egész 
nemzetnek színe, Iegbölcsebb képviselői adni képesek nem volnának (a 
mi azonban képtelenség), mégis mint roszakat viszszavelném, ha csak 
előbb szabadakaratunkra s megvizsgálásunkra nem bízná, hogy elfo
gadni akarjuk e , vagy nem; mert semmi emberi ész és jóság nem bir 
nekem olly valamit adni, mi szabadságommal és jogaimmal fölérne.

Egy nagy úr azt állítja, hogy 100 millió pengő forintnyi kölcsön 
hazánkat magas fokra emelve boldogítja; én pedig azt állítom, hogy ez 
nemcsak nem segít rajta, sőt veszedelmét mozdítja elő, ha más gyöke
res javítás nem előzi meg: úgy de a gyökeres javítás olly természetű, 
hogy bolondság volna mellette olly kölcsönvétel.

Sokan azt állítják, hogy ők miveltebbek mint a nép, s magukat et
től elkülönítik; én pedig azt mondom, mind azok, kik a népről, mint kü
lön felekezetiből beszélnek, mindannyi zsarnokocskák, de csak azért nem 
üz;k nagyban zsarnokoskodásukat, mivel fizikai tehetségük hiányzik.
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Mutassátok meg, hol a vonal, mellyen i n n e n n é p , túl pedig n e m 
nép van?

Azon néhány száz barbarusszó, mellyeket majomként elutánozta tok, 
azon tarkabarka gúnya, mit a párizsi divat férczelöi rátok aggatnak, a 
józan és egyszerű természettől elfajult ferde miveltségtck és hiú czifra 
beszédtek nem jelelik ki eléggé a vonali. Másban pedig nem igen külön
böztök a néptől, ha csak abban nem, hogy a finomság leple alatt rejlő 
erkölcsötök veszélyesebb a népénél.

Én részemről a néptől különválni nem tudnék, de nem is akarok : 
szokásom, nyelvem, életmódom , érdekem s t b az övével egy; beszédem 
az ö szellemében hangzik, szivem az ö jobb létéért ver.

Testben és lélekben egy lévén a néppel beszédem azéval összeolvadt. 
Vizsgáljuk egy kissé mi vagyunk mi, s mi van kivültink? Józanész szerint 
nemzetnek kellene lennünk, (mert ti töredék, kik tőlünk elkülönözve kí
vülünk vagytok, nemzetet nem képezhettek): de e hazában nincs nemzet.

Kik a marhát legeltetik, tenyésztik, azok mi vagyunk; kik a földet 
mivelik, hogy kenyér legyen, azok mi vagyunk; kik tüzelőt adnak, azok 
mi vagyunk; kik az utakat csinálják, hogy közlekedés lehessen, szinte 
mi vagyunk; kik a ruházatot adják, azok is mi vagyunk; kik a terméke
ket és készítményeket pénzzé teszik, kereskednek, azok is mi vagyunk; 
kik, a helységeket és városokat építik, azok hozánk tartoznak; kik a föld 
kebeléből az érczeket és sót ássák, kik minden szükséges eszközöket és 
szerszámokat készítenek, azok hozzánk tartoznak; kik az ellenséggel 
szcmbeszálva a hazát védelmezik, a mi fiaink; kik a vallást tanítják és őr
zik, tudnillik az alsó papság, hozzánk tartozik, minden egyéb tanítók, 
a könyvirók magok (keveset kivéve) hozzánk tartoznak; kik a száz meg 
ezerféle tisztviselőket fizetik, azok is mi vagyunk ; szóval mi a társaság
nak életet ad, az mi vagyunk; de jobban mondva a társaság mi vagyunk.

Kívülünk vagytok t i , kik magatokat clkiilönöztétek: hivatalbeliek, 
kész-pénzből élők, urak, hivalkodók, katonatisztek, aztán némelly kor
helyek , játékosok, végre a főbb nemesség. De ha mi nem vagyunk , ti 
maroknyi nép, fökép munka nélkül, miként most éltek, nemzetet nem te
hettek; csak a munkások öszszesége képez nemzetet; ti, kik kívülünk 
vagytok, nélkülünk vagy elvesznétek, vagy ha elveszni nem akarná
tok, éppen olly munkásokká kellene lennetek, miilyenek mi vagyunk, 
mert munkásság nélkül nincs élet.

Ti, kik tőlünk különválva mint népről beszéltek, igen gyakran em
legetitek: a n é p e t  n e v e l n i  ke l l ,  csak az a baj, hogy érdeketek el
lenkezőt kíván, tudnillik azt, hogy az emberek minél gyávábbak, minél 
ostobábbak maradjanak; mert úgy könyebben bánhatni velük baromként.

(A hatalom még most kezetekben van, mibe kerülne nektek az 
egész országba jó nevelést hozni, ha szándékotok is az volna, mint a 
mit szóval emlegettek? Hiszen nektek csak akarnotok kellene, ha zse
betekbe nem nyúlnátok is, mert a közterheket úgy is mi viseljük.)

Ti igen jóknak akartok látszani irányunkban , nem óhajtjátok hogy 
azon költség is ránk nehezedjék, mibe a jó nevelés kerülne, és.igy csu
pán legjobb atyai szerétéiből halasztjátok az ügyet. Bizony, bizony, ha 
ti azt gondoljátok, hogy mi ezt nektek elhiszszük, úgy igen nagyon
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csaló itok. De hat oliy sokba kerül e a jó nevelés? Ha azt hiszitek, hogy 
a nevelés temérdek pénzbe kerül, úgy nektek nagyobb szükségetek 
van a nevelésre mint nekünk.

Vagy őszinték vagytok irányunkban vagy nem; ha őszinték, úgy 
tennetek is kell értünk valamit, nem csak beszélnetek; a ti jó nevelésiek 
(mint hiszitek) némi erkölcsi gyümölcsöt hozott, tehát annak sugallá- 
sára valamicskét magatok erszényéből is tehetnétek; de ha ennyi gyü
mölcsöt nem termett jó nevelésiek, legalább abból mit mi esztendőnként 
az országos kincstárba juttatunk, (jobban mondva kicsikartok tőlünk) 
egy részt a jó nevelésre fordíthatnátok: ha pedig őszinték nem vagytok, 
ne bújjatok báránybőrbe, hanem valljátok meg férfiasán, egyenesen: mi 
Uraitok vagyunk s a inig lehet, azok maradni is akarunk; éra künk úgy 
hozza magával hogy fejlődésieket akadályozzuk s nevelésiekre nem hogy 
sémin t nem fordiíuuk, hanem annak itt ott mutatkozó jobb csiráját is 
eltiporjuk, stb.; mert ha így nem szóltok, jó nevelésiek iránt gyanúba 
jövünk, sőt megutáljuk azt, mert gyümölcse fanyar.

Ti, kik tőlünk elkíilönözve éltek, azt állítjátok, hogy mi nem ériünk meg, 
s bennünket gyermekhöz hasonlítotok. Nem tagadjuk; mert minél tovább 
él az ember, annál több ismeretet, tapasztalást, tudományt gyűjt, mert 
a közmondás is igazolja : a jó pap is holtig tanul; — de ha ez igaz , úgy 
ti sem ér etek meg, mert az Isten rátok nézve kivételt nem telt.

De más részről ha nem értünk meg, nem ti vagytok e oka ? és ha 
csupán rátok volna bízva, nem mondanátok e világ végeztéig, hogy nem 
vagyunk megérve? S ha már jót akartok velünk tenni, addig tegyétek , 
inig meg nem értünk, mert mihelyt megér link, jótéteményekkel elkés
tetek; tudjátok hogy: eső után nem kell köpönyeg.

Kinek prédikáljátok ezt? a szeleknek , hogy a pusztába vigyél ? 
Atyánkfiái, mi nektek nem hiszünk. Hogy sokan, igen sokan vannak 
köztünk, kiknek egyről másról nincs tiszta, világos fogalmuk, igaz; 
de hát közietek nincsenek e illyenek, pedig nektek hitetek szerént igen 
jó nevelésiek van.

Igaz, a tudományokrul, művészetről, divatról stb. mi mitsem tu
dunk, de a józan értelem nálunk éppen úgy ittbonos, mint nálatok; ugyanis 
ha ez igy nem volna , az Isten eltévesztette volna a teremtést. A tudo
mányok és művészetek hoszszas fejlődés szüleményei, de a józanészt 
magával hozza ember; mert ha ezt nem adta volna Isten mingyárl kez
detben, nem emberek, hanem értelmetlen állatok, talán majmok voli ánk.

Minden későbbi miveítségnek, tudományoknak alapja a józarész ; 
e nélkül fokozatos emelkedés nem lehetne. Higyétek el, hogy a polgá
ri társaság alapítására szükséges főbb dolgokat éppen úgy tudjuk, élt
jük mint li.

Atyánkfiái, nem annyira az hiányzik nekünk mit ti mondotok; lud- 
nillik: é r t e l e m ,  b e l á t á s ,  é s z ,  n e v e l é s ,  hanem ezek: e g y e t 
é r t é s ,  k ö z a k a r a t ,  b á t o r s á g ,  e r ő ,  s a mit legeiül kellett volna 
mondanunk : egy k ö z n y e l v ;  mer t e nélkül egymást nem értjük. És 
ki ennek oka? ti vagytok. Magatok idegen zagyvalék nyelvet beszéltek, 
és szerettétek, hogy köztünk tízféle nyelv is van. Ti most szabadságo 
és jogokat emlegettek s nekünk is abból egyegy keveset juttatni lég-
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kegyelmesebben méllózlatni akartok: de kérdezünk benneteket, hol 
vettétek a fölösleges szabadságot és jogokat?

Kicsoda az, Isten ege alatt, ki azt merje állítani, s bírja bebizonyí
tani, hogy Isten neki több szabadságot és jogokat adott, mint közülünk 
akármelyiknek ?

Csak erősebbek, hatalmasabbak vagytok még most mint mi, dehogy 
szabadságbul és jogokbul más mértékkel mért volna nektek Isten mint 
nekünk, azt tagadjuk.

Az erő, akár testi akár lelki erő legyen az, szép tulajdonság ember
ben, de csak akkor, midőn csupa maga tehetségeit fejlesztve, nem pedig 
mások rovására, tesz ember rá szert: (ellenben az olly erő, melly mások 
zsírján tenyész; olly erő mellyel valaki másoknak jóságával,őszinteségével, 
bizodalmával visszaélve szerez) az igaztalanság. Ti, kik fölöttünk álltok 
s erősebbek vagytok mint mi, hatalmatokat nem jogosan nevelté’eknagyra.

Hogy pedig nektek nincs több szabadságtok, nincs több jogotok 
mint nekünk, azaz, hogy a mi jog- és szabadságrészünk nincs a ti ke
zesekbe letéve, igen egyszerűen igy bizonyítjuk be: mihelyt mi egyet
érteni tudván, neki bátorodunk s ezt mondjuk ki: „mi s z a b a d o k  
és n e m z e t  v a g y u n k , 64 szabadságunk és jogaink azonnal életbe 
lépnek, a nélkül, hogy ti csak egy morzsányit is hullattatok volna aszta
laitokról számunkra.

Ha pedig bennünk meg nem volna a szabadság és jog, bár gyel- 
értenénk is, éspedig annyira egyetértenénk, hogy csak egy gondolatban 
sem különböznénk egymástól, még sem tehetnénk semmit , inig ti ki 
nem nyitnátok a szekrényt, s inig abból nekünk merítve azt nem mon
danátok: ellen nektek is adunk egy kis szabadságot és jogokat.

De ha tudnátok bizonyosan, hogy bennünk nincs szabadság, hanem 
csak a ti szekrénytekben: bátran várhatnánk ítélet napig, mig a kegye
lemszót kimondanátok.

Még egy bizonyítás arra, hogy a szabadság és jogok bennünk meg
vannak. Tegyük, hogy mértéklellen vágyatok beteljesedik, a fényűzésnek 
legmagosabb fokára juttok, tegyük hogy a kényelem ölében (hová eljut
hatni egyetlen törekvéstek) egészen elkorcsosultok, elpuhultok: mi el
lenben kissé öszszetartóbbak, egyetértőbbek leszünk: szabadságunk és 
jogaink fölélednek, működni kezdenek, a nélkül, hogy akartátok , vagy 
ezt mondtAtok volna: netek parasztok, nektek is egy kis szabadság.

Igen, de ha a jogok és szabadság csak a ti tulajdonotok voln nak, 
s ezekről végrendeletet nem téve, az örvényben hirtelen vesznétek el, 
mellybe a fényűzésből buktok, nekünk örökig ez állapotban kellene ma
radnunk; mu* pedig ez csak nem fog mindig igy tartani.

De hogy azt is bebizonyítsuk, hogy mi nem vagyunk olly igen cgy- 
ügyüek , olly bárgyúk, mint ti gondoljátok, elmondjuk kevés szóval né
zeteink a tírsaságra nézve, mii n künk a józanész sugall.

Péter éppen olly Isten teremlése mint Pál; egyik sem kerüli az Is
tennek több fáradságába mint a másik. Az írásból tudjuk, hogy Isten 
},gyagt>! vett, embert formált belőle és lelket fújt bele. A ki ezen  agyag
iad formált embertől származik, termeszed fötulajdonságaira nézve mind 
egyforma: mindegyik két lábú, kél szemű, kél fülű; mindegyik megé
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hezik, szomjazik; mindegyiknek fáj ha magái megsérti slh. Hogy ilt 
az isten valami kivételt tett volna, nincs tudomásunkra.

Arról pedig sem az Írásban nem olvastunk, sem nem hallottunk 
még semmit, hogy Isten később valami más agyagot vett volna , s ab
ból valami különös tulajdonságú embert csinált volna.

Tehát az ember mind társaságban, mind pedig kívül egy természetű, 
így senki elsőbbséggel köztünk nem bírhat, csak a z , ki vagy esze vagy 
tudománya vagy jómagaviseiete vagy tündöklő erényei által magát ki- 
tünte i s elöljárónkká választjuk.

Ha midőn valaki társaságba lép, nem azért teszi, hogy szabadsá
gát veszejtse, nem azért teszi, hogyő szolga, a másik pedig ur legyen 
fölötte; mert akkor megbolondult volna. A nagy társaság nem lehet jó
zanul más természe’ü , mint a kicsiny; márpedig nem képzelhetni, hogy 
valamelly kis társaság akár helységben, akár városban bizonyos czélbol 
öszszeállván, ,:gy egyezkedett volna: „Mi hatan egy czukorgyár föl
állítására társaságba lépünk, a következő fel ételek alatt: János, István, 
Ferencz és József mindenikünk húszezer pengő forintnyi részvénynyel 
járul hozzá, Fridrik és Leopold pedig egy krajczárt sem tartozik adni; 
a gyárból jövő hasznot igy osztjuk ineg, például ha nyolcz ezer fo
rint jövedelem lesz, mi János, István, Ferencz és József együtt négyen 
kapunk belőle ezer forintot: Fridrik és Leopold pedig kelten együtt a 
többit, azaz hétezer pengőt kapják; azon felül minden k rülte szüksé
ges fáradozás minket négyünket illet; mi a másik keltőnek félté lenül 
engedelmeskedünk, azaz szolgák leszünk: ők nekünk tetszés szerént 
parancsolnak.46

Mi azt hiszszük, hogy a fölebb érültéit négy ember valóságos bo
lond volna, ha illy föltételek alatt lépnének társaságba. Nézzük csak, 
nem majd éppen illyen e polgári nagy társaságunk? csak azzal a kü
lönbséggel, hogy mi, kik szolgai helyzetben vagyink, nem önkényt 
léptünk bele, hanem atyáinknak ezen fenmaradt igájába belesz ül ettünk, 
beleszoktattak bennünket, midőn még gyermekek valónk. A hatalom és 
minden eszköz kezükben leven ezt könnyű móddal tehetek.

A jogtalanság elpalástolására ürügyül azt szokjátok mondani, hogy 
mi abban gondoljuk a szabadságot lenni, ha a gazdagabbaknak vagyo
nát elrabolhatjuk, hogy azok, kik földmivelésböl élnek, az uraság tel
két, mellyet robot és tized fejében használatul bírnak, tulajdonuk gya
nánt tekintvén elfoglalnák. De tudnátok e erre példát felhozni, hogy 
ezt valahol akarták ? 0 ti ezt magatok sem hiszitek, hanem mint mondók 
csak ürügy.

Mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy a társaságban mindig lesz 
szegényebb és vagyonosabb , mert ha ma osztanák el az egész országot, 

minden lakosnak egyenlő mértékben, egy hét múlva már ez egyen
lőség megbomlanék, mert a tékozló és r >st— ha csak néha kivételül a 
szerencse különösen néni kedvezne neki — sohasem bir annyival, minta 
takarékos és iparkodó. És tudnátok e példát mutatni, hogy azok, kik 
vagyonukat köztünk eltékozlották, s röstségük miatt mindenbül kifogy
tak, szabadság színe alatt azoktul, kik azt becsületes módon, tulajdon 
pénzükön szerezték meg, erővel igyekeztek volna elvenni? A mi egy



9

szerű természetünk annyira nem romlott meg. Ha van erre példa, köz
ietek van talán inkább.

Hogy nekü k, kikel ti csak úgy megvetőleg népnek neveztek, van 
e józan belátásunk társasági főbb dolgokba, kisértsétek meg.

Kölelességtek kiludni, jó e társasági szerkezetünk vagy rósz, ne
hogy idő őket némi változtatásokban vesztegessétek, ha talán a társaság 
éppen igy jó, miként van.

Véleményünk szerént úgy tudhatnátok meg legbiztosabban józan 
vagy józantalan Ítéletünket, ha e szavakat kérdésképen intézné ek 
hozzánk:

„Minthogy magyar közmondás szerént, több szem többet lát,az' kér
dezzük tőletek: igy jobb e magyar társaságunk szerkezete, mi szerént 
a terheket azok viselik, kik a haza javaiban vagy éppen nem, vagy csak 
kis mértékben részesülnek, vagy pedig úgy jobb, hogy mindenki kivétel 
nélkül egyenlő szabadsággal és jogokkal bir a haza javaival élni, s a 
teihekben is a szerént részesül kivétel nélkül, a mint többet vagy keve
sebbel bir.“

Hirdessétek ezt ki egy napon minden városban és helységben, a 
felelet csak ekét szóbuí áll on: „ígyu „Nemigy.“ Ki mostani állapotunk
ba! megvan elégedve, ad,a szavazatát arra, hogy maradjon „Igyu, kik 
pedig fölebbi inditványlok mellett nyilatkoznak, feleljék, hogy „lNemigya 
akarnak maradni.

Ebből Iá! and ál ok majd nézeteinket.
Ti azt állítjátok, hogy igy igen jó, tehát remélhetitek, hogy mi is 

mindnyájan „Igygyel“ felelünk, azért nincs mit tartanotok; mer; azt ta
lán csak föllehetitek Istenről, hogy nekünk ollyan józanészt adott, melly 
a ti finom neveléstek gyümölcséből fejlődött észszel ellenkezőt nem fog 
állítani. Ha ezt teszilek, elhiszszük, hogy velünk jót akartok. További 
bizonyítása józan belátásunknak:

Jobb ha minden helység és város lakosai öszvesen, egyet sem véve 
ki, szabadon választják furájukat és egyéb elöljáróikat, minden másnak 
befolyása nélkül, mini ha rajtuk kívül egy valaki az ö megegyezésük nél
kül kinevezi és rajok tolja.

Jobb, ha akarmiféle elöljárót hivatalából, ha kötelességét nem vaory 
roszul teljesíti, kitehetni, mint ha abból ki nem vethetni, ha bár a leg
nagyobb jogtalanságokat, törvénysértéseket követi is el.

Jobb, ha a vallási dolgokban úgy hihe ünk a mint lelkünk súgja, 
min ha valamelly ember tőlünk az! követeli, hogy úgy higyjünk, mint 
ö akar a.

Jobb, ha mindnyájan bízunk meg a közűink levő jelesebb férfiak kö
zül némelyeket, kik aztán ollyan törvényeket hozzanak, mellyek mind
nyájunk iránt egyenlően igazságosak legyenek, mint ha csak ti hoztok oly- 
lyan törvényeket, mellyek csupán minket sújtanak, magatok iránt pedig 
kim lök.

Jobb, ha az, kinek busz hold földe van, csak egy nap menjen utat 
csinálni, az pedig kinek tízszer busz holdja van, liz nap menjen — mint 
ha csak an ak keli inon ie, kinek alig van pár gebéjén kivid valamije, az 
pedig kinek száz meg száz ezrei és ménesei vannak, ne csinálja az u'at.
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Mi száz, meg több j obba t  elő tudnánk sorolni, de elhagyjuk ; mi 
bízunk az isteni gondviselésben, hogy eljö az idő, midőn ti is átlátjátok, 
miként helyzetünk, társasági álladalrnunk nem igazságos.

Rövi len még csak egyet emlitünk meg. Ti azt mondjátok, hogy 
törvényszéknél nem tudnánk megítélni, ki a bűnös és nem bűnös. Mi 
megengedjük, hogy tévedésből nem igazságos Ítéletet is mondanánk k i; de 
mellyik veszedelmesebb, az e, mikor valaki akarata és tudta nélkül mond 
a sok eset közöl egyszer hamis ítéletet is, vagy pedig az, midőn valaki 
készakartva, ajándékért gyakran Ítél hamisan? Bizony pedig ez nála
tok nem ritka eset.

Mikor valaki föl itt kimondatik hogy: b ün ö s vagy ne in b ü n ö s, igen 
világos bizonyságok kíván atnak: nem pedig valami roppant tudomány.

Ha a térvények világosan, röviden szólnak egyik vagy másik bűn
ről, a bűnös pedig vagy maga bevallja kinzatás és erötetés nélkül bűnét, 
vagy az ellene szóló tanuk ollyanok , millyeket a törvény megkíván, 
mért nem Ítélhetnénk mi éppen olly igazán, mint a z , kinek az egész 
hármas könyv fejében van ?

Ha a tett világos, a parasztnak józanesze olly jól ítél, mint a legfőbb 
törvényszéknek első bírája.

Ha azt kérdeznek Istók bérestől: Hallod e Pista, mi jobb, az e, hogy 
az országgyűlés két táblára van osztva , vagy pedig az, ha együtt, egy 
szobában tanácskozik?

„Mit tudom én44 fogná mondani. E tárgy fölött még a nagyon tudós 
emberek is olly hoszasan tanakodhatnak, hogy egész könyv lehetne be
lőle. De kérdezzük tőle — tudnillik Pistától — ez t: ,Pista t e , itt ebben 
a házban Vértesi Ferencz lakott, kit a mull éjjel megöllek; de ezen ház
ból három ember látta Gyilkosi Boldizsárt kijöni éppen azon reggel, mi
dőn a gyilkosság történt; Gyilkosinak kezében egy véres fejsze volt, és 
az a véres fejsze éppen bele illeti a megöletett Vértesinek sebébe, s azon 
kívül, más két ember bizonyítja, hogy az előtte való estve Vértesi és 
Gyilkosi egymással czivódván Gyilkosi ezt mondotta: no várj, ezért éle
teddel lakolsz; ami még több, Vértesinek czifra subáját, mellyet a hely
ségben mindenki azénak ismer, több húsz embernél Gyilkosin látta. Mit 
gon tolsz már Pista, nem Gyilkosi ölte e meg Vértesit?4

„No persze, hogy ö ölte meg44 fogja Pista minden bizonynyal felelni. 
De ugyan mire való is volna itt a törvénytudók nyaláb irományait föl
hányni , azokbul hoszasan ismét szinte nyalábra nevekedö aetákkal bi
zonyítani be, hogy Gyilkosi csakugyan bűnös?

És ime ezért kellett a bevezetésben a: j ó ,  r ó s z ,  k ö z ö n b ö s  
cselekvésről szólni, ezért kellett az ítéletről említést tenni. Aki nem hi
szi, hogy a szűrös vagy subás ember az érintett példákban éppen úgy 
ítél, miként elöadám, kisértse meg.

II. FEJEZET.

A l k o t m á n y .
Mit értek én polgári társaság alatt? röviden mondom el.
Polgári társaság alatt józanész szelént olly embertömeget értek,
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mellynek minden tagja egytül egyig teljes szabad akaratjánál fogva já
rult hozzá, s szin’e teljes szabadsággal abból minden órán kiléphet. Ha 
a társaságnak tiz millió tagja volna, s együ't valamit határozna, s ha csuk 
egy találtatnék is, ki a határozattal nem vol ;a megelégedve; annak nem 
akarná magát alájavetni : a 9,999,999 öt arra nem kényszeríthetné, 
mert azon egynek tökéletes szabadságának kell lenni a határozatnak 
magát alávetni, vagy ha neki úgy tetszik vagyonát eladni, s a társaság
iéul kilépni s oda menni, hová vagyai viszik.

Ha öt a többi 9 millió s még azon felül levők kényszerítenék velők 
maradni és határozatuk szerént cselekedni: ezek zsarnokok volnának, 
ö pedig maga szolga.

Ili az egy, bár nincs a többinek határozatával megelégedve, még
is magát annak alájaveti, megegyezését adta; tehát tökéletes szabad á- 
gában maradt. Ha az egy, bár meggyőződésével az egésznek határozata 
nem egyez meg, mégis a remélt haszon végett hozzááll, szabadsága 
csordát nem szenved; mert hiszen éppen az teszi teljes szabadságát,hogy 
tetszésétől függött hozzáállni vagy nem.

Azok tévednek, kik az' állítják, hogy az ember termesze i szabad
ságát veszli, midőn önkényt társaságba lép, hiszen éppen ez muta'ja sza
badságát, ha társaságba telszése szerént lép vagy nem.

Ha jobbnak tartja társaságban él i mint szerte csatangolni, ki meri 
józaiiészszel állítani, hogy az állal szabadságát veszté'? Hát nem az c 
tökéletes szabadsága, hogy a kettő közt tetszés szerént választ?

Szabadságvágy és haszonvágy egyenlően megvannak emberben mi
kor születik; sem egyiket sem másikat le nem vetkőzheti; de megvan 
egyszersmind a józanész csirája is; és mihelyt ember annyira nevekedik, 
hogy a józanész benne kifejlődve munkássá lesz, ez a szabadsághoz tár
sul, s löle soha el nem választható, hanem karöltve járnak az egész éle
ten végig; de úgy mégis, hogy a józanész vezeli a szabadságot; azon
ban a haszon mindkettőjük elölt szokott örökké járni, úgy annyira,hogy 
ha ez előttük nem áll, egy tapodtat sem mennek, s midőn maguk előtt 
látják, minden lépésük feléje van irányozva.

Tehát tulajdonképen mind a hárman örökké együtt járnak, csak az
zal a különbséggel, hogy a józanész némeilyiknél még csirájában vagy 
egészen elfojtatott, vagy csak picziny törpévé fejlődhetett az ezerféle 
akadályok miatt.

Minthogy tehát a haszon elül áll, a vezető józanész pedig a dolog 
természete szerént, azt a mit vezet, valamivel megelőzi;látnivaló, hogy 
a másik ket’ö közt középen áll vagy megy, s igy közbenjárói szerepe van.

Midőn a szabadság kétkedik, ez vagy ama haszonért érdemes e va
lamit vesztenie, a közbenjáró józanész tanácsol. Ha csekély a haszont, 
mégis magát megszorítva azt elfogadja, nem veszt szabadságából, mert 
hiszen ebben áll lényeges szabadsága, hogy azt önként elfogadhatja vagy 
nem; de tegyük, hogy valami részt csakugyan vesztett szabadságából a 
haszonért, igen de maga a szabadság képtelenség, vagy álom, vagy 
hogy is fejezzem ki magam; a szabadság semmi, ha a hasznot elvesz- 
sziik tőle; meri minden mozdulat, mi a szabadságéul támad, valamiféle 
haszon felé van irányozva; tehát midőn ember valami neki hasznosnak
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látszót önként fogad el, éppen akkor gyakorolja'szabadságát: és ha cse
kély is a haszon, mégis azt maga némi megszorításával elfogadja, ezen 
csekély hasznot többre becsüli, mint szabadságának vesztett részét, ha 
az megvolna, mert különben bolond volna, ha tenné: ha pedig nagy a 
haszon, annál kevesebbet veszt. Sőt igazán véve nem veszthet, mert 
szabadságát éppen ez által gyakorolja legnagyobb mértékben.

Képzeljünk egy mozdulatlanul álló, vagy ülő, vagy fekvő embert, 
kinek legkisebb vágya sincs, semmi hasznot nem ismer, tehát semmi után 
nem törekedik: úgy-e e szerént meg nem mozdul soha$ igen de ennek 
szabadsága annyi volna mint semmi, vagy annyi, mint egy szoboré,

A szabadság tehát abban áll, ha valaki azt megnyerni akadály nél
kül törekedhetik, a mi után vágy, a mit kiván.

A polgári társaságot tehát józanész szerént csak olly emberek ké
pezhetik, kik abba önként lépnek magok hasznáért, kik annak minden 
javaiban egyenlően kívánnak részt venni; kik annak minden kötelezle- 
tését, terheit önként magokra válalják magok hasznáért.

Ha csak egy volna is tagjai közt ollyan, ki nem szabad akaratánál 
fogva állt közükbe, hanem kényszerítve ; ha csak egyetlen egy volna is 
köztük ollyan, kire nézve olly kivétel volna, miszerént a közjavakban 
nagyobb mértékben részesül, a teibekből pedig kevesebbet visel mint a 
többiek: nem lehetne józanészszerű polgári társaságnak nevezni.

Ha az egész társaságnak minden tagja megegyezne abban, hogy 
egyet magok közül nemcsak a terhek alul fölmentenek, hanem még ar
ra is feljogositnak, hogy a társaság közjövcdelmébol egy maga annyit 
húzzon, mint a többi milliók együtt véve: ezen végzésnél még a társa
ság tökéletesen szabad polgári társaság volna, mivel önként, kénysze- 
rit lenül cselekedtek tagjai, de józanészszerü megszűnt volna lenni; a 
midőn pedig azon egy a neki engedett kedvezésekkel élni kezdene, a 
szabad polgári társaság felbomlott volna, s helyébe ur és szolgák serege 
lépne. Ez volna nevük addig, míg közakarattal ismét azt végeznék, hogy 
köztük egy sem lehet legkisebb kiváltsággal is felruházva.

Midőn valainelly társaságnak tagjai törvényt hoznak, ezen törvé
nyek csak addig lehetnek érvényesek, mig azok élnek, kik hozták; gyer
mekeikre nem kötelezők; és ha a gyermekek és unokák még csak atyáik 
által hozott törvényekkel élnek, nem képeznek szabad polgári társa
ságot.

Minden polgári társaság, melly van, háromfélekép keletkezhetik:
E l ő sz  ö r ,  vagy úgy, hogy egy hatalmas és bátor hóditó, környé

kében levő kisebb nagyobb számú embercsoportokat járma alá hajt, de 
az illy tömeget és urokat társaságnak csak bolond nevezheti: tehát csak 
országot képez, mellynek lakosai vannak;

M á s o d s z o r ,  vagy úgy , hogy a késő kori unokák a régi ősök
nek egyezkedési viszonyukat uj egyezkedés nélkül csak folytatják, vagy 
pedig atyáik szolgai helyzetébe tovább is megmaradnak; józanul ezt 
sem nevezhetni társaságnak;

H a r m a d s z o r ,  vagy úgy támad íj társaság, hogy az azt képezni 
akaró tagok világosan egyezkednek, a föltételeket meghatározzák, szó
val, polgári szerződést kötnek, vagyis alkotmányt készítenek; jó e az
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illy alkotmány vagy rósz, azok alkotói szabad polgári társaságot képez
nek, akár egyeznek meg pontjai a józanészszel akár ne n; mert mindenki 
szabad akaratánál fogva s kényszeritlenül járult hozzá s egyezett meg 
benne ; de ha szerződési pontjai közt csak egy is ollyan találtalik, mi- 
szerént valakinek több jogot adnak mint a mennyivel mindegyiküknek 
bírnia kell: társaságuk megszűnik polgári szabad társaság lenni, mihelyt 
az egy kiváltságos a neki engedett jogokkal élni kezd; (mert a legki
sebb kiváltság a társaságnak fenéje , melly azt idővel fölemészti).

Polgári társaság alatt tehát bizonyos számú emberek olly egyesü
lését értem, miszerént mindenikük teljes szabadsággal járult hozzá, olly 
feltétel alatt, hogy senki közül >k elsőbbséggel ne bírjon, hogy mind
egyikük természeti szabadságát fentartsa; hogy egyik a másikét, mind
egyikük az egészét, az egész minden egyesét viszonosan biztosítsa.

Szabad polgári társaság az, melly évenként, vagy legalább koron
ként szerződését vagy kötését megvizsgálja; s ha hiányt talál benne, 
függelékekkel nem toldozza, hanem újat aíkot, s az előbbit örökre el
töröli.

Vagy jó a régi alkotmány, vagy nem jó ; ha jó, meghagyhatja a tár
saság: de miként tudhatja meg hogy egészen jó e , hogy mindenkit ki
elégít e, ha csak újra az egész társaság meg nem hányja?

Ha újra meghányva ollyannak találja, hogy mindenkit kielégít, egész 
épségében meghagyja, de ezt annyiban veszi, mintha helyette egészen 
újat alkotott volna; ezt minél többször tenni a józanész tanácsolja; mert 
mind annyiszor szabadságát legnyilvánosabban gyakorolja, valahányszor 
törvényeit vizsgálja, s ha hiányosak, helyettük újakat hoz.

A szabad polgári társaság szerződésében vagy törvényeiben soha
sem szabad hivatkozásnak lenni korábbi időbeli törvényekre. Mert vagy 
jó az, mire a társaság hivatkozik, vagy rósz. Ha jó, helyet adhat ugyan 
annak a társaság a maga törvényei közt, de nem idézet-képen és nem 
azért, hogy már mások a korábbi ősök éltek vele, hanem azért, mivel 
ö maga jónak ismeri, s úgy tekinti mintha sohasem létezett volna: ha 
pedig rósz volna mit idéz, azért nem kell idéznie mivel rósz.

A melly társaság csak őseinek törvényeivel é l , habár azok legjob
bak legyenek is, nem egészen szabad, mivel a z t  nem gyakorolja, mi 
által szabadsága legfényesebben kitűnik.

A polgári alkotmánynak ollyannak kell lennie, hogy a társaságnak 
egyetlen egy tagja se lehessen vele józanul megelégedetlen. Meg lesz 
pedig vele mindenki elégedve, ha mindenki teljes szabadsággal járult 
hozzá mikor építették, s mindenki tökéletes szabadsága szerént azzal 
élhet vagy nem, miként neki tetszik.

Ha a polgároknak egy tized része, vagy egy bizonyos része nem 
tartaná is azt meggyőződésével egészen egyezőnek, de ha ezen bizo
nyos résznek szabadságában van (s úgy kell lenni) hozzáállni vagy a 
társaságtól elválni, s ha csakugyan hozzááll, akkor nem lehet vele meg 
nem elégedve , mert hiszen szabadon választhatott.

A jó polgári alkotmánynak továbbá még ollyannak kell lennie,hogy 
ha ma mindnyájan megnyugosznak is benne, de holnap már némellyek 
megbánták: azon órában, midőn megbánták hogy hozzáálltak, tetszé-
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síiktől függjön a többitöl elválni, vagy a többséget felszólítani, hogy az 
alkotmány ujra ügy készítessék, hogy ok is vele megelégedhessenek. Ha 
a többség ebben megegyez, ujra készi!ik, s talán úgy, hogy a némelly 
elégedetlen is megnyugszikbenne;ha ellenkezőleg, a néhány elválik tőle.

Mihelyt az alkotmány egészen józanészszerü alapokra épült, ismét 
a józanész szerént nem egyhamar adja magát elő olly eset, hogy némel- 
lyek elválni kénytelenek legyenek. *

Ha sokan és gyakran nem volnának vele megelégedve, jele lenne, 
hogy nem józanészszerü, mert a józanész ugyanaz, mi az egész alkot
mányban, és mi az egyes tagokban van. Ez egy, tehát magával ellenke
zésbe nem jöhet.

Tegyük , hogy az alkotmány tökéletesen minden pontjaiban józan
ész sugalma, annak világ végéig ollyannak kell maradni, s az olly 
polgár, kiben szinte csupán a józanész dolgozik, soha azzal ellenkezőt 
nem kívánhat; és ha mégis azzal nem volna megelégedve, jele lenne, 
hogy benne nem a józanész uralkodik, hanem az esztelenség sugalta 
külön érdekek, indulatok.

Végre, a polgári alkotmánynak ollyannak kell lennie, hogy csak 
azok foglaltassanak benne, mellyek józanul sohasem változnak, vagy 
legfölebb csak némi módosítást tűrnek. De hiszen az nem is lehet, hogy 
a mi ma valóban józanész, az néhány száz vagy ezer, vagy több ezer 
év múlva ne józanész legyen. — Olly részletességek , mellyek körül-’., 
mények, idő, hely, fejlődés stb szerént változhatok, az alkotmányban 
nem foglaltathatnak. Például, minden észtén lében , vagy minden két 
esztendőben válaszsza e valainelly helység elöljáróit; húsz, vagy hu
szonnégy vagy több évesnek kell e lennie, ki hivatalt viselhet, s több 
illyenfélék nem valók a társasági alapszerződésbe.

Alább külön fejezetben lesz előadva a józanész által sugallót! pol
gári szerkezet.

111. FEJEZET.

M a g y a r  a lk o tm á n y .

A mi magyar társaságunk nem uj szövetség, hanem a réginek foly
tatása. Melly pontokban egyezkedtek őseink, midőn ez uj hazába léptek 
vagy már azelőtt egyezkedtek e , és mikor, bizonyosan nem tudjuk, 
mert maguk írni nem tudván föl nem jegyezték, sem valaki más által 
föl nem Íratták. Csak szóbeli hagyomány, mit róluk és szerződésükről 
tudunk.

Ezen szóbeli hagyományt körülbelül 300 év múlva egy valaki Írás
ba tette, s az egésznek tartalmát 5 pontba foglalta; de mikor? mellyik 
esztendőben köttetett a szerződés Álmos fejedelem és a nemzetségek fe
jei közt? nem említi. Ezen valaki nevét nem telte k i , hanem Béla király 
jegyzőjének monda magát lenni. Mellyik Béláé, nem tesz említést; mel
lyik esztendőben? elhallgatja. Tehát csak hozzávetve mondhatjuk, hogy 
amaz eredeti, de csak szóbeli kötés 895-dik év előtt történt. Egyébiránt 
nem is szükséges pontosan tudni, mikor köttetett, hanem nézzük csak 
magokat a pontokat: megegyeznek e a józanészszel? ügy szinte azt
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sem tartjuk szükségesnek kutatni, mellyik Bélának jegyzője lehetett az 
iró; a történetírók azt sütötték ki, hogy 111-dik Béláé vala. De azt, hogy 
váljon az eredeti szerződés iratolt e le, vagy pedig eredetiségéből kifor
gatva egészen más valami, igen érdekes volna tudni.

Azonban akár híven , szorul szóra, vagy ferdítve , toldva , változ
tatva íratott, úgy veszem, miként vannak, máskép nem lehet.

Ama szövetség pontjai a következők:
I. Hogy, mig mind maguk, mind utódaik élnek, mindenkor Almos 

nemzetségéből választanak fejedelmi vezért.
II. Hogy, bármi javakat szereznek munkájokkal, abból mindenikük 

részt vegyen.
III. Hogy ezen főszemélyek, kik Almost szabad akaratukból válasz

tották uruknak, maguk és fiaik a vezérrel való tanácskozástól és az or
szág föhivalalaitól soha meg ne fosztassanak.

IV. Hogy ha valaki utódaik közül a fejedelmi vezér személyéhez 
hivtelen lenne, és egyenetlenséget okozna a vezérek és rokonaik között : 
annak vére ontassék, miként Álmos fejedelemnek tett esküjüket vérrel 
pecsételték.

V. Hogy ha valaki Álmos vezérnek és a többi föszemélyeknek utó
dai közöl ezen ö esküjüket és határozatukat el akarná rontani, örökre 
átok alá essék.

Vizsgáljuk e szövetségnek pontjait egyenként, megnyughatik e 
bennük a józanész?

E l s ő  p o n t .  Azok, kik e szerződést kötötték, mint e pont szava
iból kiviláglik, teljes szabadsággal bírtak; de mihelyt vérükkel pöcsétel- 
ték, esztelenül szabadságukról lemondottak, mit a józanész helyben nem 
hagy. Hegy a főszemélyek a többi mind valamennyinek megegyező é- 
vel, megbízásából kötötték-e a szerződést, arról itt nem tétetik említés.

Ha mindnyájuknak megegyeztével történt, teljes szabadságukkal 
éltek, semmi kifogásom ellene nem lehetne; de mivel a józanész, mint 
fülebb mondám, a szabadsággal mindig együtt jár, s mintegy vezető
jéül szolgál, az ezt helyben nem hagyhatja. Midőn ezen fogadást mind
nyájan tevék, hogy csak Álmos nemzetségéből választanak vezért — ter
mészetesen alattomban kellett érteniük : habár azok alkalmatlanok , el
lenben ha a többi nemzetségek közöl sokan a fövezérségre legalkalma- 
tosabbak voltak volna is — eszlelenséget követtek el.

Ha pedig a főszemélyek csak magok személyében tevék a fogadást, 
a többiek nem tartoztak azt megtartani; ha mégis megtartották, gyá
va szolgák voltak; ha a fejedelmi vezér és a főszemélyek kényszeritet- 
ték a többit ennek megtartására, zsarnokoskodtak. A szabad polgári 
társaságban a zsarnokság ismeretlen eszme.

Azonban megengedve hogy csakugyan mindnyájuk megegyezésé
vel kötötték e szövetséget, (maguk elkövethették e bolondságo!) de utó
daikat is arra kötelezni, hogy ezt tegyék, hogy az ö szerződésüket meg
tartsák , azonfelül hogy szörnyű esztelenség, még legnagyobb zsarnok- 
sággal párosult jogtalanság is egyszersmind. Mert hiszen e szerint utó
daik nem szabad emberek, nem eszes lények, hanem rabszolgák, értel
metlen álatok voltak volna.
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Valam'nt azok, kik e szerződést önállólag szabad akaratukból kö
tötték: ugv utódaiknak szinte meg kell ezen szabad akara:uknak lenni 
hasonló vagy még esztelenebb szerződést is köthetni. Ugyanis olly szer
ződés , mi szerént az ősök az unokák szabadsági vágyát megsemmisít
hették volna, sem emberek között,sem az egész nagy természetben nem 
létez. —

Röviden, e pont a józanész előtt meg nem állhat.
Az atya fiát semmire nem kötelezheti, annál kevésbé késő unokáit. 

Ez egész pontnak tehát csak első részéből állhatna meg valami józanész 
szerént, tudnillik: hogy maguk Almos nemzetségéből válaszszanak ve
zért; mert hiszen ki akadályozta volna őket ezt tenni? — De tud uk, 
hogy az életben mindenütt, hol az emberek választási szabadságukat el 
nem játszották, mindig a legügyesebbet, legalkalmasabbat igyekeznek 
választani minden hivatalra,— néha megcsalódnak ugyan, de az mit sem 
tesz, mert hiszen szabadságuk megvan csalódásukat javítani, helyre
hozni — (miként lehetne a józanészszel megegyeztetni, hogy éppen a leg
főbb hivatalra kirekesztőig csak A — vagy B. nemzetségéből válasz
szanak) habár az egész nemzetség legostobább emberekből állna is ? 
Ugyanis nem lehetlen, hogy a kihalt, különben igen derék, talpra esett 
vezérnek utódjai elaljasodjanak, elhitványuljanak. Hogy Álmosnak éppen 
igen derék utódja volt Árpád, csupa vak eset. S ha ö igazán olly derék 
volt, minden szerződés nélkül is hihetőleg öt választották volna. Mert 
éppen azon józanész, melly azt súgja, hogy ez a legderekabb ember, 
egyúttal azt is sugja, hogy ezt válaszszuk elöljárónknak.

Másodi k  pon t :  „Hogy bármi javakat szerezzenek munkájokkal, 
abból mindenikük részt vegyen.66 Ez ugyan elég méltányosan hangzó 
pontnak tetszik, de czélja hódítás, mások tula donának elidegenítése, 
mi jogtalanság, s józanészszerü polgári társaság alapjaul nem szolgálhat. 
Azonban olly határozatlanul van kimondva, hogy minden csalásnak tá
gas kaput hagyott. Nem lévén meghatározva, hogy kiki minő arányban 
részesüljön a szerzendett javakban, legnagyobb önkény és igaztalanság 
következhetett belőle ; mert a vezér és föszcmélyek maguk részére a ja
vát elfoglalhatták, s a mi nekik nem kellett, abból a többiek osztozkod
hattak.

Hogy ped g mindig a föszcmélyek vettek volna legnagyobb részt a 
munkában és szerzésben, ha a tapasztalásokat tekintetbe veszszük, állí
tani képtelenség lenne.

E pontnak határozatlansága szerént a gyáva és rost, de különben 
már úgy is gazdag a derékkel és szorgalmassal egyenlően, sőt talán na
gyobb mértékben is — mint a példák mutatják — kívánt részesülni. A 
telhetetlen, s a mellett már a többinél hatalmasabb vagy ravaszabb — 
az ember gyarló — talán tizannyit is követelt és elfoglalt, mint egy má
sik, ki vele a munka idején egyenlően izzadott? szóval illy értelmű pont 
még a jobb szerkezetű polgári társaságot is képes kevés idő alatt tönkre 
tenni,

A polgári alkotmány pontjai közt tehát józanész szerént csak akkor 
lehetne helye, a midőn imigy módositatnék: „a közösen szerzendett ja
vakban mindenki munkája arányában egyenlően részesül,64 — hacsak
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communismusi eszme nem volt fejőkben, midőn e pontot végezték, mit 
alig hihetni.

H a r m a d i k  p o n t :  „Hogy ezen föszemélyek, kik Álmost szabad 
akaratukból választották uruknak, maguk és fiaik soha a vezérrel való 
tanácskozástól és az ország föhivatalaitó* meg ne fosztassanak.“ — E hosz- 
szu pontbul csupán e három szót: Á l m o s t  s z a b a d o n  v á l a s z t o t 
t á k ,  hagyhatja helyben a józanész; e pontbul megint kitetszik, hogy a 
vezért nem az egész nemzet, hanem csak a föszemélyek választották, s 
ennél fogva polgári társaságba nem való, hol az egész népnek, egyet 
sem véve ki, kell elöljáróját választani; mivel néhány föszemély a tcbbiek 
számára nem választhat; ugyanis az ö ízlésüket nem erőszakolhatjuk az 
egészre, de a józan polgári társaságban nem is lehetnek föszemélyek; 
lehetnek gazdagabbak, tudósabbak, erényesebbek stb. de föszemélyek 
nem; mert mihelyt a társaságban föszemélyek, kiváltságosak vannak, — 
a föszemélyek alatt pedig illyeneket kell értenünk — az megszűnt polgári 
szabad társaság lenni.

A hivatalt viselők, mig abban vannak, fölebbvalóknak látszanak 
ugyan lenni a többinél, de hogy valóságban nem fölebbvalók azoknál, 
kik őket e hivatalokba helyhezték, onnét világos, hogy mihelyt vára
kozásuknak meg nem felelnek, mihelyt bizodalmukat vesztik, mihelyt 
kötelességüket nem teljesítik: hivatalaikbul ugyanazok elmozdítják, kik 
előbb abba tették.

Ha ök valóságban fölebbvalók volnának, a többiek nem lennének 
képesek őket hivatalaikból letenni, s helyettök másokat választani; mert 
a fölebbvalók irányában csak alattvalók vannak, kik engedelmeskedni tar
toznak. Az áll tovább a pontban, hogy „ ű r u k n a k “ választják.

Ha egy valaki hatalmasabb, s erejénél fogva magát a többieknek 
urává teszi, az eröszaki jog, vagy ököljog szerént maga rendén van, de 
hogy szabad polgárok önként válaszszanak s helyezzenek maguk fölé 
urat, az valóban nem más, mint esztelenség. Hol ur van, annak ellené
ben nem szabad polgárok, hanem szolgák, vagy szelidebben kifejezve, 
jobbágyok vannak. Ezt senki józanul nem tagadhatja.

Hogy azonban a legtökéletesebb szerkezetű polgári társaságban is 
vannak nagyobb tiszteletű férfiak, az nem azt teszi, hogy ök föszemé
lyek volnának, hanem csak azt, hogy az érdemet mindenkiben becsülni 
kell, mi szerént sohasem tiszteljük a restet, hitványt, tudatlant annyira, 
mint a szorgalmast, derekat, tüdőst. Szóval a józan szerkezetű társaság
ban semmi föszemélyek nem lehetnek, annál kevésbé úr.

Ha minden szabad polgárt urnák mondotok, isten neki, de azon 
értelemben, mellyben a szót veszszük, a társaság elnöke a polgároknak, 
ura nem lehet; mert az ur parancsol, s a kiknek parancsol, azok szol
gák, mint az életben látjuk. De ha a szabad, és jogokkal biró polgár tár
sasági kötelességét teljesiti, pedig hogy a józan társaságnak minden tagja 
teljesiti, fel kell tennünk, — különben nem érdemelné e nevet — ugyan 
ki parancsoljon, és kinek parancsoljon? Nem ellenmondás e, vagy nem 
képtelenség e, hogy a szabad polgárok fölött valaki urkodjék vagy ural
kodjék? A józan társaságban a szabad polgárok elnököt, elöljárót vá-

2
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lasztanak, s azt megbízzák, hogy a közösen hozott törvény végrehajtá
sában őrködjék, hogy a társaságnak tigyviselöje legyen.

Ezen IÍI-dik pontnak kővetkező szavai: „maguk és fiaik a vezérrel 
való tanácskozástól soha meg ne fosztassanak“ teljességgel nem fordul
hatnak elő józanészszerü szerkezetben; ugyanis e szerént fökép csak a 
fejedelmi vezérnek állna kötelességében vagy tisztiben a haza jólétéről 
gondoskodni, de úgy mindazáltal, hogy a foszemélyek tanácsát is meg
hallgassa.

Ezt megfordítva fejezné ki a józanész szerénti polgári szerkezet, 
tudnillik igy: a nemzet, vagy ha ez igen nagy, képviselői tanácskozásá
ban a fejedelmi vezér, vagy elnök is részt vehet. Csak ott illeti a feje
delmet a haza jólétéről való gondoskodás, hol ö maga minden, a nép pe
dig szolgasereg, mellynek kötelessége csak engedelmeskedni, nem ta
nácskozni.

Legvégső sora pedig e pontnak: „az ország föhivatalaitól meg ne 
fosztassanaku alig ha az eredeti szerződésben foglaltatott; mert a leg
korlátlanabb zsarnok sem uralkodhatik szoros értelemben egyedül, ha
nem főbb hivatalnokokra van szüksége, kik parancsait végrehajtsák. Mire 
való volt volna tehát ezt kikötniük? hiszen magában értetik, hogy a főbb 
hivatalokra csak ők emeltetnek. Ezt akkor lett volna okosság elmondani, 
miután tapasztalták, hogy fökép a keresztény vallás elfogadása és köz- 
tüki terjesztésekor sok hazafi letétett hivatalából s helyébe idegen emel
tetett. Mondom e sor, későbbi toldaléknak látszik, midőn ovatosságbul a 
viszszaélések eltávoztatására adatott hozzá.

De legyen későbbi vagy nem, szorosan nem tartozik czélomhoz, én 
csak azon szempontbul tekintem, józanész szerű e , vagy nem? Teljes
séggel nem, mert ez azt mondja, hogy a tisztségtől, ki abban van, meg 
ne fosztassék, tehát hogy a hivatal holtig tartó. Már pedig a polgári tár
saságra nézve egyik legveszedelmesebb intézkedés az , ha a tisztviselőt 
hivatalától megfosztani nem lehet.

Tehát ezt józan társaságban fel nem találod.
Legyen bár ezer árnyékoldala a társasági szerkezetnek, qsak a hi

vatalnok — de mindenik, a legutolsóiul a legfelsőig — tétethessék le, 
mihelyt vagy nem teljesiti kötelességét, vagy hivatalával viszszaél: a tár
saság meglehetős egészségben van.

N e g y e d i k  pont :  „Hogy ha valaki utódaik közül a fejedelmi ve
zér személyéhöz hívtelen lenne, és egyenetlenséget okozna a vezérek 
és rokonaik között: annak vére ontassék , miként Álmos fejedelemnek 
tett esküjüket vérrel pöcsételték.“ Ezt egy zsarnok dictálhatja; józan 
ember, szabad polgár benne meg nem egyezhetik.

(Itt kezdődik a fejedelem istenitése ; kik ez t, vagy illyet elfogadni 
képesek, azok vagy eszelősök, vagy pulya szolgák , vagy mind kettő 
együtt). E pontnak szelleme él maiglan minden európai országokban, sőt 
némellyekben e szellemgyermek óriássá nevekedett.

Tisztítsátok ki a társaságot minden hibáibul, nyessétek le minden 
rósz kinövéseit, egyenlítsetek ki minden utakat, hogy haladásának gátja 
ne legyen:“ de tartsátok fen e pontban kimondott elvet, ez egy maga 
képes azt okozni, hogy az országutak begyöpösödjenek; ez egy maga
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romba döntheti a társaságot, ez a minden rosznak böségszaruja. Neve
zetes pont, több oldalrul kell megviszgálnunk.

Minden fejedelem vagy felül áll a társaságon és törvényeken, vagy 
a társaság többi tagjaival együtt a törvények alatt van. Ha felül áll, ak
kor zsarnok, önkényü u r , és mért ne lehetne akárki is, mi n t  i l l y e n  
i r á n t  h i v t e l e n , h a  nem a nemzet, nem a társaság érdekében mun
kálkodik? és mért kellene az illyen iránti hivtelenséget halállal büntetni? 
ha pedig a törvények alatt á ll, miként minden egyéb polgár, mi vétek 
lehet a hivtelenség ?

Hivtelen lehet a szolga ura iránt, a házasfél házasfele, a barát ba
rátja iránt, de ki jogosita fel embert illy hivtelenséget halállal büntetni? 
Előbb az iránt kell az embernek tisztába jönie, hogy a törvények egyek e 
a fejedelemmel.

Ne vegyétek a fejedelmet nemzet gyanánt és a dolog iránt tisztában 
vagytok. Különböztessétek meg a társaságot az általa bizonyos polczra 
emelt (gyes polgártól, s a dolog tisztán áll előttetek. Minden bitorló ez 
elvet állítja fel bálványtokul, s a mögé rejti magát. Nincs szó az emberek 
nyelvében, a val l ás  kifejezést talán kivéve, (mellyaz emberiségre any- 
nyi nyomort, annyi szenvedést hozott volna, mint e z : hivtelenség).

Nem czélom elöszámlálni azon ezer meg ezer gyilkolást, mészár
lást , igaztalanságot stb. mellyeket a fejedelmek a hivtelenség megbün
tetésének ürügye alatt elkövettek; fenállván a leggonoszabb elv, hogy 
minden hivtelen halállal lakoljon, ezt jogszerűség színe alatt vihetvén 
végbe, az erények legdicsöbbike a b á t o r s á g  gyökerestül irtatott ki, 
s az emberek hasonlókká lettek a félénk nyulakhoz. Ugyan mit remél
hetni a bátortalan, félénk szolgaseregtöl? Semmit, vagy igen keveset.

A hivtelenség igy oda vetve legtágosabb értelemben , sőt tetszés 
szerént minden értelemben vétethetik, miként ezer meg több szomorú 
tapasztalás tanúsítja: minden igaz és bátor szó, melly nem a legalacso- 
nabb hízelgés és alázatos könyörgésképen mondatik ki, halált hoz maga 
u tán , vagy a mi semmivel sem jobb, örökös fogságot. Hogy pedig ez 
még kevésbé látszassák önkénynek, néha a törvényszék utján hajtatik 
végre , (de a törvényszék biráit a fejedelem nevezi k i , s úgy ítélnek, 
miként uruk kívánja). Bizony mondom borzasztó komédia! És ezt a so
kaság, mellynek kebeléből a bátorság kiirtatott, csak úgy voszi, mint a 
birkanyáj, mellyböl a farkas időnként néhányat elragad. E szörnyű tra
gédiának néha azon változatai vannak, hogy a fejedelem a hivtelenség- 
gel bélyegzettnek megkegyelmez, és ekkor a sokaság égig magasztalja 
a fejedelem nemeslelküségét: ha kik vannak, kik ezt magasztalásra ér
demes tettnek nem ismerik , rajok parancsolnak, hogy magasztalják.

Ha e nyomorult faj Istent hinne, félnie kellene, hogy az mennykö
veivel sújtja, mível rendeltetéséről annyira megfeledkezni tudott.

Ha ez józanészszerü, akkor nincs a természetben esztelenség.
De végre maga a halálbüntetés is , ha valaki arra méltónak Ítélte— 

tetnék, nem egyez meg a józanészszel.
Hogy halálbüntetést hozhat a társaság , szabadságában van, erről 

nem kételkedhetni, de hogy józanészszerü volna, azt tagadom.
Ö t ö d i k  p o n t : „Hogy ha valaki Álmos vezérnek és a többi fö-
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személyeknek utódai közül ezen ö esküjöket és határozatukat el akarná 
rontani, örökre átok alá essék/4 Az esküt szentnek ismerni, és azt sem
mi szín alatt meg nem szegni, szép dolog, mondhatnám, állhatatossági 
erény, de nem volna e tőlem szörnyű ostobaság, de egyszersmind igaz- 
talanság is, fiamtul azt kivánni, hogy az én eskümet ö is tartsa meg?És 
pedig még akkor is tartsa meg, ha én legesztelenebbül esküdtem volna 
is? Mi köze neki az én eskümhöz ? Hiszen ö külön ember, ö nem én, én 
meg nem ö vagyok. Minden embernek akarata, kik e földön élnek, együvé 
téve sem volna képes azt eszközölni, hogy fiam az én eskümet megtar
tani a k a r h a s s a ,  ha különben magának szándéka nem volna , hanem 
ha fizikai erővel kényszeritenék; igen de akkor zsarnokok volnánnk, 
fiam pedig rabszolga; nem szabad akaratú lény, hanem más által moz
gatott gép volna.

Már kérdem illy erőszakoskodás megférhetne e a józanészszel? Min
denki megfelelhet magának.

Álmos fejedelem és a föszemélyek között létesült szerződés tehát 
csak magokat illette, az utódok nevében nem köthették; mert előbb az 
utódoknak születniük kellett volna , hogy megkérdezhessék őket, meg
akarják e ők is e szerződést tartani vagy nem ?

Hiszen látjuk az életben naponként, hogy bizonyos felek egyezésre 
lépnek, szerződést kötnek, de a szerződések csak magokrul szólnak, kik 
azt kötötték; és ha van is némelly ollyan köztük, melly 32, vagy 50 
vagy 100, s több évekre szól: ezek, az eredeti szerződésnek fattyú 
sarjadékai; ha az rósz, esztelen: a mi abból ered, annak is természete
sen ollyannak kell lenni.

Józanész szerént semmi szerződés továbbra nem szólhat, csak ad
dig , mig a szerződök élnek.

Minden szerződés vagy mind a két szerződő felet egyenlően kielé
gíti, vagy csak az egyik van vele megelégedve.

Ha kielégitö, valószínűleg a gyermekek is folytatják, ha nekik úgy 
tetszik; ha pedig a szerződés inkább csak egyik félnek kedvező, a má
sik természetesen eláll tőle; mert ki kényszerithetné öt olly szerződés
nek megtartására, mellyet nem ö kötött, sőt még akkor ö nem is szü
letett , midőn azt egy valaki más az ö híre és tudta nélkül, a mi több az 
ö kárára kötötte. És azért ez , átok alá essék e ? A ki azt tudná állítani 
és erösiteni, hogy ennek azt bizony mégis csak meg kell tartania, an
nak csak őrültek házában volna helye, vagy pedig ha kényszerítené a 
szerződést el nem ismerő felet mégis annak megtartására, kegyetlen 
zsarnok volna.

De nemcsak minden utódok vannak természetesen e szerződés meg
tartása alól fölmentve, hanem a föszemélyeken kívül minden egyéb ak
koriak sem valának kötelesek azt megtartani, hacsak a föszemélyek 
mindnyájoknak megegyezésével nem alkudoztak és szerződtek.

Más részről azért sem egyez meg e szerződés a józanészszel, mi
vel szerinte a fejlődésnek, tökéletesülésnek határ volna vetve. Vagy Ál
mos és a föszemélyek a tökéletesség legfőbb fokán voltak? Dehogy,hi
szen még Írni sem tudtak; ámbár én nem azt akarom itt értetni, hogy 
írás nélkül nem lehet valaki a tökéletesség magos fokán; mert hiszen,
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hogy csak egy két példát említsek, magáról Jézusról sem állította senki, 
hogy írni tudott; Sokratesröl annyit említenek, hogy soha nem irt. Tu
dott e írni nem mondta senki. Általánosan elismert dolog egyéberánt 
hogy az, ki írni is tud, könnyebben tökéletesítheti magát.

Ha nem tagadhatjuk, hogy az ember minél tovább é l , annál töké
letesebbé lehet, sőt a benne rejlő tehetségek csiráinál fogva lennie kell 
— sükerülhet ugyan némelly zsarnoknak ezt milliókban nagyon s majd 
nem egészen elfojtani, de az egész még sem gátoltathatik: — nem volt 
józanészszerü azt határozni, hogy a szerződést átok alá vetés büntetése 
alatt, senki megváltoztatni, azaz megrontani ne merészelje; ugyanis 
ha csak egy pont megváltoztatik a szerződésben, ez már meg van rontva.

E pont szerént minden javítás örökre száműzve Volna, mert minden 
rajta teendett javítás a szerződést épségéből kivetkeztette, tehát meg
rontotta volna.

Itt kettőt lehet csak föltennünk, először az t, hogy ezen már any- 
nyiszor érintett szerződés legtökéletesebb , mellyen javítás örök időkig 
nem történhetik; de hogy nem volt illyen, úgy hiszem eléggé megmu- 
tatám; másodszor azt kell föltennünk, készakarva zárván ki minden ja
vítási változást a legnagyobb esztelenséget követték el, kik azt kötötték.

De hogy tökéletlen volt, mutatám, s megmutatja az azótai ezer 
éves tapasztalás, mert egész máig annyi toldozás foltozás történt rajta, 
hogy ha még soká úgy tartana, társzekér kellene neki.

Még csak azt tartom szükségesnek megvizsgálni, ki volna képes az 
alaptörvényeket megrontani ? Ha Írásba lettek volna foglalva, a ki leg
először kezébe kapja, akár tűzbe vethette, akár széttéphette , akár pe
dig ollóval szétnyirbálhatta volna, de minthogy azok nem álltak valami 
darab papírból, hanem azoknak leikébe voltak írva, kik benne meg
egyeztek , tehát azokat senki meg sem is ronthatta.

Ha jóknak ismerték a szerződök — kik föszemélyek és fejedelem 
lévén hitük szerént a többinél sokkal eszesebbek — nem hihették más
nak, mint jónak, az emberi természetet ismerve azt kell állítanunk, hogy 
azok megrontására nem törekedhettek, mert az ember mindig csak azt 
igyekszik megrontani, a mi neki nem jó , nem tetszik.

így tehát szükségtelen volt a megrontókat átokkal fenyegetni. Ha 
egyes ember találkozott volna is azt megrontani szándékozó, igyekezete 
sükeretlen leendett volna.

Tegyük, hogy valakinek sükerült ama szerződést megrontani, és 
sükerül ma is illy papirrongyot megsemmisíteni, mit árt ez ? hiszen a 
társaság, melly azt készité, nem lehelte lelkét és eszét azon papírra, ha
nem azért magmaradt.

Az ész olly természetű, hogy minél több kifoly emberagyából, an
nál több van benne; tehát minden órában képes az elrontott papír he
lyett mást kiadni. Azt talán csak nem állíthatja valaki, hogy csupán bi
zonyos időben szállja meg embert az alkotmányadási tehetség?

A mi valóban jó , még a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Minél 
inkább tilalmaztatik, hogy ezt vagy azt nem kell bántani: bízvást fölte— 
hetjük, hogy az igen rósz, és csak azért áll fen, mivel még érinteni sem 
szabad. Illyen a mi katholikus vallásunk, illyen társadalmi állásunk.
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Öntess valami szobrot érczbül, és csináltass egy másikat fábul; vi
lágos , hogy a fa szobrot kell mindentől inkább óni, mert amaz külön
ben is biztosan áll , s a leomlástul nem kell félteni.

Valóban nem más mint komédia, még pedig szomorú komédia, mi
dőn az emberek örök időkkel daczoló alkotmány helyett csak hitvány, 
törékeny üveg vagy porczellán ketreczet rovátkolnak öszsze.

A ki azzal állna elő, hogy polgári alkotmányunk mégis már majd 
ezer éves, azt felelem: igaz, de csupán ennek fentartására forditaték az 
egész ezer év alatt az egész nemzeti e rő , és igy még tovább is fenáll- 
hat. De az embernek más rendeltetése van, nem az, hogy valami töré
keny és romlékony valaminek tatarozgatására fordítsa minden idejét.

IV. FEJEZET.

(A harmadiknak folytatása).

Az előbbi fejezetben láttuk, hogy az eredeti szerződésnek egy 
pontja sem állja ki a józanész próbáját, lássuk most azt is , józanabbak 
e annak kiegészítő toldalékai, mellyek egész máig roppant molessé (hal- 
mazattá) növekedtek.

Legnevezetesebb kiegészítője annak az úgynevezett aranybulla, 
melly nem polgári társaság alaptörvénye, hanem kiváltság, s mint illyen 
nem hogy józanészszerü volna, sőt a polgári társaságban legkárhozato- 
sabb, vagy inkább hol ez van, az nem neveztethetik józanul polgári tár
saságnak; mert (a privilégium a status fenéje, melly azt minden bizony
nyal előbb utóbb megemészti), ha még jókor egészen ki nem vágatik; 
de másodszor nem polgári alkotmány, hanem királyi adomány; s mint 
illyen éppen olly kárhozatos, mint midőn azon sz empontbul tekintjük, 
hogy csak privilégium.

Mindig esztelenség, s azonfelül gyávaság a fejedelemtül kérni és 
elfogadni, mi a fejedelemnek) nincs, mi ellenben a társaságnak megvan: 
az alkotmány készítési tehetség.

Örökös gyalázat és szégyen a népre, mellynek szabadsága egy te
kercs papirosban alapul (mit neki valamelly fejedelem adott).

Mig a hit gyökestül ki nem irtatik az emberi kebelből, hogy vala
melly egyes embertül nyerheti a társaság szabadságát: addig ott, hol e 
hit él, józan polgári szerkezetről szó sem lehet.

Higyetek bár minden bolondságot mi az emberiség életében előad
hatja magát: csak ez egyet ne higyétek hogy nemzetek szabadsága és 
jogai valamelly egyes ember jó szeszélyének kifolyásai, és ez egy  nem-  
h i v é s  képes minden egyéb álhitet orvosolni: ellenben ne higyetek bár 
semmi ostobaságot, csak ez egyet, hogy a népek szabadságát, s jogait 
csak fejedelmek adhatják aranybullák által, ez egy hitetek kiapadhatlan 
forrása lehet minden esztelenségnek, mellyböl minél többet merítetek, 
annál teljesebb lesz.

Mind az eredeti szóbeli szerződés, mind pedig az aranybulla, egyéb 
törvényekkel úgy öszszeolvadt, hogy most már valóságos chemiai egé
szet képeznek, és e chemiai egész teszi az alkotmányt, ha annak lehet 
mondani. — Vizsgáljuk ezt most pontonként, megfelel e a józanésznek ?
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1. A k i r á l y i j o g o k .  Ezeken kell kezdenem, mert valóban mi a 
födolgokat illeti, mind az ö kezében vannak.

a) „A f e j e d e l e m  ö r ö k s é g k é p  f o g l a l j a  el  a t r ó n t . u 
Hogy a társaság elnöke királynak, vagy basának, császárnak vagy akár
minek neveztetik, nem tartozik a dologhoz; hogy minden társaságnak 
akár jó , akár rósz szerkezetű legyen, valami elnökkel bírnia kell, maga 
rendén van, mert még a legkisebb faluban is van biró vagyis elöljáró; 
de az a kérdés: józanészszerü e, hogy egy valaki e hivatalt minden (vá
lasztás nélkül csak betöltse? képtelenség volna józanészszerünek mon
dani).

Nem tagadhatni, hogy az egész társaság felruházhatja elnökét illy 
kiváltsággal: „ha te meghalsz, fiad vagy unokád foglalja el hivatalszé
kedet, a nélkül hogy választanok öt.“ de kiki láthatja, hogy e kiváltsá
got csak magok nevében adhatják; már a gyermekek józanul nem köte- 
leztethetnek azt megtartani, és ha mégis m egtartják, csak azt teszi, 
hogy atyáik vétkes gondatlanságból elhanyagolván szabadságukat és 
jogaikat, gyáván engedék elnöküket annyira hatalmasulni, hogy ez most 
a gyermeket és unokákat az ösöktül adott kiváltságban megegyezni kény
szeríti.

A haza helységekből á ll, helységek nélkül nincs haza; tehát min
den helység egy haza kicsinyben. Tegyük hogy illy helység akármely- 
lyik, de például Kecskemét választ magának egy elöljárót, bírót. Ez igen 
derék biró, az egész lakosság tökéletesen meg van vele elégedve.

Történik, hogy ö a lakosság hasasabbjai közül némellyeket igen meg
vendégel, úgy hogy egy kettő a hordót is komája gyanánt öleli. Ezek 
jó kedvükben megígérik, hogy illy derék bírónak még fia és unokája is 
biró legyen. Ez Ígéretet biró uram Írásban ohajtá magának adatni. Ki
nek jutott volna eszébe a vendéglő házi gazdának e méltányos, de cse
kély kérését megtagadni? Az egy pár sor írás föltétetett a többi jelen 
nem levők nevében is , mert ugyan vonakodhatik e valaki a helységben 
e csekélységet teljesíteni, ha ők, mint elöbbkelö, készséggel teljesitik — 
gondolák.

Ez megtörténvén, biró gazdának fia biztositatva arról, hogy apja 
után öt illeti a bíróság, nagyon elszilajkodva, elbizakodva foglalta el a 
bírói pálczát. Az öregebb emberek, kik az ígéretet tevék, apjával együtt 
gyarló természetük szerént lassanként elhulottak. Az ifjabb nemzedék, 
melly az atyák helyébe lépett, ez elbizakodott és dölfös bíróval sehogy 
sem volt megelégedve; morogtak is némellyek közülök, és lépéseket ké
szültek tenni uj biró választásra, de meg mások s pedig nagyobb szám
mal azt mondják: eh , hagyjuk meg öt még egy ideig, majd meglássuk 
hogyan viseli magát; ismét mások, az atyák és rendeleteik iránt tartozó 
tisztelettel álltak elő.

Az idő azonban, melly senkit sem vár, haladt, s az elbizakodott 
biró a maga hivatalának megtarthatására minden módot és eszközöket 
használni elég időt nyert. Az ügyes bírónak szerencséjére jó tapintata 
volt; a plébánost két szép borjas tehénnel, tiz akó somlyaival, három 
holdnyi kaszálóval és még egyéb csekélységekkel részére, sőt barát
jává kenyerezle.
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Csak hallanék most a plébánost, milly lelkesedéssel prédikálja az 
elöljáró iránti engedelmességet, hogy az atyákat még sirjokban is tisz
telni k e ll; hogy azok leginkább szivükön viselték gyermekeik boldog
ságát; hogy minden intézkedésük magzataik jövendő jólétére volt irá
nyozva; azok akaratát megrontani szentségtörés.

Röviden, a bíró hivatalában úgy megerősödött, hogy senkinek sem 
jött kedve öt dölyfösségében háborgatni. Az illy biztos sánczok mögé 
bujt bíró igen meggazdagodva, plébános barátja szolgálatát nagy darab 
földdel jutalmazd meg.

így aggodalom nélkül múlván egyik esztendő a másik után, biró 
gazdának két fia , különben a legrakonczátlanabb két ficzkó , nem tartá 
szükségesnek tanulni, minthogy úgy is már született bírák voltak.

Az atya örökségül hagyá az idősebbnek bíróságát és a helységét; 
a kisebbiket pedig másod bíróvá nevezte ki még halála előtt olly jelen
téssel , hogy ez a gazdasági ügyeket folytassa.

E két ficzkó szörnyű gazdálkodást vitt végbe a helységben; a biró 
csak annak szolgáltatta ki az igazságot, ki legtöbbet fizetett; a gazda 
pedig a helység minden jövedelmét magáénak nézte.

A plébános folytonos hiv szolgálatiért illő jutalmat veve, mintegy 
szövetségesük lévén szinte hatalmasan játszotta a maga szerepét.

Végre a három szövetséges egymást gyanús szemmel kezdte nézni; 
meghasonlottak.

A biró legerősebb lévén két vetélytársát a befolyástól megfosztandó 
azon ürügy alatt, hogy a lakosok közt támadni készülő szakadásbul ve
szély kerekedhetnék — mert mindegyikük igyekezett magának pártot 
alakítani — vasvillákkal, botokkal, csépekkel fölfegyverkezett őrséget 
rendelt. S minthogy ezek magok nem értek rá dolgozni, tehát rá bírta a 
lakosokat, hogy azok fentartására valamit egyenként adjanak , mert hi
szen ezt a magok jobbvoltáért tulajdon érdekük javasolja.

E kis adózást bár nem éppen nagy lelkesedéssel magokra válolták, 
de Isten tudja hogyan esett, mindig többre és többre volt szükség.

A biró egyéb dolgokkal lévén elfoglalva, de azon gyanút is el akar
ván magától hárítani, mintha ö nem igazságosan vinné a bírói hivatalt, 
néhány jelesebb gazdát kiválasztott és azokra bízta a helység igaz
gatását.

Ezek azonban széllel nem élhettek, tehát valamivel szaporítani kel
lett az adózást, hogy ezek is hivaíalukhoz képpest élhessenek, ügy de 
maga a biró azért tekintetével lejebb nem szálhatott, sőt emelkednie kel
lett. Szóval az igazgatás egy kissé költségessé kezdett válni, úgy hogy 
a lakosság a komédiát némileg unalmasnak, sőt terhesnek kezdé érezni; 
de némellyek veszedelmet is jósolván nyíltan kikeltek ellene ; azonban 
hogy a rend fentartassék, a cséplös és vasvillás rendőrök gáton voltak, s 
olly pontosan teljesiték kötelességüket, hogy még testvéreiket sem kí
mélték ha a fenálló jó rend ellen szólni merészeltek, hanem még azok 
oldalában is megforgatták vasvilláikat.

Ennyire jutott a helység. Ugyan mit gondol az olvasó, józanul cse
lekedtek e alakosok, midőn mindnyájan egyetértve ezt végezték: „Őse
inknek azon bolond határozatát, miszerént a bírói hivatalt örökségkép
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töltsék be az elhunyt bírónak fia és unokája, ezennel megsemmisítjük, 
és eltöröljük ; ugyanis mi szinte olly szabad akaratú emberek vagyunk 
mint ők voltak, ök számunkra határozatot nem hozhattak; az ö akaratuk 
mienk nem lehet, mi szabadon választunk birót.“

(Atyámfiái, illyen a status nagyban, miilyen a helység kicsinyben). 
A mi józanészszerü kicsinyben, nagyban is annak kell lennie. Az egész
nek rövid sommája ez : a száz, vagy több évvel korábban élt emberek 
nekünk törvényt nem szabhattak; szabad akaratunk van mint nekik vala ; 
törvényt hozhatunk mint ök hoztak.

b) „A v é g r e h a j t ó  h a t a l m a t  k i z á r ó l a g  e gé s z  t e r j e 
d e l m é b e n  g y a k o r o l j  a.“ Hogy a törvények ne csak papiroson le
gyenek, hanem életbe menjenek á t, szükséges, hogy valaki legyen a 
társaságban, ki azokat teljesedésbe hozza. De mi biztosítékuk van a tör
vények hozóinak, ha a végrehajtó örökségkép nyeri a hazát 1 ha ö ura 
a törvényhozóknak, ha ö maga a törvényeken felül á ll, ha senkinek fe
lelettel nem tartozik?

Végrehajtja azt, mi neki tetszik, s elhagyja azt, mit elhagyni jónak 
lát. Ezt ö mint úr teheti. Ki szemére merné vetni, hogy kövességében 
roszszul jár e l , az ide is , és mindenüvé csigázható , hivtelenség vagy 
felségsértés elvénél fogva halállal lakói.

Azt hiszem, ezt józanészszerünek senki sem fogja állíthatni. A vég
rehajtót józanész szerént magának a társaságnak vagy is a mi mindegy, 
magának a törvényhozó hatalomnak kell választania , s hivatalából, ha 
kötelességét nem, vagy roszul teljesítené, le kell tehetnie, számadásra 
kell vonhatnia, s ha vétkesnek találtatik, meg kell büntethetnie, (s e 
tant, hogy: a király személye szent és sérthetlen megkell semmisítenie).

A jó király a törvényeket szenteknek ismervén tiszteletben tartja, 
miként fökép mostan uralkodó apostoli felséges királyunk V. Ferdinand 
i s ; de azon esetre ha valamellyik király áthágja a törvényi: a szent és 
sérthetetlen czim valóságos satyra volna a polgári szerkezetben; azaz 
az illy szerkezetet józanészszerünek mondani nem lehetne.

E tant a francziák, hogy más nemzetet ne említsek, gyakorolják; 
(a törvényszegő vagy sértő királyokat megbüntetik; úgy kell minden 
alkotmányos nemzetnek tennie).

A melly nemzet ezt nem teszi, annak alkotmánya nem felel meg 
a józanésznek.

c )  „A t ö r v é n y h o z á s i  h a t a l m a t  o l l y k é p e n  o s z t j a  a 
k i v á l t s á g o s  n e m e s s é g g e l ,  hog y  m e g e g y e z é s e  n é l k ü l  
s e m u j d ö r v é n y  n e m h o z a t h a t i k ,  s e m v a l a m e l l y  r é g i  
é l n é m  t ö r ö l t e t h e  t ik.“ Közönségesen úgy szokják az emberek ezt 
k fejezni, hogy a fejedelem felét teszi a törvényhozásnak. Nincs ugyan 
a corpus jurisban a királyi v e t ő  kitéve, de ö azért a veto-t tettleg 
gyakorolhatja.

Ha a kiváltságos és töredék nemesség azon hiedelemben él, hogy ö 
a törvényhozó testület, hatalmasan csalódik.

A törvényhozó hatalomnak nem szabad maga fölött semmi más ha
laimat ismernie, és ha van, a törvényhozás nem egyéb mint szemfény
vesztés. Hogy a végrehajtónak — vagy mint nálunk a fejedelemnek —
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is legyen szavazata az országgyűlésen, a jó szerkezetű társaság fogal- 
mábul önként foly, mert abbul egyetlen egy polgárt sem szabad kire
kesztőm. Egyébiránt a szavazatra nézve a társaság szabadságánál fogva 
különfélekép intézkedhetik, törvényileg rendelkezhetik, miként legjobb
nak tartja ; én részemről legjózanabbnak tartom, hogy az egész nép által 
megyénként választassanak a törvényhozók, hol kivétel nélkül minden 
egyes polgárnak, ott hol lakik, választási joga legyen, de aztán a tör
vényhozók gyűlésén, rajtok kívül senkinek szavazata ne legyen és így a 
végrehajtással megbízott tagoknak sem. A mit ezek ott végeznek, az 
ellen a végrehajtóknak csak egy szó kifogások ne lehessen, hanem a 
király tüstént tartozzék aláírni. Ha valaki a végrehajtó hatalmat korlát
lanul gyakorolhatja , azonkívül a törvényhozásnak is feje: csupán sze
szélyétől függ, ha egészen nem zsarnokoskodik.

Ha bár a fejedelem e két legfőbb hatalmat kezében tartva soha leg
kisebb viszszaélésre nem vetemednék is , de ha a lehetőség megvan, a 
polgári társaság józanészszerü nem lehet.

d) ,,A f ő t ö r v é n y s z é k i  b í r á k a t  a k i r á l y  n e v e z i k i . u 
E szerént a bíráskodási hatalom egész retten'öségében a király kezében 
van. A melly polgári alkotmány szerént e három hatalom: t ö r v é n y -  
h o z á s ,  v é g r e h a j t á s  és b í r á s k o d á s  egy ember kezébe ada
tik, azon polgári alkotmány gúny az emberi észre; mindennek nevezhe
ted , csak polgári józanészszerü alkotmánynak nem.

Sorozzatok elő mindent, mi e négy ponton kívül, mellyek a király 
jogai, a nemzettöredék kezében még megmaradt, az a minden együtt
véve csak veszszö paripa, mellyen gyermek lovagolhat csak örömmel.

Nem szándékom itt mind azon apró csiribiri jogokat és szabadságo
kat előszámlálni, mellyek a királynak a fölebbi négy pontban előadott 
jogain felül még a roppant corpus juris levelein vannak s a nemzettöre
dék számára fenmaradtak; röviden csak azt mondom, hogy az eddig 
említett királyi jognak négy pontja mind azokat úgy elnyelheti, miként 
egy félig telt ezer akós hordó a bár nagy számú apró pohár, vagy mesz- 
szely vagy itcze különféle vizeket.

Vegyük most ehhöz (amaz óriássá nevekedett előítéletet, miszerént 
a király személye szent, és sérthetetlen); ezen erős bástya vevén körül 
a négy jogpontot, ahoz közeledni sem lehet, tehát a király kezében van 
a hatalom: a nemesség, vagy a haza lakosainak kiváltságos töredéke 
csak engedményekkel b ir, de az engedmények nem olly természetűek, 
hogy a királyi hármas hatalom ellenében sulyegyent tarthatnának.

Minden polgári társaságnak szabadsága van azt határozni, hogy 
elnöke addig, mig elnök, sérthetlen, szent, csak hogy óvatosságul hozzá 
tegye: m ig  k ö t e l e s s é g é t  te lj e s i t i ; miből meg az következik, 
hogy a társaság elnök-választási-jogának birtokában legyen, különben 
ezen óvatosság: m i g k ö t e l e s s é g é t  t e l j e s i t i ,  semmit sem, vagy 
keveset használ, ha a kötelesség nem teljesítőt hivatalából ki nem tehetné.

Alkotmányunk szerént a király örökli a méltóságot, tehát habár va- 
lamellyik kötetességét nem teljesítené is , sőt ha azzal egészen ellenke
zőt mivelne is, hivatalából le nem tehetni, következőleg ha a legnagyobb 
zsarnok volna i s , abban megmaradna,



27

Ugyan kérdem, szentnek kell e és lehetne e még olly fejedelmet 
vagy királyt is mondani, ki a törvényeket megszegné? Ez nem volna 
észszerű.

(De felállíthatni e józanul ez elvet: a k i r á l y  s é r t h e t e t l e n ?  
Hiszen ez által minden kigondolható gonoszságok elkövethetésére volna 
feljogosítva, vagy biztosítva).

Nem volna e esztelenség azt állítani fel polgári társaság törvényé
ben elvül, hogy a végrehajtóknak feje, vagy a fejedelem kivétetik a tör
vény alól, úgy hogy ha ö áthágja is a törvényeket, ne csak meg ne bün
tethessék , sőt szentnek és sérthetetlennek kell tartani. *)

Térjünk még egyszer viszsza a fölebb említett négy rendbeli jo
gokra , és azon sánczokra , mellyek azokat oltalmazzák.

Az ö r ö k ö s ö d é s i  módot, a társaság szabadsága szerént mig 
jónak tartja követheti, de hogy a polgári szerkezet józanészszerünek 
mondathassék, s hogy a társaság szabadsága csorbát ne szenvedjen, min
den gyűlésén a törvényhozóknak ki kell jelenteniök, hogy „mihelyt a 
fejedelem a törvényeket áthágná, azonnal mást választanak helyette s a 
törvénysértőt a törvények értelme szerint megítélik4* és e nyilatkozat 
mindannyi választás helyett szolgál.

A vé g r e ha j t ó i  h a t a l ma t  úgy ruházni valakire, hogy az fele
letre soha és senkitől nem vonathatik, e s z t e l e ns é g ;  mert igy egyet
len egy ember sem lehet a hazában az önkény ellen biztosítva.

Királyaink ugyan mindnyájan megesküsznek koronáztatásuk alkal
mával arra, hogy a törvényeket szentül megtartják; ez ugyan biztosíték, 
de azon esetre, ha valamellyik meg nem tartani jónak látná: a társaság
nak azon természeti joga épségben legyen, hogy törvényhozói tüstént 
feleletre vonják azon fejedelmet, ki az általa is esküjével megerősített 
törvényt megszegte.

Mig a törvényhozók, a társaság képviselői együtt vannak, józanész 
szerént ezeknek a fejedelmen felül kell állniok. Ha a király állna a tör
vényhozók fölött, akkor ezek nem érdemlenék meg a törvényhozói ne
vet. Ellenben mihelyt a törvényhozók szétoszlottak, a fejedelem felül áll 
mindenen s neki vakon engedelmeskedni tartozik minden egyes polgár 
és hatóság, midőn azt hajtja végre, mit a képviselők világos törvényül 
állitának fel.

A t ö r v é n y h o z á s b a n  annyi hatalmat tartani fen a végrehaj
tónak, hogy sem uj törvényt hozni, sem valamelly régit eltörölni nélküle 
ne lehessen, még na gyobb  f onáks ág ;  mert igy azok, kik magokat 
törvényhozóknak nevezik, az ennyi hatalommal bíró fejedelem irányá
ban csak komédiát játszhatnak, mellyben szerepük szolgai, miként mind-

')  Bocsásson meg az olvasó, hogy igen sokszor használom e szókat: esztelenség és 
bolondság. Ha tettleg számtalanszor elkövettetik ugyanazon egy bolondság, mért 
nem használhatnám a szót is szint annyiszor? Én ugyan szeretném, hogy minden 
uj esztelenséget valami más szóval fejezhetnék ki , hogy ezt ne kellene annyiszor 
ismételnem , de oka vagyok e , hogy a nyelv sokkal szegényebb mint sem hogy 
minden bohóságot más szóval tehetnénk ki? Más részről meg igen jó, hogy nincs 
minden más meg más bolondság jelentésére külön szó, mert egy egész roppant 
szótárt csak ezek magok töltenének be.
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azon fölirások bizonyítják, mellyek a fejedelmekhöz intéztetnek (azokban 
alig találni olly mondást, miilyen a törvényhozókhoz illik, a legalázato
sabb könyörgési hangon, mint jobbágyok, kérik a fejedelmet, hogy 
méltóztatnék legkegyelmesebben ez és ez esedezésüket meghallgatni s 
kérésüket teljesíteni). Hiszen ha a törvényhozók valósággal és nem csu
pán formalitásból törvényhozók , ugyan kihoz küldenének fölirást és mi 
végre? (hiszen a legfőbb hatalom maga a népfelség) ez maga fölött 
semmi más hatalmat nem ismerhet, mert mihelyt a törvényhozók vala
kitől kérnek, azonnal ők nem szabad polgárok, hanem jobbágyok.

Hát mekkora képtelenség az, hogy az egész társaságnak képviselői 
se régi törvényt eltörölni, se újat hozni ne bírjanak, hacsak a fejedelem 
benne meg nem egyezik? Hiszem igazság szerént a józanészszerü társa
ságban a fejedelemnek semmi közének sem kell lenni ahhoz, mi törvényt 
törül el, vagy milly újat alkot a társaság; mert a végrehajtónak egyetlen 
fő kötelessége, hogy midőn a törvények már megvannak hozva, azokat 
életbe léptesse, megtartatásukra mindenkit kivétel nélkül szigorúan kény- 
szeritsen.

A b í r á s k o d á s i  h a t a l m a t  a fölebbiekhöz sorolni s ugyan
azon egy személyre bízni, ki minden egyéb hatalmat már úgy is bir, 
annyit tesz, mint lábbal tapodni embernek a maga szabadságát. Midőn 
minden egyebét veszté az ember, mi előtte drága és böcsös volt, nem 
csekély vigasztalása , s veszteségeinek kárpótlása az , ha gyarlósága fö
lött független, részre nem hajló, és szabadon választott bírák Ítélnek.

A király személyét s z e n t n e k  és  s é r t h e t l e n n e k  mondani 
ki, minden módosítás nélkül, az emberi észnek iszonyú tévedése. Ha bár 
a fejedelem az említettem négyes jognak egyikével sem bírna is , aze- 
gyetlen elv fölállítása előbb utóbb mind azokat megszerzi neki.

A melly nép fejedelmét isteníti, azon Isten sem segíthet többé, ha
csak csudákkal nem , mint a régi időben. Ugyde előbb az urat kérjétek, 
hogy csudát tegyen, de ö meg nem hallgatja azt, ki kívüle más Istent 
imád : „Meg van írva — fogja mondani — idegen Istenid ne legyenek én 
előttem; távozzatok tőlem, s boruljatok le ön csinálta istenetek előtt, 
segítsen az rajtatok.64

Legyen szent és sérthetlen minden polgárnak személye, joga, sza
badsága , de csak addig, mig törvényt nem sért: ekkor természetesnek 
találjuk, hogy a fejedelem is szent és sérthetlen illy értelemben.

Ha a fejedelemnek több jogokat nem engedtek volna is át az ősök, 
csak a fölebb elmondottakat, ezek elégségesek arra, hogy ö minden le
gyen , az egész nép pedig semmi. De a (jó honatyák ezzel nem eléged
tek meg) hanem részletesen még a következőket is fejedelmi jogoknak 
ismerék e l :

e ) „ A k i r á l y  n e v e z  ki  m i n d e n  fő h i v a t a l n o k o t ,  úg y 
mi n t :  f ő i s p á n t ,  k o r m á n y s z é k i  t a g o k a t ,  é r s e k e t ,  püs
p ö k ö t  stb.44 A nemzettöredék gyermekileg örült annak , hogy a nádort 
ö választja, ki pedig az országban legfőbb hivatalnok, minthogy a feje
delem a hazán kívül lakik; de mivel szokássá s vétkes szokássá vált a 
fejedelmet földi istennek tartani (a nádorválasztási jog nem egyéb ko
médiánál).
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Nem természetes következése e a fejedelmi istenitésnek, hogy in
tésére ügyeljünk, hogy a választásban akaratját teljesítsük ? Ö kinevez 
négy förendüt, s mi közülök egyet választunk, de még a vak is látja, ta
pogathatja a négy közöl mellyiknek kell nádornak lennie.

A fejedelem iránti isteni tiszteletből mást nem válaszhatunk, csak 
a kit ö akar; az esküt nem azoknak teszi le , kik választják, hanem a 
fejedelemnek; mert hiszen tudja, hogy az egész csupán formalitás.

f )  „ A k i r á l y  t e t s z é s e  s z e r é n t  n e v e z k i  m i n d e n  főbb 
i s k o l a i  t a n í t ó t ;  az i s k o l á k  f ö l ö t t  t e l j e s  h a t a l m a t  g y a 
k o r o l d  Mi következik ebből? az, hogy csupán olly értelem fejlesztes- 
sékk i, melly a fenálló rendszert legjobbnak ismerje meg. Itt nem az 
ész fáklyája világit; (itt nem az örök való és igaz utáni törekvés tűze
tik ki czélul, hanem a kormány tekintélyének fentartása, s a mennyire 
lehet még nagyobbitása).

Ha van a társaságban valami rósz: úgy kétségen kivül legnagyobb 
roszaknak egyike az, hogy a kormány korlátlan, s önkényü kezelője az 
iskolai és nevelési ügyeknek.

Ha most például azt állítom: (polgári szerkezetünkben egy pont 
nincs, mellyet a józanész tökéletesen helybenhagyhatna, s hogy alkot
mányunk valóságos satyrája a polgári józan szerkezetnek), ezt nem hi
szitek, sőt élet halálra küzdőtök mellette, hogy az egész igen jó ; mért? 
mert az iskolákban igy tanultátok. Ez tudnillik a nevelési ügy frigyszek
rénye, benne a fejedelem ül, s hozzá közeledni halálos bűn. A nevelés
ről külön rész szól, tehát itt csak a társadalmi szerkezet vizsgálata mel
lett maradok.

g )  „A k i r á l y  e g y e d ü l  o s z t o g a t h a t  n e m e s s é g e t . “ Ha 
a király nem ember, hanem más valami volna, ki még a legrejtettebb he
lyen végbevitt jótéteményeket is láthatná; mindenkiben az igaz érdemet 
méltányolni tudná: úgy némileg csak megengedhető, sőt természetes 
lenne, hogy az olly férfiakat csak ö tüntesse ki, csak ő ismertesse meg: 
de mivel nem igy van, a nemesség-osztogatás vagy kitüntetés részint 
komédia, részint keresetforrás, de részint igaztalanság i s ; mert min
den nemességi osztogatással kiváltság van öszszekötve; de ez a többi 
lakosság rovására történik, a mi igaztalanság.

Vagy olly érdemeket tesz valaki, mellyeket a hazában mindenki, 
vagy legalább igen nagy szám tu d , vagy csak ollyat tesz, mit kevesen 
tudnak. Ha csakugyan nagyok és ismeretesek érdemei, a közvélemény
ben megkapta jutalmát, s tart egész életében, de megvan kehiében is, 
s ha valódi férfiú, nincs szüksége a rra , hogy csak a király adja valami 
diplomával tetszését; ha pedig csak olly érdemeket tesz , mellyek alig 
jutottak, és szemtelenség nélkül nem is juthattak sokaknak tudomására, 
nem érdemel nemességet. A ki pedig csak pénzében találja elég okát 
nemesi czimet keresni és vásárolni, még kevésbé érdemli, mert e sze
rént, ha egy leghitványabb, leggazabb ember vagy lotteria, vagy örök
ség által egyszerre meggazdagodnék, nemességre számot tarthatna.

A józanész nem kárhoztatja , hogy ha a polgári társaságban köza- 
rattal elhatározzák, hogy a legjelesebb embereknek „nemes** vagy 
más valami jelentős nevezet adassék, de hogy ezeknek talán hitvány és
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alacson gyermekük, unokájuk , s általában minden utóduk szinte azon 
czimmel éljen, csak azért, mivel őse is használta, szörnyű esztelenség 
volna; az érdemet éppen olly kévéssé örökülhetni mint a vétket.

De ha a polgári társaságban még e kitüntetéshöz mentességet is 
kötnének, az az , hogy a ki e czimre érdemesült, azon kivül több jo
gokkal éljen, ellenben kevesebb tehert, vagy éppen semmit se viseljen: 
ez nem csak esztelen, de azonfelül igaztalan határozat volna. S mihelyt 
a polgárok ezt határoznák, megszűntek volna észszerű társaságot ké
pezni. —

Mert váljon föltehetni e emberről, hogy azt jónak tartsa, midőn 
néhányan kirekesztöleg a haza javaiban legnagyobb mértékben része
sülnek , neki pedig csak a terhek viselése tűzetett ki ?

h) „A k i r á l y  adha t  s z a ba da l ma ka t  vagy k iv á ltsá g o k a t.46 
Éppen fölebb mondám, hogy ha az egész polgári társaság maga adna 
tagjai közül egynéhánynak kiváltságot vagy szabadalmat, megszűnt vol
na józanészszerénti társaság lenni, annál kevesebbé mondhatni józan- 
észszerűnek , midőn a fejedelem önkénye szerént osztogatja azt.

Már fölebb mondám, de ha nem mondottam volna is, mindenki 
tudhatja, hogy a kiváltságnak természete a z , hogy a kinek ez adatik, a 
többi polgárok fölött áll, több jogokkal és szabadsággal bir; s pedig mi
nél több adatik ennek, a dolgok természete szerént annál kevesebb ma
rad a többinek; tehát a többitől elvétetett, a többi megszoritatott; igen 
de valakitől a magáét elvenni jogtalanság, kárhozatos önkénykedés; hol 
ez történhetik, még pedig törvényszerüleg történhetik, az nem józanész- 
szerü társaság.

(A kiváltság, akár a fejedelem, akár maga a társaság adja, minden
kor jogtalanság, s a társaság részéről ostobaság is.

De ugyan mi is lehetne más, midőn a társaság önmagát valamitől 
eltiltaná, s azt egynéhánynak megengedné ?

De mégis csak méltányos, sőt igazságos, hogy midőn valaki majd 
egész életének jobb részét valaminek fölfödözésére fordítja, midőn te
mérdek fáradsággal valamit kitalál, legalább az illyen kapjon jutalmul 
privilégiumot találmányára — kiáltják sokan.

Igaz, ez némelly uj találmányra ösztönül szolgál, a mi a társaságra 
nézve hasznos, mivel ipart szül. De a társaság haszna többféle; csak az 
tehát a kérdés, mellyik a nagyobb haszon ? és a nagyobb hasznot a ki
sebbért föláldozni józanészszerü e ? Az ipar pénzt hoz forgásba, külföld
ről is szivárogtat be a hazába (a nagyobb mennyiségű pénz szerfölötti 
fényűzést, pulyaságot is hoz maga után, ez amattól soha el nem marad), 
tehát az erre serkentő kiváltságot pártolni kell; igen , de ha a kiváltság* 
eszméje meg nem születik a társaságban, a polgárok egyenlő jogai és 
szabadsága sértetlen maradnak.

Van e embernek nagyobb kincse e kettőnél? Hághat e valaha az 
ipar olly magosra, hogy annak gyümölcse nem hogy a szabadságot és 
jogokat tökéletesen kipótolja (miket privilégium engedése által minden 
esetre elveszt), sőt csak távolrul is megközelítse ?

Az ember esze találós ugyan, de annyira nem viszi soha, hogy olly 
mit találhatna ki, mi szabadságával és jogaival fölérne.
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Élete mindenkinek drága és legböcsösebb, úgyde szabadság és jo
gok nélkül az élet nem igazi élet. S ha egyik másik valami jeleset ki
talál i s , éppen azefökép,  ki szabadságának és jogainak gyakorlatá
ban van?

Ha a társaság jutalmat oszt azoknak, k k  valamit kitalálnak, ám te
gye, csak önszabadságának csorbításával ne történjék; mert a csekély 
találmányt szabadságán vásárolni meg, mindig esztelenség volna.

Ha választani kell, inkább essék egyes feltaláló hoszszas munkájának 
és feltalált müvének áldozatául, mint sem a társaság szabadsága és jogai 
privilégium által korlátoztassanak.

Hol szabadabban mozoghatnak a polgárok, több találmány van, mint 
a hol (a privilégiumok pestises tanyájukat felütötték). Tekintsétek csak 
állodalmunkat; minden rósz , minden nyomor , mit észrevesztek , a sza
badalomnak szülötte.

Az eredeti szerződés maga, melly Álmos vezér és az akkori fösze- 
mélyek közt köttetett, nem egyéb kiváltságnál; és látjátok mivé fejlő
dött Álmos privilégiuma.

Az aranybulla kölcsön privilégium a nemesség számára. Ezen ket
tős kivállságbul sarjadzott ki mind az , mit a józanész polgári társaság
ban kárhoztathat.

(Mig e kettő gyökerestől ki nem irlatik, s tűzre nem hányatik), ész
szerű polgári társaság nem támadhat; mert az egész erőt e buja növény 
szapora hajtásainak nyesegetésére kell fordítani.

A legnagyobb találmány hasznát a legkisebb privilégium gyászos és 
káros következménye felülmúlja.

i ) „ A k i r á l y  t e t s z é s e  s z e r é n t  e me l  v a l a  m e l l y  vá 
r o s t  k i r á l y i  v á r o s i  r a n g r a . “ Józanészszerü társaságban nincs 
királyi város, és pedig nem azért, mivel abban talán nem királyi czimet 
visel az elnök (mert hiszen e nevezetet mért nem lehetne mind örökké 
megtartani még alegtökéletesb szerkezetű társaságban is?) hanem csak 
azon egyszerű okbul, hogy a királytól nem függ, s mivel mindenik vá
ros és helység egyenlően szabad; és pedig annyira egyenlően szabad, 
hogy habár valamellyik két vagy több millió lakossal bírna is , józanul 
nem lehet több szabadsága , mint egy kisded helységnek , melly például 
csak ezer lakosbul áll.

Képzeljük, hogy a társaságban még ismeretlen a privilégium, vagy 
ha már létezett is, de kiirtották, mondom tehát a társaságban nincs pri
vilégium , egyetlen egy emberi teremtés sincs, ki a másik fölött szabad
ságra és jogokra nézve elsőbbséggel bírna: ugyan kérdem mirevaló volna 
a városokat királyiakra és nem királyiakra osztani ? Ezt tenni valóságos 
esztelenség lenne.

Ha osztályzatnak kell lenni e tekintetben, a mi természetesen a tár
saságban hasznos, sőt némileg szükséges is , legfölebb az lehetne, hogy 
például különböztetés okáért ötvenezer lakosú hely v á r o s n a k ,  a még 
népesebb n a g y  v á r o s n a k ,  a mind valamennyi közt legnépesebbpe- 
d i ^ f ö v á r o s n a k  neveztetnék, a többi kisebbek pedig h e l y s é g e k  
nevezete alatt értetnének.

Á társaságot nem paloták ezrei és viskók teszik, hanem emberek.
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Lakjanak az emberek bár csupán egyenként az országban elszéledve, 
vagy lakjanak egyetlen helyre, azaz városba öszsze szorulva, társasá
guk tökéletes lehet; nem szükséges, hogy egyik hely f a l u ,  másik 
m e z ő v á r o s ,  a harmadik k i r á l y i  v á r o s  legyen, sőt megfordítva, 
mihelyt egyik helységet másoktól a szabadalom által nyert elnevezés
sel különböztetjük , azon társaság megszűnt józanészszerü lenni.

Tökéletesen egyenlő szabadság és jogok kívántainak a józan pol
gári társaságban , nem királyi városok.

Minél több kiváltságos és szabadalmas testület van az országban, 
annál nyomasztóbb a többiek helyzete, mert minden szabadalom bizo
nyos részét rabolja el a többi lakosok javainak; s megfordítva (de a mi 
az előbbivel egyre megy ki) minél többen kivétetnek a közterhek alól, 
ugyanazon teher annál kevesebb vállaira nehezedik, s természetesen 
annál súlyosabb.

j) „A k i r á l y  e g y e s  h a t ó s á g o k n a k ,  v á r o s o k n a k  és ke 
r ü l e t e k n e k  v é r h a t a l mi  j o g o t  a d h a t.“ — Szabad polgári társa
ságban ha ez nem igen népes, maga az egész társaság, vagy ha igen 
nagy a társaság, ennek választott képviselői hozhatnak olly törvényt, 
melly bizonyos vétket halállal büntet, ezt kétségbe venni nem lehet, 
de hogy aztán az illy törvény józanészszerü e? az más kérdés. Hol azon
ban maga a király tetszés szerént osztogathat városoknak vagy kerüle
teknek olly jogot, miszerént a vétkes halállal büntethetik: ott mindenről 
inkább lehet szó, mint szabad polgári szerkezetről.

Nekem itt nem czélom hoszszu értekezést arról írn i, hogy magá
nak a társaságnak van e joga valamellyik tagját életétől megfosztani, 
egyébiránt meggyőződésemet előbb röviden elmondom, hanem csak 
azt állítom, a józanészszel meg nem egyezhetönek, hogy a társaság olly 
jogot enged, vagy ad át fejedelmének,‘miről még maga a társaság sincs 
tisztában, hogy bir e azzal vagy nem.

Hogy a társaság mindenét, mije van: vagyonát, szabadságát, jo
gait a fejedelemnek átengedheti, teljes szabadsága hozza magával; ezt 
ha teszi, vagy bizonyos r e m é n y ,  tehát valami jövendő h a s z o n  fe
jében , vagy f él e l e m b ő l  vagy m e g g y ö z ö d é s bői teszi, mást nem 
gondolhatni. (A kényszerítésről itt nincs szó, mert hol ez kényszerítve 
megy végbe, ott szabadságot és jogokat nem kereshetni többé).

Ha bizonyos r e m é n y  fejében teszi, ki kárhoztassa a társaságot ? 
Hiszen tetszésétől függ jogait és szabadságát gyakorolni vagy azon re
ménység fejében valamelly jó fejedelemnek átengedni, hogy aztán az 
gondoskodjék a társaság javáról; mert mást nem gondolhatni, hanem 
csak a z t a h a s z n o t  kellett szeme előtt tartania, mi abból háromlik ma
gára viszsza, ha a fejedelemre bízza minden ügyét.

A társaság azt remélte, hogy igy a fejedelem több hasznot okoz 
neki, mint a mennyit maga képes volt előteremteni.

Ha f é l e l e m b ő l  engedé át a társaság mindenét, megint csa 
h a s z o n  fejében történt.

A félelem három forásból eredhetett; tudnillik vagy attól tartott a 
a társaság, hogy tagjai magok közt meghasonlanak s egymást pusztít
va önhaszunkat áldozzák föl; vagy attól félt, hogy valami külellenség
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mindenét elfoglalja, tehát a haszon is oda van; vagy pedig végre tulaj
don fejedelmének zsarnoksággal jelentkező hatalmától retteg , s azon 
reményében, ha önként teljesíti ennek kívánságát, jobban boldogul; te
hát mind a három esetben maga hasznát vélte a társaság eszközölni, 
vagy legalább fentarthatni.

Ha m e g g y ő z ő d é s e  a társaságnak az, hogy a fejedelem minden 
tőle kitelhető módon javát előmozdítja, tehát szabadságát s jogait neki 
átengedi, megint csak maga h a s z n á t  tekinti, jóllehet e haszon pa
rányi ahhoz képest, mit érte áldoz; de ha a társaság úgy van meg
győződve, hogy a remélt haszon nagyobb mint az érte adott szabadsága, 
ki veheti neki rósz néven ?

A társaság egyes emberekből áll; de látjuk, hogy az egyes embe
rek a kicsiny hasznot nagynak, a nagyot kevésnek vagy semminek sem 
veszik,igy tesz gyakran az egész társaság is.

Haszon fejében, vagy a mi mindegy, cserében, a társaság éppen 
úgy mint egyes ember mindenét oda adja, vagy legalább oda adhatja, 
mint az életben látjuk: de mellyik azon haszon, hol a remény, mellynek 
fejében életét adja? hiszen ha éltét adná: nem volna szüksége, remény’ 
fejében valamit áldozni.

Ebből világos, hogy ember életét nem adhatja, habár minden 
egyebét áldozná is.

Igaz ugyan, hogy vannak egyes emberek, kik magokat kivégzik, 
de még azok is haszonbul indulnak ki (talán néha közülök egykét őrül
tet kivéve) , tudnillik rájuk nézve nagyobb becsű, jobb, tehát hasz
nosabb az élet’ terheitől szabadulni, mint azokat elviselni.

De ezek kivételek; az egész társaság az életet mindig nagyobb, bö- 
csösebb jónak veszi, mint a n e mé l e t e t ,  vagy az élei’ terheitől való 
szabadulást; s mig emberi természetét valaki meg nem változtatja, nem 
tehet máskép.

Ezen életet tehát ember másnak nem adhatja, mert ha volna va
lami hasznosabb, azon hasznosabbért már az egész emberi nem régen 
elcserélte volna.

S ha talán jöne idő, mikor az emberiség ezt mégis megtenné, tud
nillik hogy életéi valami másért elcserélni jobbnak tartaná, akkor az 
emberiség valami mássá, n e m e m b e r r é  változnék. Mert az emberiség 
a mostani természeténél fogva életét legfőbb jónak ismeri, s nincs 
más olly jó , olly haszon a természetben, mellyért elcserélni kedve volna.

Kövelkeztetésem tehát az: hogy mivel az ember és társaság va
lamijét vagy mindenét csak bizonyos nagyobb jónak reményében, na
gyobb haszonért adja cserébe, életénél pedig nagyobb jót s hasznot 
nem ismer: ehhöz jogot senkinek nem adhat, ezt senkinek el nem adhatja; 
és igy a fejedelemnek sem: honnét venné tehát a fejedelem vérhatalmi 
jogát, hogy csak úgy tetszés szerént egyik másik városnak osztogasson?

Minden büntetésnek három föczélja lehet: j a v it á s , e l é g t é t e l  
s pé l da .  A halálbüntetés ezek egyikének sem felel meg.

A halálbüntetés nem javíthatja meg azt, kin végrehajtják; ez olly 
világos, hogy szót sem szükséges fölötte mondani; ugyanis miként ja
vulhatna az, ki megszűnt élni?
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De a halálra ítélt, ha csak fölösleges vagyona nincs, az állala oko
zott kárért soha nem képes eleget tér ni; hogy pedig mint példa szol
gál! volna, éppen nem állíthatni; mert mióta a világ áll, mindig voltak 
halálra ítéltek, s a história bizonyítása szeréi t minél gyakoribb volt a 
kivégezés, annnál inkább szaporodott a vétek. A józanész tehát azt 
mondja, ha a büntetés az óhajtóit czclnak meg nem felelt hat ezer év 
óta , azzal fel kell hagyni.

Csak Spanyolországban a nem e m b e r  inquisitorok, vallás miatt 
34,658 embert Ítéltek halálra, azaz elevenen megégetni, és ez semmit 
sem használt.

Azt mondjátok, ha semmi egyéb bírni nem kellene is halállal büntetni, 
de azt , ki a sta őst akarja felforgatni, csakugyan halálra kell Ítélni.

Ugyan mutassátok ki előbb világosan, mit értetek status alatt? mert 
addig nem tudhatni, ki akarta a statust felforgatni, inig olly világosan 
meg nem mutatjátoK mi a status , hogy a felöl senki józan nem képes 
kételkedni.

Egyik a királyt végrehajtó szolgáival tartja statusnak; másik azon 
papirost, mire a társaság’ törvényei vannak írva; harmadik a hazában 
levő kiváltságos testületeket; negyedik az országnak minden lakosit 
együttvéve: ötödik mind ezt öszszescn, tudnillik a népet s törvényeit, 
intézkedéseit; meg másik minden királyi hivatalban levő egyes személyt 
már statusnak néz.

Lássuk egyenként, mellyik ezek közöl a status, s a mellyiket an
nak ismerjük, felforgathatja e azt valaki, s ha igen, kicsoda?

De tekintsük még meg azt is, hogy a mit csakugyan statusnak is
merünk, józanészszerü e , s ha nem, halált érdemel e az , ki felforgatni 
akarja? tegyük még hozzá: mit értetek ti felforgatás alatt? s miben ál- 
na valóban a státusnak felforgatása ?

És midőn mind ezt sorban vizsgáljuk, mindig a józanész’ sugalmá- 
ra figyeljünk.

A k i r á l y  v é g r e h a j t ó  s z o l g á i v a l  n e m  s t a t u s .  Ki azt 
bírná állítani: de bizony csak ez a status, azt örültek’ házába kellene 
vinni. —

Lehet e, fenállhat e valamelly társaság király nélkül? Ha ti a ki
rálynak hízelgő udvaronczai, és zsoldos eszközei kegyelmesen megen
gedni méltóztatnátok, legmélyebb alázatossággal bátorkodnám azt állí
tani, hogy igen is fennállhat.

Sőt engedelmetekkel többet is állítok; csak akkor áll életerőben 
valamelly társaság, mikor nincs hármas, tudnillik : önkényleg kormányzói, 
törvényt hozható , és bíráskodható hatalommal felruházott királya ; mi
kor nincs olly királyi udvara , melly pazar fényével vakít, s a társaság 
jövedelmének nagy részét fölemészti; mondom csak akkor van inkább 
a társaság legtökéletesebb állapotban, egészségben, mikor nincs olly 
királya , kit bálvány gyanánt imádjon, hanem kit emberek módjára eré
nyei miatt csak tiszteljen.

De világos, hogy ha egyik másik király vagy elnök kihal, vagy hi
vatalából kiteszik, a társaság mást választ, tehát a király nem teszi a 
statust.
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Józan társaságban a király halála nem nagyobb veszteség, mint 
akármelly más egyes polgáré, ha csak rendkívüli személyes érdemei, 
vagy erényei nincsenek (a mi bizony igen nagy ritkaság); mert a társa
ságban, józan törvényei szerén!, minden úgy szólva magától megy, mint 
a felhúzott ó ra ; pedig az órát felhúzni, nem valami észfeszités, vagy 
testi erőtelés; ezt akárki is megleheti.

Az o n  p a p i r o s n y a l á b ,  m e l l y r e  a t á r s a s á g  t ö r v é 
n y e i ,  r e n d s z a b á s a i  vannak  í rva ,  szint e n e m l e h e t  ma
ga a s t a t u s .  Tegyük, hogy mindazon t rvények, úgy szinte mind
azon bohóságok és irkafirkák, mellyek törvények neve alatt vannak fen, 
mellyek máig roppant nagy könyvvé gyarapultak, egy kötetben vannak, 
s tegyük, hogy azt egy valaki elégeti. Meg van e a status az által ront
va ? Teljességgel nincs.

Hiszen azon törvények fenvannak más példányokban. De tegyük 
föl még azt is, hogy az csupán egy példányban létezett, vagy pedig azt, 
hogy mind valamennyi példány elégeltelik, meg van e azért a status 
rontva? nincs; ezen papirosnyaláb teszi e a statust? esztelenség volna 
állítani, hogy: igen.

Ila a törvények tennék a statust, valaki corpus-jurisunknak minden 
példányait jóáron összevásárolhatná, s elégethetné; és miután ezt meg- 
teendette volna, Magyarország’ földét elfoglalhatná, mert a statust már 
hamuvá tette, nincs, ki akadályozza.

A h a z á b a n  l e v ő  k i v á l t s á g o s  t e s t ü l e t e k  s e m t e 
s z i k  a s t a t u s t .  Fia érjük mi a kiváltság, lehetlen azt tennünk fel, 
hogy ezek tegyék a statust.

Minden kiváltságot csak mástól kap valaki; már a kiváltság eszmé
jében van, hogy a kiváltságoson felül kell valakinek léteznie, kitől a ki
váltságot kapta, tehát annak irányában, ki neki privilégiumot adhatni 
fel van jogosítva, csak aláre dőlt helyzetben van, következőleg magok 
a kiváltságosok nem képezhetik a statust.

De éppen a kiváltság eszméjében rejlik még az is, hogy a kiváltsá
gosokon kívül még másoknak kell lenniük, kik fölött kiváltságositattak; 
tehát még e szempontból sem tehetik csupán a kiváltságosok a statust, 
mert az, ki felettük áll, s kitül kiváltságukat kapják, s azok, kik még kí
vülük s kiknek fölöttük állnak, együtt képezhetnek statust, habár a ki
váltságok mind egy szálig elvesznének is. Végkövetkeztetés, hogy tehát 
a szabadalmasok magok nem tesznek, nem tehetnek statust.

A z o r s z á g n a k  m i n d e n  l a k o s a  e g y ü t t v é v e  sem 
t e n n e  s t á t u s t, ha tudniillik volna valahol ország, mellybcn bár 
több millió ember egyenként laknék s köztük legkisebb nyoma sem vol
na társadalmi viszonyos kötelékeknek.

Ugyanis mihelyt társasági ul van szó, ha bár a legroszabb legyen 
is az, legalább némi szóbeli egyezkedésnek t redékcit kell föltennünk 
benne, különben statusnak nem nevezhetnek.

S t a t u s  a l a t t  é r t ü n k  t e h á t  v a 1 a m e 11 y n é p e t  Í r o t t  
v a g y  c s a k  s z ó b e l i  t ö r v é n y e i v e l  s m i n d e n  i n t é z k e 
d é s e i v e l  e g y e t e m b e n .

Nézzük most felforgathatja e valaki a statust vagy társaságot.
3 *
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A társaság vagy józanészszerü szerkezettel bír, vagy nem. Ha jó
zanész sugalta alaptörvényeit, józaneszü ember nem kelhet ki ellene; 
mert a polgári társaság’szerkezetét sugalta józanész nem más, hanem ép
pen az, mi egyes emberben van. Ezen egy józanész nem szálhat maga el
len harczra. Ha pedig nem józanészszerű, úgy mindenkinek polgári köte
lessége azon lenni, hogy az illy társasági viszony lerontassék és helyébe 
józanészszerü állitassék.

Már kérdem , halált érdemel e a z , ki e polgári s egyszersmind er
kölcsi kötelességét teljesiti?

Miben áll a társaságnak felforgatása? Minthogy a statust nép s a nép
nek törvényei és intézkedései teszik, a felforgatni akaró vagy a népet, 
vagy csak törvényeit és intézkedéseit, vagy pedig mind a kettőt együtt, 
tudnillik a népet törvényeivel együtt támadná meg.

Azt hinni, hogy a népet támadja meg, képtelenség. De ha megtá
madná is, képes volna e felforgatni? nem.

Yalamclly hatalmas külellenség, melly a státusonkivül lakik, ugyan 
megtehetné, de itt nem lehet szó külellenségnek temérdek seregéről, 
hanem a státusba foglalt egyes tagokról.

Az egész ellenség seregét nem fogjátok törvényszék elébe állítani 
s megítélni.

Ugyan mi oka lehetne valakinek a népet megtámadni ? Én teljesség
gel nem tudom. Mert ha törvényei és intézkedései roszak is, azért magát 
a népet rosznak tartani esztelenség volna ; legfölebb azt mondhatni a nép
ről, hogy: nincs elég belátása, esztelen, sat ; de ok lehetne e ez arra, 
hogy valaki meg támadja? sohasem. A megtámadás tehát csak a törvé
nyek s intézkedések ellen történhetik.

E megtámadás hogyan történik? Sem kardal, sem bottal, hanem 
csupán szóval vagy Írással.

Szeretném tudni, miként volna egy vagy néhány ember képes a 
statust élőszóval vagy írással felforgatni?

Ha csak élőszóval szándékoznék czélját érni, előbb kifogyna az 
idöbül mintsem szándékát valósíthatná.

írással? hiszen a censura örtáll.
Ott pedig, hol censura nincs, hanem szabad sajtó van,  miszerént 

akadályra nem találna, legnagyobb képtelenség volna azt hinni, hogy 
valami ember a statust Írásával felforgathatná. Miért? azért, hogy az 
olly status, hol szabad sajtó van, de a szó teljes értelmében szabadsajtó, 
már csak ennélfogva sem lehet rósz, legalább nem lehet nagyon rósz, 
nem lehetnek törvényei s intézkedései igen roszak; tehát nincs oka azo
kat megtámadni. S ha megtámadná is, nem magát a statust, nem a tör
vényeket, hanem azon hibákat, mellyek abban megvannak, s minden 
Statusban örökké lesznek is , mivel nincs tökélyi megállapodás.

De azt is szeretném tudni, miként fogna az a status-felforgató 
munkájához? Ha a törvények és intézkedések valamelly kamarába vol
nának elrejtve, okkal móddal azt fölverhetné, s azokat elrabolhatná. 
Úgy de mondám, hogy vagy élőszóval, vagy írással munkálkodnék, 
más fegyverhez nem nyúlhat.

Föíebb mondám, hogy csupán élőszóval nem volna képes, mert előbb



37

kihalna, mint azt, mit akarna, végbevihetné; tehát hogy siikeresen mun- 
kálkodhassék, valószínűleg mind élőszóval, mind írással (ha a censurát 
valahogy kijátszhatná) látna a munkához.

Más nincs hatalmában mint az, hogy szóval és írással kimondja és 
hirdeti a törvények és intézkedések felöl véleményét s meggyőződését, 
hogy azok roszak , hogy hiányosak , hogy a társaság’ jólétét akadályoz
zák. Váljon ezáltal felforgatja e a statust? nem képes.

Hiszen, vagy elhiszik állítását vagy nem hiszik.
Ha elhiszik, ha figyelmeztetésére a törvényeket meghányják s 

ugyanazon meggyőződés támad bennök, hogy azok csakugyan roszak, 
nem forgatta fel a statust, hanem csak fölébresztette, figyelmetesbekké 
tette a polgárokat, minek következésében magok u j , józanabb törvénye
ket hoznak, s ezért a status-felforgatónak czimezett egyén hálaköszöne- 
tet érdemel, nem pedig halálbüntetést: ha pedig el nem hiszik neki a 
mit prédikál, nemcsak hogy a statust föl nem forgatta, sőt még nem is 
ártott neki.

Miként eddig elöadám, én nem találtam, nem látok statusfelforga- 
tó t, s azt hiszem, hogy azok, kik látni vélnek, csak rémeket látnak, 
szélmalmokat néznek status-felforgatónak.

Végre: vagy benvan a társaságban, tehát hatalmában a felforgató 
szándékú ember, vagy nincs; ha csak kívül van a statuson, sohasem for
gathatja fel a statust s igy nem is lévén a társaság hatalmában meg sem 
büntetheti, sem halállal sem máskép ; ha pedig ben a társaságban van, 
szinte nem forgathatja fel, mert hiszen igy hatalmában is van a status
nak , s annál fogva nem árthat, tehát meg sem büntetheti. Igaz, szán
déka lehetett a társaságot felforgatni, de a szándékot talán csak nem 
fogja a társaság halállal büntetni s pedig annál inkább nem, mivel szán
dékát valósítani nem volna képes soha , miként fölebb megmutatám, mert 
egy ember a statust felforgatni nem képes.

k) „A k i r á l y  t e t s z é s e  s z e r é n t  e m e l  a k á r k i t  b á r ó i ,  
gróf i  r a n g r a / 1 Ha a királyok kedvüket találják illy elnevezésekben, 
mért háborgatnák a polgárok ez ártatlan mulatságaikban ?

Ha a társaság tagjai közt többen vannak, kik csupán ebben, az illy 
czimekben lelik örömüket, ugyan kárhozlathatjátok e a jámborokat? 
Hiszen a társaságban mindenféle emberek vannak; egyiknek kutyákban, 
másiknak régi pénzekben, harmadiknak pipagyiijteinényben, negyedik
nek lovakban telik kedve. Csak azt nem tartom a józanészszel mege
gyezőnek, hogy az illy örömnek eszközlése csak a királynak van hatal
mában.

Mindenki szabad akarattal bir, minek következésében mindenki 
tetszése szerént nevezze magát, barátját, jóakaróját, szomszédját, báró
nak vagy grófnak, vagy együtt mind kettőnek, ha kedvét találja benne.

Kitől kapta a király ebbeli (és egyéb) szabadalmát? Vagy a néptől, 
vagy pedig maga adta magának.

Ha a néptől kapta, a nép, ha jónak látja, száznak és ezernek is ad
hatja; ugyanis ki kötötte volna meg kezét? s mivel a nép nem más, mint 
sok egyes ember, illy ártatlan szabadsága mindenegyes embernek meg
van: ha pedig a király nem mástól, tudnillik nem a néptől kapta, hanem
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maga magéinak adta, éppen úgy adhatja magéinak akárinelly más is; mert 
ezáltal csakugyan senkinek sem árt.

Mi által bizonyíthatná be akármellyik király is, hogy az illy czimek 
osztogatására csak neki van privilégium adva, ha a társaság vagy nem
zet ezt mondja törvényhozói vagy képviselői által: „Mi a társaságnak 
uj törvények’ alkotására ogybegyiilt képviselői, meg lévén arról győ
ződve, hogy minden privilégium ártalmas a statusnak, ezennel lehat min
den előjogot és szabadalmai ellorlünk. Ha talán idővel hasznosnak ismer
nek meg a privilégiumot, ismét felhatalmazzuk, feljogosítjuk a társaság
nak legfőbb tisztviselőjét a királyt, vagy elnököt privilégium osztoga
tására.u

Mihelyt a nép e szókat kimondja, a király megszűnt czimeket aján
dékozhatni, jogokat osztogathatni.

És mivél a bárói vagy grófi cziin a dolgon semmit sem változtat, 
természetesen ha minden tagja'a társaságnak magát polgár helyett gróf
nak czimezné, a társaság legkisebb hátramaradást sem szenvedne, csak
hogy e helyett: pol g á r i  társaság, g ró  fi társaságnak neveztetnék.

Azt hiszem e czimek ellen egy józannak sem lehet kifogása; teljék 
kedve minden polgárnak a társaságban annyiban, mennyiben kedvtöl
tése által másoknak nem árt; szüljön e czim fiakra és unokákra is, ha 
szinte kedvüket találják benne.

Mihelyt azonban e cziminel a vele járni szokott szabadalom van ösz- 
szekötve, a józan polgári társaságból száműzve kell örökre-lennie.

Minden privilégium a többi polgárok szabadságának és jogainak eli
degenítése, és bár mint igyekezzem magamat lehető szelíden, és mér
sékelten kifejezni, legfölebb ezt mondhatom: elvétele, elfoglalása mások 
jogainak.

Ha a társaság helyben nem hagyja midőn valamelly egyes ember* 
vagyona elvétetik: józanészszerüleg még inkább kell kárhoztatnia, mi
dőn a nagy sokaságnak joga vonatik e l, melly sokkal nagyobb bármi 
vagyonnál.

Minden társaságnak legnagyobb ereje erkölcsi szilárdságban áll, de 
lehet e ott erkölcsi erő, hol a fiú atyjától s az unoka nagyatyjától örökli 
a jutalmat, a nélkül hogy maga csak hajszálnyi érdemet tett volna, ineg 
engedve hogy atyáik csakugyan érdemük jutalmául nyerék e czimzetes 
szabadalmat. És minél több van a társaságban ollyan, ki atyja’ érdemei
nek jutalmában részesült, (föltevén mint mondám, hogy az érdemlett 
jutalom vala) annál romlottabb a társaság.

Midőn valaki érdem nélkül jutalrnazlatik, abból természetesen kö
vetkezik, hogy ugyanott sok érdemes nem jutalmaztatik, és kérdem 
nem romlottság e ez? A józanész mind azt kárhoztatja, mi a romlottság 
magvait hinti el, pedig a legnagyobb romlottság jele, mikor az érdemet- 
len húzza a jutalmat s olly jutalmat, melly a többi polgártárstól elrab- 
lott szabadságiul és jogokbul áll. Minthogy pedig minden grófi és bárói 
czim a velejáró szabadalommal illy jutalom, az a józanész előtt meg 
nem állhat.

Mivel éppen a bárói és grófi czimröl volt szó, helyén lenni vélem 
egyéb czimek’ seregére is egy mellék-tekintetet vetni s a józanésztül
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kérdezni: eltürendök e azok a polgári társaságban ? A józanész azt fe
leli : semmi kifogása nincs ellene. A szabad polgári társaságnak szabad 
polgárokbul kell állania; ki meri tehát állítani, hogy a szabad polgárnak 
nem lehet magát úgy czimezni, úgy czimeztetni, miként neki tetszik?

Némelly ember azt hinné, hogy a világ felfordul, ha a csizmadia 
magát nagyságos urnák nevezné, a kanczellár pedig nemzetes urnák hí
vatná magát. Atyámfiái igen dörék vagytok, ha azt hiszitek, hogy az ilyféle 
czimek fokozatonként csak bizonyos hivatalbeli embert illethetnek.

A józanész teljességgel meg nem ütköznék abban, ha egyik helység- 
biró excellentiás urnák,a helység jegyzője kegyelmes urnák, a plébános 
pedig érseknek nevezné és neveztetné magát. Az illy ártatlan bohóság, 
inelly senkifiának legkevesebbet sem á r t , minden polgárnak teljes sza
badságában áll.

Tegyük, hogy például a 15 milliónyi népességű társaságban két millió
nak kedve volna magát méltóságosnak czimezni, három milliónak jobban 
tetszenék a nagyságos czim, öt milliót csak az excellentiás vagy kegyelmes 
czim elégítene ki, más öt millió pedig csak az egyszerű tekintetest is 
elégségesnek tarlaná: váljon ez akadályul szolgálna e abban, hogy a 
társaság, szabad, jószerkezetü, józanészszerü legyen ? soha. Ezen czi
mek éppen úgy, miként a nevek János, Kristóf, Lipold stb puszta hangok, 
s a társaságnak sem kárára, sem hasznára nincsenek; csak a vezetéknév 
szükséges, hogy egyik polgár a másikkal föl ne cseréltethessék, hogy vala
miképen egyik a közhaszonbul két három vagy több részt ne vegyen mint a 
másik, s ellenben hogy a közteher alul valamikép magát ki ne húzhassa.

Van e a magyarnak valami szép jövendője vagy nincs, nem tudhat
ni; hogy legyen, azaz egy óhajtás tölti be egész lelkemet. Ha más eré
nyei helyre nem ütnék ama romlottságot, miszerént hivatal- és czirn- 
kórságban szenved, azt állítanám, hogy nincs jövője, annyira veszedel
mes ez, de más tulajdonságai reményt nyújtanak.

Ha valami istencsudájából lesz,s ha talán a magyarok istene a má
sik Istentől sajátságos nézetei által különbözvén, éppen illy módon látja 
népét legbiztosabban vezethetni, s egykor nagygyá emelhetni, ám le
gyen; a késő unokák semmit sem fognak annyira csudálni mostani éle
tünkből, mint azt, hogy nyomom helyzetünket képesek vagyunk szabad
ságnak nevezni, s ez örvény’ szélén állva is egyik legfőbb vágyunk a 
czim, rang. Különös faja vagyunk mi az embereknek, talán éppen a magya
rok saját istenének roszul sükeriilt teremtményei, kik az előttünk táton
gó mélységbe örömmel, megelégedve bukunk, csak előbb czimvágyunk 
legyen kielégitve.

Fölebb azt mondá n , hogy a józanésznek semmi kifogása nincs az 
ellen, ha bár a társaságnak minden tagja egyesegyig mind tekintetes, 
vagy mind valamennyi nagyságosnak nevezné is magát: de az a ször
nyű esztetenség, hogy maga a társadalmi természetien viszony e czime- 
ket szükségessé telte, s a polgárokat ezen czimekhöz mérve osztályozza. 
Ki még a n e m z e t e s  czimre mint legalsó fokra sem vergődhetett, az a 
czimzetesek előtt semmi, habár a társaság’ élete egyenesen tőle függ is, 
miilyen a derék földmives, ki a statust fentartja, s miilyen a kézműves, ki 
a kényelmet adja; a nagyságos és kegyelmes pedig minden, habár a tár
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saságnak nemcsak felvirágoztatására semmit nem tesz, sőt ha azt aka
dályozza is. Ez a természetlenség.

A józanész csak úgy hagyhatja helyben a czimeket, ha e dőresé
gek a társasági viszonyokra nézve legkisebb különbséget nem tesznek; 
ha velük szabadalom nincs öszszekötve; ha nincsenek hivatalhoz szab
va , hanem mindenki tetszése szerént adhatja magának, s használhatja 
mig kedvét leli benne, akármi foglalatosságu legyen; a szántóvetö 
vagy szabó éppen úgy, mint helytartó, vagy főispán, mert egyik éppen 
olly kiegészítő tagja a társaságnak mint a másik. Sőt ha a társaság jó- 
zanészszerü, mind azon holtig tartó hivataloknak, mellyek nagyságos 
és méltóságos czimmel járnak, meg kell szíinniök; nem szükségesek : és 
igy a szántóvetö, meg a mesterember teszi a társaságot, tehát szüksé
gesebb része , mint a méltóságos hivatalnok.

Józanész szerént létezhet olly társaság , mellyben egyetlenegy hi
vatalnok sincs, legalább holtig tartó nagyságos vagy illyenféle nincs; 
hanem csupán különféle munkások vannak: de ollyat semmi ész nem ké
pes gondolni, melly csupán holtig tartó tekintetes, nagyságos és mél
tóságos hivatalnokokbul állna.

1) „A t ö r v é n y e s  ö r ö k ö s ö k  n é l k ü l  e l h a l t  n e m e s e m 
b e r  j a v a i t  a k i r á l y  f o g l a l  j a  e l ;  ú g y  s z i n t e  a f e l s é g -  
é s  h a z a s é r t é s i  b ű n b e  e s e t t e k ’ v a g y o n a  is öt  i l l e t i . “ Az 
emberi nem természeténél fogva vagy jó vagy rósz. Ha jó, nincs szük
sége arra hogy ti törvényeket szabjatok elébe, mellyekhöz tartsa magát 
gyermekei nemzésében s azok neveltetésében; mert szíve s ösztöne min
den törvényteket felülmúlja , kijátsza; — ha bár csak egy növel köti is 
öszsze magát, azért minden más némberrel nemzett gyermekeit egyi- 
ránt szereti, kell szeretnie; s ha jó , mint fölteszszük, minden gyer
mekeit, bár hány aszszonynyal nemzette azokat, atyai érzéssel öleli; 
mind azoknak fölneveltetéséről egyenlően gondoskodni szive készti; 
e szivérzésnek nem parancsolhatni, hogy csak ezt meg ezt a gyer
meket szeresd, kit evvel az egy aszszonynyal nemzettél, kivel a pap 
öszszekötött.

Ha csakugyan volna a pap szavainak az a varázsereje, hogy az a- 
tyai érzést úgy módosítani képes lenne, miszerént csak azon aszszonytól 
született gyermekeket tudná szeretni, kivel a pap előtt állt s ez némi 
barbarus szót fölöttük elmormogott: úgy valami értelme csak volna e 
szavaknak: t ö r v é n y e s  ör ökös ,  t ö r vé nye s  ágybó l  s z ü l e t e t t ;  
de minthogy a természet törvénye s ösztöne sokkal erősebb, kötelezőbb, 
miszerént az atya minden gyermekét egyenlően szereti, bárkivel nem
zette legyen: (nem észszerű a társaságban olly törvény, mellynél fogva 
az atya’ vagyonában csak azon gyermekek részesüljenek, kik a dolog’ 
lényegére nem tartozó szertartással végbement házasságbul születtek).

Vagy szükséges a mi szokásban levő házasságunk a nemzésre, vagy 
nem: ha szükséges, úgy az Istennek előbb papot kellett volna teremte
tem , ki Ádámot Évával öszszeadta volna; ha pedig nem szükséges, mi- 
revaló ama törvény, melly az egy atyától nemzett gyermekek közt olly 
kegyetlen különbséget tesz, hogy egyik az atyai érzés’ gyümölcsét él
vezze , a másik pedig attól megfosztassék ?
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Ez józanszerü csak akkor leszen, mikor az ember megszűnt e mos
tani természetével bírni.

Ha pedig a fölebbi dilemmának másik ága áll, tudnillik hogy az em
bernem nem jó, hanem rósz ; úgy semmi bűnt , semmi vétket meg nenr 
büntethettek, hanem az Istennel száljatok pörbe, miért teremtette az 
embernemet roszszá? Vagyis inkább e szerént nem is lehetne bűn, mi
vel az Isten akarta volna , hogy mindenki azt cselekedje mit rosznak 
tartunk most.

Egyébiránt nem szándékom nekem itt a fölött vitakozni, józanész- 
szerü e a házasság, vagy józanészszerü e a házasságon kívül nemzett 
gyermeket az atyai örökségbül kizárni, hanem afölött mondani ki meg
győződésemet: józanészszerü e, midőn valamelly családnak utolsó iva
déka tulajdon vagyonával nem rendelkezhetik, hanem a király foglalja 
el minden vagyonát ?

Vagy sajátja mindenkinek a mivel bir, vagy nem. Ila sajátja, tet
szése szerént kell vele rendelkeznie, különben képtelenség volna e ki
tétel: s a j á t j a ;  ha pedig nem sajátja, úgy az, ki ezt bírja, csak ha
szonbérlő , a király pedig földesur.

Hol ez igy van, ott nem lehetnek szabad polgárok, hanem jobbá
gyok; ott nincs polgári társaság, hanem egy ur van és szolgák vannak; 
s a királyé vagy űré a haza, a nép pedig annak robotosai.

A s a j á t  és t u l a j d o n  eszméje az., hogy a tulajdonos abból min
den más emberi teremtést kizár, kívüle avval senki nem rendelkezhe
tik , hanem ha éppen földi pályájának végét közeledni észreveszi, vagy 
elajándékozhatja, vagy eladhatja minden vagyonát.

Csak az a kérdés, ha a tulajdonosnak semmi örököse nincs, ha va
gyonát sem el nem ajándékozta még, sem végrendeletet nem tett és 
hirtelen halt el, kié legyen akkor a hátramaradt vagyon?

Ez esetre több féle törvényt hozhat a társaság, tudnillik vagy azt, hogy 
a szomszédoké legyen, vagy az egész helységé, vagy az egész társa
ságé , vagy a társaság’ elnökéé, vagy valami közintézet’ tőkéjéhez csa- 
toltassék, vagy pedig egy ugyanazon helységben lakó szegényé sat.

Ezeknek akármellyike sem ellenkezik a józanészszel, hanem csak az 
esztelenség, hogy végrendelést ne tehessen valaki, hanem csupán a 
királyra kelljen szálnia.

A valódi polgártársaságnak szabadságában kell állnia bizonyos vétek
re bizonyos büntetést szabni; mert hiszen különben nem volna valódi 
szabad polgári társaság; de természetesen a véteknek ollyannak kell 
lennie, hogy minden polgár azt ollyannak, ugyanannak és c sak a n n a k  
ismerje, a minek a törvényben kereszteltetett.

De van e a hazában csak két ember, kiknek ugyanazon egy fogal
muk volna a haza- és felségsértésröl, kik öszszebeszélés nélkül egy
mással megegyezöleg azt mondanák ki, hogy csak ez, vagy ez a felség
sértés és semmi más? Csak ez hazasértés, más nem (igazabban mondva 
hazasértést gondolni sem lehet, mert mind az , mit hazasértésnek nevez
nek, nem más mint fejedelemsértés, mert a fejedelmet tekintik hazának).

Ha van, ha lehet haza-, jobban mondva nemzet elleni bűn, ez vagy 
az egész nemzet ellen követtetik e l, vagy a nemzet egyik másik és né
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hány tagja ellen; de képtelenség állítani, hogy valaki az egész nem
zetet sérthesse, tehát csak egyes tagját; agy de ha azt is hazasértés
nek veszitek, midőn valaki egyes polgárt megsért, pedig annak kell 
vennetek, mert a haza vagy nemzet egyes polgárokból áll, mind azo
kat jószágvesztéssel kell büntetnetek.

Ha tehát nincs a társaság tisztában mi a felség- vagy hazasértés, miként 
büntetheti meg azt a hazasértési bűnnek dijával, ki valamit elkövet ugyan, 
de nem tudatik hogy az hazasértés e valóban? sőt midőn ellenben tud
juk hogy ezen vétek rovatába önkéntesen és erővel mindenféle vétket 
bele disputálhatni.

Mielőtt a felségsértés bűne meghatároztatik, azt a kérdést kell el
dönteni : ember e a fejedelem vagy nem ? s ha úgy döntetik el, hogy 
ember, ismét azt kell kérdezni: hibázhat e mint ember vagy nem?

M\gok a fejedelmek ugyan azt szeretnék egyéb emberekkel el
hitetni, hogy ők többek mint csupa emberek, és valóban az embereknek 
nagy része is úgy tekinti őket, mint nem embert; de mivel sem magok 
a fejedelmek, sem azok, kik ők t nemembereknek tartják, rneg nem 
határozták még, hogy ok tehát tulajdonképen minemü lények, addig 
csak embereknek tartjuk őket.

A fejedelem, vagy felség is ember lévén hibázhat, de nem csak 
hibáz h a t, hanem valósággal hibáz, mert ember. Fölségsértés e tehát, 
midőn a polgároknak akármellyikc a fejedelemnek hibáját megrója, s 
azt mondja neki: fejedelemséged ezt meg ezt a hibát vagy bűnt követte 
el, tehát azon véteknek megfelelő bünletéssel lakolnia kell.

Ha a társaság azt határozza, hogy ez felségsértés, úgy a társaság 
nem morális polgároknak öszszesége, hanem a moralitásból kivetkezett 
korcsoknak döre csordája volna. Mert a mi egyik emberben bűn, bűnnek 
kell lenni a másikban, habár ez a császárok csiszárja czimmel élne is.

Ha ez áll, pedig állnia kell, esztelenség felségsértési bűnnek mon
dani, midőn valaki a fejedelem’ vétkét megtámadja. Más az, midőn vala
ki minden ok nélkül sérti a fejedelmet. Hiszen ha ez megtörténhetnék, 
úgy nem volna végrehajtás; a törvények nem tartatnának meg, s igy 
a társaság megszűnnék társaság lenni.

Vagy bizonyos időnként szabadon választja a társaság elnökét, 
vagy a fejedelem örökségkép választás nélkül foglalja el az uralkodói 
pálczát. Ha a társaság időnként szabadon választja elnökét, nincs helye 
a felségsértésnek, mert az elnököt nem ismeri a társaság felségnek, mi
vel szabad polgári társaság fölött felséget gondolni képtelenség; de meg
engedve, hogy a szabadon választott elnök is felségi szerepet játszik 
mindaddig, mig elnökösködik, minthogy a társaságnak képviselője, akkor, 
mikor a törvényhozók együtt nincsenek, nincs józanok arra, hogy öt va
laki sérlse ; mert eltelvén hivatalideje, ha hibákat követett el, mást vá
laszának helyette.

Vagy hibáz, azaz vétkezik az elnök mig hivatalában van, vagy nem. 
Ha hibáz, a hibát benne roszalni s érte bünheszteni is nem lehet sértés; 
ha pedig nem hibáz, k éptelenség föllenni, hogy mégis valaki sértse , 
s ha talán volna mégis ollyan, azt szegényt az örültek’ házába kellene 
egy időre vinni, de jószágától megfosztani jogtalanság lenne.
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m )  „A k i r á l y  c e n s o r o k a t  t e t s z é s e  s z e r é n t  n e v e z ,  
s e n n é l  f o g v a  az é s z ne k  k o r l á t l a n  ur  a.44 — Ez ugyan nincs 
a térvényben, vagy az alkotmányban kimondva, de mircvalókvolnának 
a fölebb elszámlált jogai és fökép a hármas hatalom: törvényhozói, vég
rehajtói s bírói, hiszen azokbul minden egyéb foly.

Mihelyt a fejedelmi jogok túlnyomók,azokbul annyi uj jogokat szár
maztathat, mennyi neki tetszik. Az egész tágos Magyarországban, ide 
értve meghóditott s kiegészítő részeit is, egyetlen egy sort ki nem nyo
mathatni privilégium nélkül , tehát a király kegyelme nélkül. Adjatok a 
királynak a fölebb elösoroltakon kívül még tizannyit, s ha vannak ezek
nél fontosabb és lényegesebbek, azokat mind ruházzátok rá , csak a saj
tót tartsátok fen magatoknak, olly kijelentéssel, hogy (a fejedelem min- 
gyárt letétetik hivatalából s a törvényszabta büntetés alá esik, mihelyt 
a törvényt áthágja , fökép pedig ha a sajtónak megszorításához nyúlni 
bátorkodik) : nem kell csak egy nemzedék,s a fölebbi jogok, vagy mind 
vagy legnagyobb részént viszsza lesznek szerezve.

Valamint a társaságnak nincs hatalmasabb fegyvere a szabad sajtó
nál , úgy a fejedelem részére leghatalmasabb a censura.

Ha a társaság minden kigondolható jogokat fejedelmének enged át, 
ezen gyarlóságot az ész némileg menteni bírná, de midőn esze’ fejlőd— 
hetesének gátolhatását bízza rá, ezt semmi sem nem mentheti, sem nem 
roszalhatja; mert olt nincs többé é*z, a mi roszalhatna vagy menteget
hetne. Ha a társaságban a censura józanészszerü, akkor az emberiség 
életében nincs esztelenség.

Egyébiránt a censura kezelése nem tartozik a fejedelmi jogok közé; 
ezt a társaságnak egyik nemzedéke sem adá át törvényesen; ez csak 
bitorlás, mit a szemes kormány csúsztatott be , viszszaélvc a nemzetnek 
jószívűségével.

n) ,,A k i r á l y n a k  k i r e k e s z t ő  j o g a i h o z  t a r t o z i k :  h á 
b o r ú t  i n d í t a n i ,  b é k e s s é g e t  k ö t n i ;  o r s z á g g y ti 1 é s t a 
k i r á l y  h i r d e t h e t  c s a k  s az t  m i k o r  n e k i  t e t s z i k  e l o s z 
l a t h a t j a . * 4— Miután a királynak kezébe annyi hatalom jutott , s a 
nép kezében olly kevés in radt: igen természetes, hogy ö e jogokat 
magának tulajdonítja, ha az alkotmányban szó sem volna is róluk. En
nyi jogokkal lévén a fejedelem fölruházva, nem szükséges többé azt 
vizsgálni hogy az ezekből önkényt folyó egyéb intézkedések józanész- 
szerflek e? A fejedelem minden, ö a status, a nép szolgasereg, mclly 
közt itt ott kiváltságos csoportocskák vannak elhelyezve, kik az egész 
komédiában bohóczkodó szerepet játszanak.

Ez alkotmányunknak egyik része. Lássuk a másik részét is.

V. FEJEZET.

(A negyediknek folytatása).

A ki azt hiszi, hogy a fejedelemnek ereje s hatalma az clszámlált 
jogpontokban áll, az hatalmasan téved. Ha bár a Corpus juris olly rop
pant papirostömeg volna is, mint a magyar esztclenségnck egyik leg
nagyobb emléke a Pesten álló Ludoviccum, s ha az ílly nagy CoipusjuriS
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majd csupán a fejedelemnek részletesen elszámlált jogaival volna is meg
tömve: a fejedelem hatalma nem volna biztos, ereje nem volna igazi erő; 
mert ha ebben állna, ezt akárkinek sükerülhetne egy nap alatt semmivé 
tenni, elhamvasztani.

A fejedelem minden erejének és hatalmának egyetlen biztos alapja 
a népnek gyávasága és tudatlansága. Innét van, hogy mióta fejedelmek 
léteznek, a vétkeknek legnagyobbikául mindig a bátorságot tekintették; 
ismét innét van, hogy a monarchiái statusokban soha semmit olly rög
tön, olly kegyetlenül nem büntettek, mint a bátorságot; innét van to
vábbá, hogy szüntelen az alázatos engedelmességet hirdették s hirdette- 
tik a legnagyobb erénynek; innét van végre, hogy a bátorság századok 
folytával majd csaknem gyökerestül kiirtva lévén, a nép szelíd birka
nyájjá fajult; pedig a nyájat, habár millió darabból álljon is, akármilly 
bárgyú juhász tetszése szerént nyírhatja, sót nyúzhatja is.

A politikus emberek számtalanszor elmondották már, hogy a feje
delmek annál erősebb, biztosabb lábon állnak, minél erősebb a nemzet; 
ez hazugság, vagy ha az nem, tehát ostobaság részetekről politikus ba
rátim; én ellenkezőt állítok: minél erőtlenebb a nép, annál erősebb irá
nyában a kormány.

A királynak ereje a nép erőtlenségében van.
A melly arányban női a nép ereje, azon arányban fogy a fejedele

mé, s megfordítva.
Midőn a fejedelem’ érdeke ugyanaz a népével, akkor a fejedelem igaz, 

annál erősebb, minél erősebb maga a nép: de ekkor nem a fejedelem 
erős, hanem a nemzet; be szörnyen csalódtok, ha hiszitek, hogy valaha 
a fejedelem érdeke ugyanaz volta nemzetével; tudnátok e erre példát?

Midőn a fejedelem’ érdeke a nemzetével ugyanazonná olvadna ösz- 
sze , ö megszűnnék fejedelem lenni, s a polgári társaság’ többi tagjaival 
egyenlővé válnék; ezt még soha egy fejedelem sem tévé önkéntesen.

Midőn a fejedelem nem ismer külön saját érdeket, hanem az egész
ben találja fel a magáét, miként akármelly másik tagja a társaságnak: 
akkor a társaságnak nincs fejedelme, hanem van derék tisztviselője, 
polgártagja.

Elmondám a fejedelemnek főbb jogait, mondom főbb jogait, mert 
ezekbül szám nélkül származtathatni másokat; következnek

2. Az o r s z á g ’ r e n d é i n e k  j ogai .  Mik ezek? Röviden igy 
definiálhatni: (az elvesztett szabadság helyett egy kis szabadalom a 
többi nép fölött, kölcsönben, kárpótlásul zsarnokoskodhatni).

Ha a fejedelmi jogokon kivül semmi egyéb jogok nem volnának né- 
melly osztályok’ számára fentartva , hanem az egész nép egyenlő szol
gaságban nyögne: sokkal több remény táplálhatná az embert, hogy a 
társaság józanészszerüvé leszen egykor.

De az egy kévéssé hoszszabb pórázra bocsátott kiváltságosak élet
halálra küzdenek, hogy álszabadságukat fentarthassák. Ezen osztály ép
pen úgy óhajt a többi népség irányában állni, miként a fejedelem áll ö 
irányukban.

A mit e szabadalmas osztály veszt s a fejedelem irányában könyel- 
müségböl föláldoz, azt a többi nem s z a b a d a l ma z o t t  népéből igyek
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szik kárpótolni; s minél szolgaibb állásban van e szabadalmas osztály a 
fejedelem irányában, annál inkább igyekszik e helyzetét a nem szabadal
mazott többi nép előtt elrejteni s urkodását e fölött gyakorolni.

A kiváltságos nemesekés egyéb idetartozók jogai a következők:
a) „ Mi n d e n  n e m e s n e k  s z e m é l y e  s z a b a d  é s s é r t h e t -  

l e n ,  g y a n ú r a  el  n e m f o g a t h a t i k ,  h a n e m  s z a b a d  l á b o n  
t ö r v é n y  e l é be  i d é z e n d ő ,  s ha  o t t  v é t k e s n e k  t a l á l t  a-  
t i k ,  c s a k  a k k o r  b ü n t e t h e t ő ;  — k i v é t e t n e k  a z o n b a n  a 
f e l s é g s é r t ö k ,  u t o n á l l ó k ,  s a  k i k e t  a t e t t e n  r a j t é r 
ne k.** —

Hol illy kiváltság van, olt nincs polgári társaság. A józanész’ sugal
lnából szövetkezett társaságban a törvény elölt minden ember egyenlő. 
De hazugság is , hogy a nemes ember’ személye szabad. Nézzük csak.

Miből áll a nemes ember’személye ? nem éppen úgy testbül és lé- 
lekbül e, mint a nem nemesé? Ha megengednék is , hogy a magyar ne
mes jobbágyához képest testileg szabad, szellemileg éppen olly rab 
mint a legutolsó jobbágy.

Boldogok az együgyüek, azt mondja az irás; úgy ti szegény ne
mesek igen boldogok vagytok, mert nagyobb együgyüséget nem igen 
ismerek mint az , hogy ti magatokat szabadoknak tartjátok.

Valóban gyönyörű szabadság, midőn egy egész megye’ nemessége 
nem képes csak egy sort is kinyomatni; sőt az egész országgyűlés nem 
bir annyi hatással, hogy egy könyvecskét kinyomathatna, hanem az 
egész országgyűlés egy szolga-censortul függ.

Gúny ez atyámfiai, és gyalázatos szolgaság, nem szabadság. Vagy 
abban helyheztetitek a szabadságot, hogy ha keresztbe vetett kezekkel 
és szájtátva ácsorogtok, benneteket senkinek elfogni nem szabad ?

Hiszen a szabadság cselekvésben nyilvánul, nem pedig nemtevés
ben. Vagy ha a megyeházban szörnyen vitatkoztok, de azért semmit 
valósítani nem birtok, nektek már szabadság? Bizony mondom a valódi 
szabadságról fogalmatok sincs, ha már a ti kis privilégiumotokat szabad
ságnak veszitek.

Én azt tartom szabad embernek, ki mások’ hatáskörébe ál nem 
lépve mindent megtehet, mit meggyőződése szerént jónak tart ; — és te- 
hetitek ti ezt? Isten mentsen.

Kinek ártotok az által, ha latin nyelv helyett a magyart akarjátok 
behozni? És tehetitek ezt? igen, ha a fejedelem legkegyelmesebben 
megengedni méltoztatik; dörék ti, kik szabadságról álmodtok!

Ugyan kinek ártotok az által, ha meggyözödéstek szerénti vallást 
követlek? és tehetitek ezt? dehogy; hiszen úgy kell hinnetek, miként 
élőtökbe szabják.

Kinek ártotok az által, ha gyermekeiteket önbelátástok szerént ne
veltetitek, tanitatjátok? senkinek; és mégis a fejedelem korlátlanul in
tézkedik arról hogyan menjen a tanítás.— Még egyszer mondom, bizony 
senki józan nem irigyelheti szabadságtokat.

Igaz, az sincs törvényesen meghatározva, hogy a fejedelem a ne
velési és iskolai ügyben tetszése szerént intézkedjék ; ezt is csak úgy 
csúsztatta be a kormány, tehát viszszaélés.
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Tehát ti szabadok vagytok; ha midőn nemesi curiatokon vadász
tok vagy vendégeskedtek, senki el nem foghat bennetekei; egyébiránt 
ha mégis valaki közületek bűnt követ e l , nem szabadon választott, ha
nem a fejedelemtől kinevezett állandó bíróság Ítéli meg; s ha éppen a 
fejedelem gyarló, kevés megerötetésébe kerül titeket elítéltetni; mon
dom olly fejedelemről szólok, ki viszszaélést elkövetni akarna.

b) „F e k v ö n e m e s i  j ó s z á g o t  c s a k  n e m e s e m b e r  ve
h e t i  Ez ugyan szép szabadságnak látszik lenni, de csak is látszik; 
mert midőn egyik vesz, ugyan akkor a másik elad, de csak ha a vevő 
is nemesember; azonban micsoda szabadság az , ha nem annak adhatja 
nemesi jószágát, kinek pénze van,  hanem csak nemes embernek, kinek 
vagy éppen nincs, vagy csak kevés pénze van ? És ha vesz is fekvő ne
mesi jószágot, micsoda szabadság az , ha arról tökéletesen nem rendel
kezhetik, hanem örököse nem lévén, a király foglalja azt el.

De tegyük, hogy a nemesembernek valóságos tulajdona a nemesi jó
szág a mit vesz, s hogy örökösök nem létében azzal szabadon rendel
kezhetik, halálos ágyán elajándékozhatja: gyermekei lévén, azok nem 
rendelkezhetnek többé vele, hanem firul fira kell maradnia; ez megint 
nem szabadság, hanem akadálya a szabadságnak; a mi tehát józanész- 
szeru nem lehet.

E szabadság tehát nem szabadság, hanem önámitás. De ha tetszik 
nevezzétek szabadságnak.

c) „Mind i ngó ,  mi n d  f e k v ő  v a g y o n a  az e g y e n e s  adó- 
t ű i m  e n t.“

Minthogy a társaságnak egész f ide a nemeseké, (kivevén a király
városokéit s a bármi néven nevezendő koronái, vagy kamrai jószágo
kat) de azért mégis nem is az ö sajátjuk, miként fölebb láttuk s ők egye
nes adót privilégiumok szerént nem fizetnek, s a királytartás pedig és 
a status sok pénzbe kerül, ebből olly társasági állapot kerekedett, mely- 
lyet csak esztelen nevezhetne polgári józan társaságnak.

Ha a nemes ember egyenes adótul ment, de jó kedvéből, tetszése 
szerént sokkal több, három négy annyi adót is tizet más utakon, mint a 
mennyi rá az egyenes adóbul esnék: az ellen nincs mit szólnunk, eszte- 
lenségnek ugyan mondhatjuk; hanem ha e sokkal nagyobb adót nem jó 
kedvéből, de kényszerítve adja: akkor adómentessége gúny.

d) „A n e m e s e m b e r  v á mo t  az o r s z á g ’ h a t á r a i n  b e 
l ő l  n e m  f i z e t ,  u t a t  n e m c s i n á l ,  k a t o n á t  nem t a r  t.“ Le
hetne e olly embert széles Magyarországon találni, ki ezt igazságosnak 
nevezhetné? S lehet e az józanészszerü, mi igazságtalan?

Vagy jó az, hogy az ember vámot nem fizet, utat nem csinál, vagy 
rósz. Ha jó, az ország’ minden lakosának arra kell törekednie, hogy e 
jót elérje, sőt magának az e privilégiummal biró nemességnek is igye
keznie kell, hogy e jóban minden honfitársa részesüljön; ellenkező eset
ben rósz, irigy lelkűnek kellene öt nevezni; de akkor aztán utak nélkül 
leszünk, egy helybül a másikba nem igen mozdulhatunk: ha pedig rósz, 
a nemességnek is önként le kell róla mondania, mert nem tehetni föl róla, 
hogy a roszat akarhassa fentarlani.

Illy társadalmi viszonyok közt az ország’ lakosai legalább 8/1()d része
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szegény állapotban csak vergődik, a földinivesek maguknak termeszte
nek annyit, Hogy valami nyomorultan magok termesztéséből eltengőd
nek , kinek adja igy el a nemes sok termeszt menyét ? Az országbul ki 
kellene vinni, de utak nincsenek, s ha mégis elszálithatja a határig, ott 
vámmentességért kétszeresen vagy többszörösen adózik. Bizony furcsa, 
hogy az ember eszének hasznát nem tudja venni.

e) „A m a g y a r  n e m e s ,  c s a k  a m e g k o r o n á z o t t  k i r á l y t  
i s m e r i  t ö r v é n y e s  u r á n a k . 44 A kiváltságos osztály, azaz nemesség 
ebben valami nagy dolgot hisz rejleni, én (szemfényvesztésnek tartom).

A szolgára nézve mindegy, akár koronás, akár koronátlan ur elölt 
csuszszék, helyzete csakugyan szolgai, mihelyt ura van.

A józanészszerü polgári társaságban szabadon s bizonyos időre vá
lasztott elöljáró lehet, nem pedig ura a polgárnak. De mi biztosíték van 
abban, hogy az úrnak koronázottnak kell lennie? Talán az eskü, mely- 
lyet illyenkor letesz , hogy a fenálló törvényeket megtartja ? Hiszen ez 
neki áll leginkább érdekében, hogy a mostani törvények épségükben 
tartassanak meg, mert még több előjogot csak mint önkényü, s legkor
látlanabb zsarnok követelhet; s nem okosabb e törvényesség czime alatt 
szinte mind azzal bírni, mi által az egész népet tetszés szerént zabo
lázhatni ?

Arra megesküdni, hogy mind azon hatalommal bírjon, mellyekkel 
felruházva van, azt hiszem, nem annyira nektek nemeseknek garantia, 
mint inkább magának a fejedelemnek.

De az eskü mai csinosult- vagy máskép romlottságunkban, csak a 
legalsó népnél bir még valami erővel, a nagyok arra keveset adnak,ha
nemha a magok saját érdekét akarják vele támogalni.

f) „A p a p o k  n e m e s e k n e k  t e k i n t e t v é n ,  mi n d  e z e n  
k i v á l t s á g b a n  a n e m e s s é g g e l  e g y e n l ő e n  r é s z e s ü l n e k / 4 
A józanészszerü polgári társaságban csak polgárok vannak, nem pedig 
papok, nemesek, bárók, jobbágyok slb. A polgári társaságban sokféle a 
foglalatosság, tudnillik: földmives, kézműves, tanító, bányász, művész, 
kereskedő, hangász, hivatalnok, pap stb.

Valamint a mesterembernek vagy kereskedőnek, vagy akármi más 
foglalatosságunak nem lehetnek a többiekéitől elütő, vagy ki unö jogai, 
úgy a papnak sem.

A polgári társaságban mindenki ember és polgár. A jogokat nem 
mint kereskedő vagy pap vagy földmives, hanem mint ember és polgár 
bírja. Azonban követi minden ember s polgár hajlandóságát, s a szerént 
választ foglalatosságot: egyik lesz bányász, másik földmives, harmadik 
pap, negyedik hivatalnok stb. Hol tehát egy bizonyos osztálynak, pél
dául papnak kiváltságai, kitünobb jogai vannak, az nem lehet józan pol
gári társaság.

Ezen elmondottam pontokban állanak a nemességnek külön szaba
dalmai. A jobbágyoknak vagyis az alsó rendű jobbágyok , azaz parasz
toknak irányában (mert a királyra nézve a nemesek is csak jobbágyok); 
ezek roppant kiváltságok, de a királyi jogok irányában csak apró töredékek.

3. K i r á l y v á r o s i  p o l g á r o k  j ogai .  Ezek satyrái az igazi jo
goknak. Pontonként ezekből állnak:
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a) „A k i r á l y i  v á r o s i  t e s t ü l e t  mi n t  n e m e s  t e k i n 
t e t i k / 4

Tehát az egész város, habár száz vagy több száz ezer lakosbul 
áll is, csak egy nemes emberrel ér föl. Nem hiszem, hogy illy komédia 
még más valamelly országban is lehessen.

Ha illy egy városnak száz ezer lakosa van, és azok együtt véve, 
bár gazdagok, miveitek, tudósok sat. legyenek, tesznek csak egy nemes 
embert, pedig ezek s z a ba d  királyi városoknak neveztetnek; hány falusi 
paraszt embert kell egy nemesre számítani ?

A késő kor alig fogja elhihetni, hogy társadalmi szerkezetünkben 
illy bolondság is találtatik.

b )  ,,A k i r á l y i  v á r o s i  p o l g á r  m i n d e n n e m ű  v á m t u l  
m e n t  a z e g é s z  o r s z á g b a n ;  a v á r o s ’ h a t á r á b a n  s a j á t  
f e k v ő  v a g y o n t  b í r h a t . 44

Tulajdonkép ez teszi a városi polgárnak kiváltságát; de éppen azért, 
mert kiváltság, a józanész helyben nem hagyhatja.

A városok’ állapotja mind meg annyi kiváltság. Szabadságnak ke
vés , mert a fejedelem mind közvetlenül maga, mind közvetve a kamara 
által urkodik fölöttük: mint privilégium sok, mert ez a többi lakosok’ 
jogaiból van elvéve: minél nagyobbak és számosabbak az illy kiváltsá
gok, annál csekélyebbek az ország’ egyéb lakosaiéi.

c) Ide számíthatók még több kiváltságos kerületek, mint: Jászság, 
Kunság, Hajduvárosok, Szepesi városok, Turopolyai nemesek, Nagyki- 
kindai és Tiszai kerület, papi nemesek’ kerületei, (mind meg annyi fe
kélyek a társasági testen).

Ha csak egyetlen egy ember bír a társaságban a többi tagokéinál 
kitünöbb jogokkal, az józanészszerü többé nem lehet. Hol annyi külön
böző kiváltság van életben mint nálunk, annak a „polgári társaság44 nevet 
nem kellene bitangolnia, mert bizony ezt nem nevezhetni polgári társa
ságnak.

4. Parasztok á l l a p o t j a .  Itt már szabadalomrul és jogokrul szó 
sem lehet, hanem csak állapotrul. Mert a mi szabadság és jog az ország
ban lehet, annak legnagyobb részét a király’ kezébe letéve fölebb láttuk; 
a mi abbul még maradt, annak kis javát a nemesség magának gyüjté 
öszsze; a hulladékot a királyivárosok és kerületek szedték föl; és igy 
nektek szegény parasztoknak semmisem jutott.

Újabb időben mindazáltal a nemesség akár nagylelkűségből, akár 
igazság-érzetbül, akár végre egy kis okos számításból indulva k i, az ö 
saját szabadalma- és jogának osztalékában titeket is részesített, az Isten 
áldja meg az ebben munkás honfiakat érte.

És igy most a parasztságnak , mint a kipányvázott lónak póráza 
kissé hoszabbra eresztetett, de a póráznak vége jó erősen van a czövek- 
höz kötve. A következő pontok fölvilágosítják a paraszt állapotját.

a) A magyar paraszt nem kénytelen többé csupán egy urnák job
bágya lenni, hanem ha tetszik, sátorfáját szedi és tova viszi s a hazában 
más urnák szolgálhat.

b) Minden magyar parasztnak megengedtetik saját személyére port
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kezdeni és folytatni, a mi kis vagyona van (annak meg nem nyerésére 
áldozni.)

c) Ha fölösleges pénze van, ezért a fölség neki legkegyelmesebben 
nemességet adhat.

d) Megengedetik neki, hogy földesurával egyességre léphessen, 
miszerént bizonyos sommával tizedét és robotját örökidokre megvált
hatja, (de öt ennek hasznáról felvilágosítani tiltatik).

e) A paraszt ingó vagyonát, azaz két nyomorult gebéjét, tehenét, 
két karszékét, nyoszolyáját eladhatja , s tökepénzéröl szabadon rendel
kezhetik.

f) A földesur tetszése szerint három embert kijelel a helységnek 
s azok közöl a lakosok bírót s z a b a d o n  választanak.

g) A helység a maga legelőjét az uraságé;ol elkülönítheti, és sza
badságában áll a (roszabb részszel) is megelégedni.

h) Minden helységnek megengedtetik korcsmát nyitni és pálinkát 
főzni, hogy így ne legyen kénytelen gondüzés és búfelejtés végett csak 
a zsidóhoz menni. Milly édes atyai gondoskodás ! —

i) Ha a helységnek nagyobb része kívánja, diribdarab földeiket 
egy tagban mérethetik ki. Egyébiránt a jobbágynak teljes szabadsága 
van ezen rája nézve üdvös engedmény nyel nem élni s hasznát át nem 
látni. Mind ezekről öt felvilágosítani akadályoztatik. —

Ezeken kívül vannak még más sajátságos engedmények számára, 
mellyekkel ha tetszik vagy ha nem tetszik is élhet, illyenek: az utat 
csak ö csinálja, a katonát csak ö tartja, de illő is hogy ezt másnak ne 
engedje, mert az ö gyermekeikből áll; szóval az országnak minden ter
hét viheti, erre tökéletes szabadsága van.

k) Legújabb időben, azaz 1843—44. évi országgyűlésen hozott 
törvényeknek ketteje: némileg lerontani kezdé a nemes és földmives 
közti választó falat, az által, hogy a paraszt nemesi jószágot is vehet, s 
hivatalra is választalhatik, csakhogy a nemes választani nem fogja.

Csak e néhány főbb pontjait tekintjük is alkotványunknak, kiki 
megfelelhet magának : igazság és józanész dictálta e ezt papirosra ? (Ha 
ez igazság és józanészszerü, úgy az is igazság, hogy nem azt kell bün
tetni, ki a bűnt elkövette, hanem azt, a kin elkövettetett.)

5. Még valami alkotványunk fonákságai temérdekéből:
a) A 10 □ ü mérföldnyi és csak 27,562 lélek népességű Torna

megye éppen úgy két követet küld az országgyűlésre, mint Pestmegye, 
mellynek népessége 511,260. Ruszt királyi város 1000 lakosával éppen 
annyi nyomatéku mint Pest, mellynek népessége 80,000.

b) A papnak joga van a polgári ügyekben részt venni, országgyű
lésen megjelenni, ez méltányos, mert ö is ember és polgár; de az esz- 
telenség, hogy nem mint ember és polgár, hanem mint pap vesz részt: 
ellenben a vallási ügyekben tartatni szokott gyűléseken a világinak nem 
szabad megjelenni, holott ennek üdve éppen olly fontos mint a papé; ö 
éppen úgy van érdekelve mint a pap.

c) A főrendi tábla tagjai a megyékben a többi nemesekkel együtt 
választják az országgyűlési követeket, kik az egész megyebeli nemes
séget képviselik, tehát azokat is , kik a felső táblát képezik. A megyei

4
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utasítás mindnyája által adatik a követnek, tehát a megyében lakó mág
nások által i s : és mégis ezek személyesen is megjelennek az ország
gyűlésen , hol az utasítással többnyire homlokegyenest ellenkezőleg s 
külön érdekekből működnek. Ez iszonyúan abnormis állapot.

d) A király ad propositiokat, hogy azok fölött tanácskozzanak és 
azokbul készüljenek törvényczikkelyek. Hiszen a király nem ismerheti a 
szükségeket, mellyek valami uj törvényt követelnek; és nem ismerheti annál 
kevésbé, mert más országban lakik; és nem ismerheti a kormány sem, 
tudnillik a bécsi kanczellaria, mert ennek széke is az országon kivül van. 
— Józanész szerint csak a nép tűzhet ki törvényjavaslatokat, mert ö 
maga legjobban tudja, mire van szüksége.

e) Az országgyűlésre egybegyült minden tagok törvényhozóknak 
mondatnak, és mégis minden törvényjavaslatnál legmélyebb alázatossággal 
hódolva magokat jobbágyoknak nevezvén könyörögnek a királynak, hogy 
méltóztatnék legkegyelmesebben kérésüket teljesíteni, tudnillik a tör
vényjavaslatot jóváhagyni s megerősíteni.

(Komédia ez atyámfiai, nem törvényhozás).
A törvényhozóknak nem szabad esdekelni, hanem határozniok kell.
Vagy az egész országnak népességét képviselik a törvényhozók, 

vagy nem.
Ha igen, fölöttük semmi hatalom nincs, nem lehet; mert ezek teszik a 

felséget, tehát kinek könyörögjön a nép ? ha pedig az egész népnek csak 
piczin töredékét képviselik a törvényhozók, akkor nem törvényhozók.

A mit egy piczinded kiváltságos osztály rendel, az tulajdonképen 
nem is valódi törvény, hanem rendszabás , mellyhöz magokat tartani a 
szolgák kötelesek. Törvényt csak az egész nép, vagy az egésznek kép
viselői hozhatnak.

Vagy ollyan a rendszabás, hogy abban józanul minden ember meg- 
nyughatik, vagy nem.

Ha ollyan, akkor nincs többé kiváltság, nincsenek különös castok, 
mert képtelenség azt tenni föl, hogy minden ember másban nyughassék 
meg, mint abban, hogy az egész társaságnak minden tagja egyenlő jogú 
és szabadságu , és ekkor már nem rendszabás, hanem törvény a neve : 
ha pedig nem ollyan , hogy benne józanul mindenki megnyughassék, vi
lágos, hogy kényszerítő rendszabás; melly nem azoknak szól, kik hoz
ták, hanem inkább csak azoknak, kik nem hozták.

Vagy benvan a társaság’ elnöke, fejedelme, királya a társaságban, 
vagy nincs. Ha benvan s annak tagja, addig még a törvényhozók együtt 
ülnek, a társaságnak elnöke józanul alája van rendelve a törvényhozó 
testületnek, vagyis az egész társaságnak*, és igy kihez folyamodhatnék 
maga az egész nemzet, mellyben a fejedelem is foglaltatik, hogy tör
vényjavaslata jóváhagyassék ? ez képtelenség ; — ha pedig a fejedelem 
nincs ben a társaságban, hanem kívüle és fölötte urkodik, már ennélfogva 
a társaság nem józan társaság, hanem szolgasereg.

Ti azt mondjátok,hogy a törvényjavaslatok fölterjesztése alkalmával 
használni szokott kérelem csak formalitás, csak szokás; én azt mondom: 
nem csupa szokás, hanem jobbágyi és szolgai állásnak természetes kö
vetkezése.
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De engedjük meg hogy csupa szokás; igen de az ujtörvénynél nem 
szabad szokásra nézni, hanem mit az egész társaság’ érdeke kíván, mit 
a józanész tanácsol.

Hiszen ha a szokásra tekintettel kellene lenni, semmi megszokott 
rósz törvényt nem kellene eltörölni, mert azt már megszoktuk.

Miért nem töröltök tehát el illy szolga-könyörgési formulát? Azért 
atyámfiai, mert nincs elég akaratotok, és erötök ezt eltörölni; és mért 
nincs erötök? azért, mivel nem vagytok az egész népnek képviselői.

Szokásban van Pozsonban tartani országgyűlést, ha a szokást tisz
telni s megtartani kell, mirevaló volna arra törekedni, hogy az ország
gyűlés (a szokás ellenére) Pesten tartassék ?

Ha következetesek akartok lenni, nem csak egy vagy két, hanem 
minden rósz szokást el kell törölnötök.

Én a rósz szokások közt egy egy veszedelmesebbet és lealacsoni- 
tóbbat nem ismerek, mint ama szolgai könyörgés , mellyel a törvényja
vaslatokat fölterjesztitek. Igen, de ennek eltörlésére erőtlenek vagytok, 
mert nem az egész nemzet, hanem egy kis töredék vagytok.

f) Midőn a nemesi kiváltságos kis osztály öszszegyül, az ország
gyűlésnek neveztetik; ez józanész szerint nem neveztethetik ország
gyűlésnek , hanem nemesi gyűlésnek, mert nem az egész ország, vagy 
nép, hanem csak mintegy tizedrészének, a nemességnek képviselői gyűl
nek öszsze.

A papok szinte mint nemesek számíttatnak ide, és minden király
városi hatóság egy egy nemes személyt képviselve megint csak mint 
nemes tartozik ide, tehát igaz, hogy csak nemesi gyűlés tartatik.

Előadtam alkotványunk’ főbb pontjait, a miilyenek ezek, szükség
kép ollyanoknak kell a belőlük származott másod és harmad rendű pon
toknak is lennök.

Miként fölebb márállitám, úgy rnost(végröl ismétlem, hogy az egész 
alkotványban e három szó találtatik, mellyet a józanész egészen helyben
hagyhat: „ Á l m o s t  (vagy akárkit mást) s z a b a d o n  v á l a s z t j u k 44 
tudnillik elnökké, vagy vezérré, vagy fejedelemmé, királylyá vagy csá
szárrá , mindegy, az nem tartozik a dologhoz; csak akkor nem egyez 
meg a józanészszel, midőn kitétetik: u r u n k k á ,  mert a szabad polgár
nak ura nem lehet; ha ura van, nem szabadpolgár többé.

Vannak az egész Corpusjurisban szép és jó dolgok is elmondva ; 
de minthogy az alap , mellyen a társaság nyugszik, rósz : azon némelly 
szép és jó hatástalan, érvénytelen.

Igaz, más társaságok polgári szerkezete sem igen jó , de az nem 
gyöngíti állításaimat. *

Egyébiránt időnként mindig javíthatni rajta, s végre egyszer egé
szen józanészszerü lehet.

VI. FEJEZET.

I n t é z e t e k *
Megfelelnek-e intézeteink a józanész’ követelésének ? ezt vizsgá

lom a jelen fejezetben.
4*
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Hol az alaptörvények roszak, ott az abból keletkezett intézkedések
nek is szükségkép roszaknak kell lenniök. Nem mintha az embereknek 
szándékuk volna rósz, hanem mivel az egész társaság természetien álla
potban van, ehhöz hozzászokott , s jónak tartja; s minthogy ezt jónak 
tartani képes, természetesen olly intézeteket kell jónak tartania, mellyek 
ebbe bele illenek, vele harmóniában vannak.

Nézzük sorban a nevezetesbeket, de figyelemre vehetni a reform- 
inditványokat, törvényjavaslatokat is.

Adó.  Vagy józanész sugalla alapokon áll a társaság vagy nem. 
Ha igen, az adó ez értelemben, mint nálunk szokásban van, megszűnt: 
ha nem, előbb magát a társaságot kell józanészszerüleg organisálni, 
polgári társasággá tenni, nem pedig adó mellett és ellen küzdeni élet
halálra.

Miként alakul a józanészszerü polgári társaság ? Igen egysze
rűen ig y :

Mind azok, kik tagjaivá kívánnak lenni s belelépnek, természeti 
szabadságukat és jogaikat egymásnak kölcsönösen biztosítják.

Ez legelső czéljuk. Képtelenség volna a társaságba lépő embernek 
m ás e l s ő  czélját gondolni, tehát az nem czélja, hogy fizessen, hogy 
adózzon, hanem hogy biztosítván azt, mije a természettől már megvolt, 
mielőtt társaságba lépett volna; munkájával háborítatlanul megszerez
hesse mind azt, mit természete megkíván.

A ki azt állítja, hogy ember természeti szabadságát és jogait kény
telen föláldozni, midőn társaságba lép, az hatalmasan téved, annak nincs 
arról fogalma, mi az embernek természeti szabadsága s mi joga.

így egykissé eltéröleg az adótul, azt akarom megmutatni, hogy 
ember természeti szabadságát nem vesztheti, midőn társaságba lép.

Az ember minden e földön ismert teremtmények közt leghitványabb 
volna, ha azt vesztenie kellene, mit az alkotó kezéből magával hozott.

Ha az Isten akarta volna úgy, hogy az ember a vele született sza
badságból és jogokbul veszejtsen midőn társaságba lép, nem volna bölcs, 
minthogy némi tulajdonságot hiában, haszontalanul s csak rövid időre 
adott volna embernek.

Ti gyarló emberek mutassátok meg, hogy az Isten nem bölcs. Ha 
az embernek vesztenie kellene természeti szabadságát és jogait, az Isten 
úgy is teremthette volna gazdaságból, hogy nem adott volna neki fölös
leget, hanem csak azt, mit megtart, s csak annyit, mennyit megtarthat.

Vagy azt gondoljátok, hogy ö is olly roszul számol és gazdálkodik 
mint mi magyarok ? De öt mindenhatónak valljuk, s e gazdasági hibáját 
azóta már régen kijavíthatta volna.

Ha ti okosabbak akartok lenni Istennél, ám lássátok, sok szerencsét 
kívánok hozzá: én a mellett maradok, hogy az Isten legbölcsebb, s a 
mint az embert szabadsággal és jogokkal születetni jónak tartotta: úgy 
ezek vele élnek és halnak akár társaságban akár azon kívül.

Valamint a nagy hal, a nagy madár, szóval a nagy állat a piczint 
elnyeli, úgy a hatalmasabb, erősebb ember is mig az álatisághoz közelebb 
áll, a gyöngébbet elnyeli, azaz szabadságától és jógáitól megfosztja, de 
csak ti tudósok ne legyetek elég dörék illy áltant hirdetni, hogy az em
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bernek szükségkép vesztenie kell természeti szabadságát és jogait, mi
helyt társaságba lép.

Az ember munkára van teremtve, tagadhatjuk e ezt ? hogy némelly 
egyesek heverésben találják nagyobb gyönyörüket mint munkában, állí
tásomat legkevésbé sem ingatja meg.

Az ember olly tehetségekkel van felruházva, hogy azok által vé- 
getlenül fejlődhetik; ezt a tapasztalás bizonyítja; hogy e tehetségek 
csak munka, azaz gyakorlat által fejlődhetnek, megint a mindennapi 
tapasztalás bizonyítja; mert csak bolond állíthatná azt, hogy az ember 
munkátlanságra született, hogy heverve s kinyujtózva fejlődnek mind 
anyagi, mind szellemi tehetségei legsükeresebben.

Ha ember nem munkára, hanem hivalkodásra volna teremtve, e mi 
kis világunkat a földet is úgy kellett volna Istennek teremtenie, hogy 
minden munka nélkül adja mind azt, a mit a he verésre teremtett ember 
megkíván.

Minthogy azt józanul senki sem tagadhatja, hogy embernek dol
goznia és az által fejlődnie tökéletesülnie kell: önként következik, hogy 
azok állítása semmi, kik mondják: embernek természeti szabadsága az, 
miszerént akármellyik korlátlanul szerte csapong, s mit szeme szája 
kivan bárhol és mikor magáé gyanánt nézheti, élvezheti.

Tagadhatlan hogy vannak heverő emberek, kik a természeti sza
badságot igy szeretnék magoknak magyarázni. Igen, de fölebb állitám, 
mit senki józanul nem tagadhat, hogy az ember munkára van teremtve, 
e rendeltetését az emberiség megváltoztatni nem képes.

Már kérdem tehát, mire való embernek munkássága, mire való mun
kájának gyümölcse, ha nem arra , hogy abból éljen ? hogy abból elégítse 
ki vágyait ? mi szüksége volna tehát arra, hogy a másét vegye el ?

Ezt csak akkor lehetne állítani, ha hogy az ember úgy volna te
remtve, hogy ne dolgozzék, hanem éljen abból, mit ott talál.

ügy de ha illyen volna természete, illyenek volnának mindnyájan, 
és igy senki sem dolgozván, senkinek sem volna semmije, mit a másik 
tőle elvehetne, következéskép az egész embernemnek ki kellene éhség 
miatt veszni, minthogy kisvilágunk e föld nem úgy van alkotva, hogy 
munkátlan embernemet tápláljon.

Föltevén hogy az embernem munkátlanságra volna teremtve, s ha 
mint kivételek találtatnának is némellyek, kik mégis munkálkodnának 
(épen úgy lehető volna, miként hogy most a munkások közt vannak he
verő kivételek), ezek’ fáradságának gyümölcse néhányat egy időre 
megmenthetne az éhségtől, de soká nem győznék, tehát végre ők is 
csak elvesznének.

Nem tagadván , vagy inkább nem tagadhatván, hogy az embernek 
természetinél fogva munkálkodnia kell, úgy szinte nem tagadhatván azt 
sem, hogy a munkás embernek bizonyos helyen tanyát kell ütnie, hogy 
dolgát folytathassa; mert ha szüntelen csak fölebb alább, keresztül kasul 
csatangolna, nem munkálkodhatnék: úgy önként következik, hogy kik a 
természeti szabadságot és jogokat a szerte kóborlásban és mások’ va
gyonának elvevésében állítják lenni, igen csalódnak, következőleg ál
tudományt hirdetnek.
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Vagy jó az ember természeténél fogva, vagy rósz. Hajó, nem bántja 
embertársát és vagyonát, ha pedig rósz, nem büntethető, bármit köves
sen e l; és ki is büntetné, ha mindenik rósz ? és mért büntetné, ha azt 
természeténél fogva követnie kell ? és rosznak nevezhetni e , ha Isten 
úgy teremté, hogy igy cselekedjék ?

Mivel azonban ember nem úgy kerül az alkotó kezéből, mint rósz, 
mint elromlott, hanem mint ollyan, ki jó sem ugyan még, (mert mi jót 
tudna az mindjárt, ez csak később fejlődik ki mint erény), de csupán 
közönbös, mit az életben már jónak mondanak, ha nem árt, természe
ténél fogva nem bántja más hozzá hasonló embertársát; vagyis az em
beri természetnek leglényegesebb része a szabadság; tehát szabadsága 
és jogai természetével öszhangban vannak, vagy inkább egy.

Miként lehetni föl, hogy természeti szabadsága olly valami rósz 
volna, mit társaságba léptekor le kellene tennie?

Ha tehát vannak egyes roszak, azok kivételek, kinövések; s ba 
némellyütt igen számosán vannak: oka a romlottság, ennek ismét oka 
a természetien polgári társaság s az ebből szükségkép következett 
ferde nevelés.

De ha az embernek természete nem inkább jó volna — hanem haj
landóbb a roszra : akkor ostobaság volna azok törekvése , kik az embert 
jóra igyekeznek bírni; munkájok világ’ végéig gyümölcsléién maradna, 
mert mit volna ember képes annak ellenében végbevinni, ki az embert 
inkább roszra hajlandóbbá teremlé.

Továbbá az ember, szabadságán és egyéb emberi tulajdonságain 
kívül észszel van felruházva, ez vezérli cselekvéseiben, midőn a maga 
javát kívánja előmozdítani, s vágyait óhajtja kielégíteni.

Természeti szabadsága ugyan azt hozza magával, hogy vágyát 
tetszése szerént elégítse k i, tehát talán úgy , hogy nem dolgozva csak 
mások keresményéből szeretne élni; igen de mások védik a magukét, 
tehát őkémét ,  mikor a máséból akar lakozni, jól m egpu fogatják; igen 
gyakran akadályozva lévén gyomra’ sürgetését kielégíteni, néha majd 
éhen hal. Ez neki nem tetszik, nem tetszhetik természeténél fogva, tehát 
erővel akar mástol annyit elvenni, hogy az éhenhalástol megmeneked- 
jék, de igy attól kell tartania, hogy merészletében szinte halálfia lesz.

Ha gyakran kellett illy állapotban lennie, végre az észtöl kér ta
nácsot; ez mást nem képes neki tanácsolni, mint e kettőt: mig igy 
szerte kószálsz, azon terhed vagy kellemetlenséged van, hogy gyakran 
megéhezel; ha pedig valamelly állandó tanyákon lakó emberek csoport
jához társasági tagul szegődül, némi kötelességed leszen; mint tetszik 
válaszsz e kettő közöl.

Akármellyiket választja e kettő közöl , természeti szabadságát gya
korolja.

Ha a társaságba lépni jobbnak tartja s csakugyan tagjává is lesz? 
fökép ezzel bizonyítja, hogy természeti szabadságát leginkább használja? 
tehát hogy azzal bir, hogy azt nem veszté el.

De talán későbben történik azon nevezetes actus, melíynél fogva 
természeti szabadsága megszűnik ? Mondjátok mikor, mellyik az ?
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Azt nem lehet úgy egyszerre kimutatni, hogy ez vagy actus az, 
mi által ember természeti szabadságát és jogait veszti, hanem maga az 
egész polgári állapot az — felelitek; — mert kötelesség állt be szá
mára , s nem mehet hová akar, nem mehet mikor akar, s nem teheti 
azt mit akar.

Igen, de ö maga tökéletes szabadságánál fogva választá; követke
zőleg többre kell becsülnie, mint a szerte csatangolást, különben bele 
nem lépett volna a társaságba, s mihelyt neki nem tetszik, abból kiléphet.

Ha erővel kergették a társaságba, s ha abból ki nem léphet mikor 
neki tetszik, s terheket kell viselnie mások helyett, kik az ö terhét vi
selni kölcsönösen nem könnyítik, s ha kötelességeket raknak rá mások, 
kik ellenben ö iránta semmi kötelességet nem ismernek: akkor termé
szetesen elveszté természeti szabadságát és jogait; de én józanészszerü 
társaságról szólok, nem pedig ollyanrol, hol egy vagy több kényszerítő 
ur van, kinek vagy kiknek csupán előjogaik vannak, ellenben a többiekre 
csupán kötelesség szabatott.

Még egyszer tehát, vagy józanészszerü a társaság vagy nem, azaz, 
vagy megvan a társaság’ tagjainak természeti szabadsága és joga, 
vagy nincs.

Ha megvan, a mostan szokásban levő adórul szó sem lehet: ha 
pedig nincs meg, nem adórul kell gondoskodnia, hanem arra kell töre
kednie, hogy a társaság’ minden tagja mindenek előtt azon állapotba té
tessék, mellyben lennie kell, midőn alakul, azaz természeti szabadságába 
és jogaiba lépjen, mert ha ezek nélkül indul, minden lépése hibás s 
czéljához sohasem jut, vagy csak ezredekkel későbben.

A társaság egyes emberekbiil áll; a mi tehát áll egyesekre nézve, 
ugyanannak állnia kell a társaságra nézve is.

Vegyünk tehát valami egyes embert, kinek sem szabadsága sem 
joga nincs meg egészen, hanem csak töredékben, például ez volna rá 
nézve határozva: ebben a három vagy négy városban müködhetel, de a 
többiben nem, ezt meg ezt a mesterséget űzheted, de mást nem; e meg 
ez időben dolgozhatol, de máskor nem; igy meg igy készítheted müve
det, de máskép nem; a hozzá való anyagot ebből meg ebből veheted, 
de másból nem; innét meg innét hozathatod, de máshonnét tilos; ennek 
meg ennek eladhatod, de másnak adnod tiltatik; ennyi meg ennyi pénz t 
kívánhatsz érte , de többet nem szabad sat.; vagy más módon van korlá
tozva , tudnillik, vagy egyik szeme, vagy mindkettő hiányzik (ugyanis 
embernek tökéletes egészére szabadsága és joga éppen úgy megkivánta- 
t ik, mint tagjai, szeme, sat.), vagy keze van kötve, vagy lábán van bi
lincs, vagy hallása nincs.

Ki tagadhatná, hogy szorgalma által az illy ember valamennyire 
csak viszi mégis mesterségét, némileg tökéletesülhet, igen sokára leg
alább közelit czéljához, de hogy ollyanná lehessen mint hason szorgalmú 
ember, kit azonfelül senki semmiben nem akadályoz, kinek tökéletes 
szabadsága és joga megvan, kinek testi hibája sincs; képtelenség volna 
állítani. így van a társasággal is.

A társaság’ alakulásánál józanész szerint az adókérdés szóba sem
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jöhet, mert az adót későbben a körülmények idézik elő; akkor tudnillik, 
midőn a kényelem kezdődik.

A mikor a társaság érezni kezdi, hogy öszszelartó kötelékei bom- 
ladozni és szakadozni kezdenek, s midőn látja, hogy azokat öszszekötöz- 
getni vagy éppen nem lehet, vagy hff mesterségesen lehet is, de tartóssá
got nem ígér: illyenkor a tagok ollybá tarthatják mintha egészen ujonan 
s először lépnének társaságba.

Ekkor természetesen nem az lehet egyenes és első czéljok, hogy 
fizessenek, hanem hogy előbb nyerjenek, azaz hogy a társas élet javaiban 
részesülhessenek.

S minthogy azonban a társasági jobblét nem igen eszközölhető, ha 
csak kiki vagyonának arányában ennek előmozdításához nem járul, igy 
keletkezik később az adókérdés. De engedjük meg, hogy az adó a pol
gári társadalmi szerződésnek első és főbb pontjai közé tartozó, bohóság 
éppen csak az adó mellett harczolni s a többi főbb pontokat mellőzni.

Hagyjátok ki egészen e szót, adó; alkossatok csupán illyen tör
vényeket : „e hazában mindenki tökéletesen egyenlő joggal bir.“ • S ne 
fizessen bár senki egy krajczár adót; jöjön zavarba minden ; ne legyen 
közlekedés; ne legyen igazgató; ne legyen védelmi sereg vagy kato
naság sat.: mihelyt érezni kezdik a lakosok, hogy az igy kellemetlen, 
azonnal rendelkezendnek arról, hogy ez máskép legyen, és pedig rendel- 
kezendnek teljes szabadságuknál jogaiknál fogva.

Ha szükségesnek tartatik a józanészszerü polgári szerkezetben 
a d ó ,  vagy illy értelmű más szót megemlíteni, e helyett sokkal kimerítőbb 
a „közteher,“ ez mindent magában foglal; hogy csak egy két példát 
említsek: a haza’ védelmére fölkelni, mert itt nem zsoldosokra bizatik a 
haza; a helység határában utat csinálni, mert ezt talán csak nem fogja 
a helység adópénzen csináltatni, sat.

A dolgot jól megfontolva azt veszszük észre, hogy a társaságban 
tulajdonkép semmi teher sincs , vagy pedig mindazon munkát és költsé
get is tehernek kellene nevezni, mit minden egyes ember tesz tulajdon 
magának jövendő haszna’ fejében.

. Az atya fárad , költ gyermekeiért; földéből a követ kihordja, a 
tüskét kiirtja, aztán megtrágyázza, végre fölszántja, utoljára pedig a 
drága magot beleveti, és tehernek vagy adónak nevezi c ezt? nem; hi
szen mind ezt örömmel teszi, ez foglalatossága. így tesz más foglala- 
tosságu ember. S igy vehetni a társaságban is. Mindent örömmel te
szünk,mi a társaság javára lehet, mert mi a társaság mint mi magunk?

Képtelenség azt állítani, hogy a mit minden egyes ember a maga 
hasznára szívesen tesz, mindnyájan együtt az ö közhasznukra nem teszik 
szívesen.

Csak olly társaságban nem teszik ezt örömmel, melly nem ér
demli a társaság nevet, hol urak és jobbágyok, vagy szolgák vannak, 
s amazok minden tehertől mentek, emezekre ellenben annál nagyobb 
teher nehezedik; csak itt neveztethetik a kötelesség terhes adónak.

Józanul tehát minden társaságban azon dolgokat kell előbb elren
delni, mellyek megtörténtével szinte lehetlen legyen a közterheket öröm
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mel nem viselni. Ha nálunk a nemesség elválalja is a háziadó viselését, 
ez semmi egyéb rosznak orvoslását még magában nem foglalja.

Ha már az adó lön a nagy kérdés hazánkban, előbb azt kell meg
vizsgálni, hogy a közszükségekre kijelelt források és fundusok nem elég
ségesek e ?

Vagy akar a nemesség a többi lakosság’ sorsán s az egész hazán 
gyökeresen segíteni, vagy nem. (Ha igen, nem az adó mellett) fog csu
pán agitálni, hanem azt miveli, hogy az ember természeti szabadságába 
és jogaiba viszszahelyheztessék, hogy az egyhazában egy szabadság 
egy jog létezzen, a kiváltságok eltöröltessenek; csak így lesz gyöke
res orvoslás, (ha pedig nem akar, az adókérdés csak szemfényvesztés, 
komédia.)

Fenállhat e valamelly társaság rendes adó nélkül ? Józanészszerént 
alakult társaság igen. A közterhek’ födözésére szükséges költséget há
romféle forrásból merithetni.

Egyik forrás lehet az , midőn a társaság valami k ö z v a g y o n t  
jelel ki az egészből e czélra; illyen források nálunk megvannak: a só 
és érczbányák, kamrai vagy koronái jószágok, iskolai alapítványok sat.

Másik forrás lehet a v á m,  a mi most is megvan, fökép a har- 
minczad név alatt; de ezt nem a társaság maga organisálta, (hanem visz- 
szaélésképen a kormány csúsztatta be, azért igen terhes igaztalan.)

Harmadik forrás a rendes a d ó ,  mellyröl itt szó van; ez is fenáll, 
tehát mind a háromféle forrásbul gyűl a közszükségekre megkivántató 
költség, de mennyire megy mind ez akár egyenként, akár öszvesen, 
azok, kik adják, mégcsak hozzávetve sem tudhatják; és ez az esztelen- 
ség. Mellyik ezen források közöl legbiztosabb, legjobb ? lásd S a s k u 
Károlynak „Boldogságtudomány“ czimü igen jeles munkáját.

Midőn a társaság józanészszerü szerkezettel b ir, mind a három jó 
lehet; ellenkező esetben mind a három rósz.

Akármellyik forrás használtatik ezek közül a közköltségek födö
zésére , vagy kettő vagy mind a három együtt, födolog mindig az marad, 
hogy az egész társaság’ közjavára fordilassék, s hogy a társaság éven
ként pontosan tudja, mennyit jövedelmez egyik is másik is, s végre, hogy 
a társaság teljes szabadsága szerént rendelkezhessék vele.

Mivel pedig a közköltségek nem minden évben egyformák , s a két 
elsöbbi forrásból folyó jövedelmet soha pontosan tudni nem lehetne, ha
csak a társaság e két jövedelmi forrást meghatározott mennyiségért ma
gányosoknak haszonbérbe nem adná: tehát világos, hogy csak az éven
ként kivetett rendes adó, mindig a költségekhöz képest , a legbizto
sabb forrás.

Még némelly szó e tárgyról. A gyökeresen orvoslandó társaság
nak úgy kell magát tekintenie, mintha volna polgári szerkezete; mert 
mihelyt tekintettel van némi régibb intézkedésekre, ez első hibája az uj 
szerkezetnek.

Tegyük, hogy valamelly társaság alakulása alkalmával mingyárt 
ezt határozza: mindenki adózzék vagyonához képest bizonyos meny- 
nyiséget.
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Mire és kinek lesz ezen adó? Közintézetekre? hiszen az uj tár
saság még arról nem is álmodhatik, hanem munkálkodik a természetim 
egyszerűségben, s csupán biztosan élni kíván.

Vagy talán arravaló az adó nála, hogy zsoldos embereket fogad
jon, kik a társaságot ellenségtől védjék ? ezt képtelenség volna föltenni, 
mert az uj társaság maga védi magát; neki a zsoldos seregről fogalma 
sincs; ez csak a már soká fenállt s természetesen romlott társaságnak 
találmánya. De lehet, hogy az uj társaságot századokig semmi ellenség 
sem háborgatja; és mire fizették volna ekkor az adót ?

A csupa adó, ha olly nagy halommá növekedett volna is, mint az 
egyiptomi piramisok legnagyobbika, a társaságot ellenségtől meg nem 
mentheti.

Adózott e az ember valakinek mielőtt társaságba lépett? senkinek. 
Megkivántatik e az adó szükségkép arra, hogy az ember ember legyen? 
hogy éljen ? nem. Mit hozott az ember magával midőn az alko'.ó kezé
ből kikerült? adót? nem, hanem szabadságát és jogait ahhoz, mit e 
földön természete megkíván; mi fentartására szükséges.

Mig ember marad, e szabadságával és jogaival bírnia kel l .  Társa
ságba józanul nem léphet azért, hogy ezektül megfosztassék, ezekrül 
lemondjon; de le sem mondhat.

Ha pedig nem önként lépett társaságba, hanem a sors vagy vala- 
melly hatalmas zsarnok úgy kergeté többekkel együtt öszsze, hogy sza
badságát és jogait veszté , vagyis jobban mondva szabadsága és jogai 
használata erővel akadályoztatik: mihelyt eszmél, első kérdés mi agyá
ban támad, ez : megvan e természeti szabadságom és jogom ? Ha nincs, 
józanul nem azt keli indítványoznia: fizessünk adót, hanem ezt: sze
rezzük viszsza , vagyis elevenítsük föl eddig hatásában akadályozott, 
tehát elnyomott szabadságunkat és jogainkat; mert bármihöz fogunk 
szabadság és jogok nélkül, az csonka, hiányos, tökéletlen munka lesz.

A természetszerű és gyökeres javítást nem adóval lehet és kell 
kezdeni, hanem a szabadság és jogok viszszaszerzésével.

Azt mondhatják erre az adó hősei: éppen az által akarjuk a sza
badságot és jogokat viszszaszerezni, hogy előbb a nemesség is adózzon. 
Hiszen a szándék jó. De ki fog engem arról meggyőzni, hogy így, ezen 
az utón előbb czélt érhetni ? A természetben még mindig úgy találtam, 
hogy az egyenes út legrövidebb, s a legrövidebben előbb juthatni a 
kitűzött ponthoz, mint a görbe és tekervényesen.

Az adópártiak tiszta szándékáról meg vagyok győződve, de saj
nálom őket, hogy a tekervényes és meszszekerfilö úton bizonyosabban 
czélt érhetni remélnek.

Megkísértem azt bizonyítani be , hogy az egyenes úton előbb 
czélt érhetni, csak akarni tudjunk.

Minden fejlődés fokozatonként történik, de a fokozatnak kell egy 
valami legalsó hasisának lennie , különben fokozatos emelkedést nem 
képzelhetni; ez tagadhatlan. De mi lehet a basis, vagy alap más, mint 
a szabadság és jogok? Tudomány, erény, mesterség, gazdagság, mű
vészet sat., mind ezek nincsenek meg emberben mikor születik, mert 
hiszen éppen ezek a fokozatok, mellyek csak idővel fejlődnek.
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Az ember vágyat hoz magával, de a vágynak elválhatlar: kísérői a 
szabadság és jogok ezt kielégíteni, máskép kegyetlenség Istentől vá
gyat teremteni emberben s a vágy betölthetésére szabadságot és jogot 
nem adni.

De az Istenért, mirevaló ezt mutogatni akarni ? tagadhatja e ezt 
észszel felruházott ember? Ez iker-alap nélkül józanul nem képzelhetni 
fokozatos emelkedést, tartós fenmaradást. Ha sükerül is mesterségesen, 
vagy temérdek fáradsággal és költséggel bizonyos magosságra emel
kedni, annak rogynia kell.

Mi esztelenség tehát időt és erőt másra vesztegetni, és nem arra 
fordítani, hogy az ember elcbb szabad legyen, miilyennek lennie kell ?

Midőn akármi javítás , vagy reform inditványoztatik, természetes, 
hogy az indítványozó azokat, kik által javaslatát elfogadtatni óhajtja, 
mindenek előtt annak üdvös voltáról igyekszik meggyőzni, különben 
sükert nem remélhet.

Itt kiváltkép kettörül van szó ; egyik az a d ó ,  ezt az úgyneve
zett szabadelmüek indítványozzák; másik a s z a b a d s á g ,  ezt a jó
zanész indítványozza.

Ugyan mellyiknek kivitele ígér nagyobb sükert, mellyik gazdasá
gosabb, s mellyiknek könnyebb kivihetéséröl lehetne a sokaságot hama
rább meggyőzni ? Én a szabadságét hiszem.

De még akkor is , ha csalhatlanul ki lehetne számítani, hogy az 
adó t i z ,  a szabadság pedig csak ö t v e n  év múlva volna kivihető, 
(ez utósó mellett agitálnék; mert az egyenlő tökéletes szabadságbul) 
minden önként következik, mi a társaság egykori jólétére megkivánta- 
tik, s igy a köz adó i s ; de az adó, tudnillik csak háziadó elválalásaból 
még semmi más javulás szükségkép nem következik, hanem marad min
den előbbi abnormis álapotában, s minden csekély javítást uj küzdéssel 
vihetni csak ki.

A sokaság alatt természetesen csak a nemességet, vagy tágosabb 
értelemben azokat kell érteni, kik a törvényhozásba némi befolyással 
bírnak; tehát ezeket kell a fölebb említet két indítvány’ valamellyikének 
elfogadására bírni, mert a nagy sokaságról itt még nem igen van szó.

Az adó mellett igy agitálnék: „Ti nemes barátim eddig nem fizet
telek adót, és szép kiváltsága volt hajdan a nemességnek, mikor mind 
vitéz katonák voltak; sőt igazán véve nem is volt ez akkor kiváltság, 
mert ha midőn a hazát ellenség fenyegeti s minden magyar nemes fegy
vert ragad a haza védelmére, ez dicső és nagy kötelesség; tehát csak 
más neme volt a közterhek’ viselésének; egyik fél fegyverrel, másik 
bizonyos segedelemmel, azaz adóval róta le a haza iránt tartozó köte
lességet; ez természetes és igazságos vala.

„De az örökké tartott véres harczokban nemde mindig a színe és 
java hullott el a vitézeknek, mert a bátortalanabbak nem szoktak legeiül 
menni; és nemde természetes, hogy a hátrább állók és menekedni tö
rekvő félénkebbek maradtak fen, s ezek sarjadéka felülmúlta a szünet 
nélküli harczokban mindig hullott s kevesbedett hősök ivadékait.

„A véres háborúk által megfogyatkozott derék magyar faj helyét 
gyöngébbek, gyávábbak s külföldről beszivárgott idegenek tölték be.
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Ezeknek vagyonosabbal megvásárolták ugyan a nemesi czimet, jószágo
kat is vettek , de valódi igazmagyarokká nem bírtak átváltozni, részént 
ne-sí is törekedtek, nem akartak.

„Az ujabbkori franczia háborút kivéve békesség lévén, a vagyo
nosabb nemesség mivelödni kezdett, de miben állt és áll miveltsége ? 
leginkább német nyelv tanulásában.

„És a mivelödésnek e szerencsétlen neme az alsóbb nemesség közé 
is elharapódzott, s terjed mételyként e mai napig.

„Háborúk nem lévén, a nemesség közterhe a fegyveres szolgálat 
megszűnt, csak a nemnemesé maradt meg, az adó, s még tetemesen ne- 
vekedett, fökép pedig az által, hogy a váltóczédula ezüstre emeltetett.

„Az uralkodóknak érdekében van békesség idején is roppant hadi 
sereget talpon tartani, e sereget nálunk most azon rész állítja k i, melly 
magát az adót is viszi; ez neki terhes, de igazságtalan i s ; hogy e terhet 
nagyon érzi, s jogtalannak érzi, igen természetes.

„ Itt, s igy állunk most nemes barátim, testben és lélekben el
gyengülve.

„Ünnepen, megyegytiléseken s más alkalomkor felkötjük ugyan a 
kardot, de alig várjuk a komédia végét, levetjük azt , puha czipöt rán
tunk, lágy bugyogót huzunk fel, schlafrokba bujunk s német könyvet 
olvasunk; és ha némellyikünknek többecske pénze jön egyszerre be 
jószágaiból, alig várjuk, hogy az országbul kivihessük, vagy kiküld- 
hessük. Mindegyikünk megannyi rabja gyöngeségeinek, előítéleteinek, 
és körülte élödö szolgáinak, cselédeinek.

„Még egyszer mondom, itt és igy állunk testben és lélekben ro
molva, elhitványulva. A néhány kivétel mit nyom mindnyájunk irányá
ban? És mi egész nemesi közönség ismét mit nyomunk az ország többi 
öszszes lakosának irányában; és mit nyomunk a kormány irányában 
is , ki minden kigondolható hatalmat kezében ta rt, és e hatalmat a kí
vülünk 11 millió nemnemes és csak valljuk meg egyenesen, tehát némi
leg ellenségünk közöl kiemelt hadsereggel bástyázta körül. ?

„Nemes barátim, ha eszetek sugallását hallgatni akarjátok, kény
telenek vagytok megvallani, hogy enyészettel fenyegető örvény* szélén 
állunk; s hogy még eddig el nem nyelt, talán csak nem önerőnknek, 
hanem valami istencsodájának kell tulajdonítanunk.

„Akarunk e önként ez örvénybe bukni ? Jó, meghalnunk kell egy
szer , akár gyalázatosán, akár dicsőségesen. Ha pedig veszni nem aka
runk, valamikép kell intézkednünk, hogy a fenyegető veszély legalább 
egy időre elháritassék.

„És mi lehet az más, mint hogy igazságosok legyünk nem nemes 
honfitársaink iránt, s ha már nem szükséges fegyverrel leróni tartozá
sunkat, a mi saját ügy- bajunk elintézésére kivántó költséget ne hárítsuk 
azok vállaira; vagy más szóval a házi adót magunk válaljuk el. A 
bajon haladéktalanul kell segíteni; mert a jövőt nem látjuk minden ol- 
dalrul, s lehet hogy a veszély órája előbb üt mint remélnök, s az intézke
dés szükségtelen lesz.

„Ha füleinknek hasznát tudjuk venni, tapasztalhattuk, hogy lég
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több, leghangosabb panasza a nem-nemesnek az adó. Első szükség e 
panasz okát megszüntetni.

„Tudjuk, hogy a házi adó mintegy felét teszi az egész adónak; s 
ha most egyegy jobbágy-gazda (tegyük) nyolcz pengő forintot fizet, 
válaljuk ennek felét magunkra. Ezt birtokaránylag köztünk felosztva, 
igen kevés esik egyre.

„Ez ugyan semmivel sem több, mint szoros kötelességünk fegyveres 
fölkelés helyett, és mégis a jobbágyságra nézve nagyszerű jótettnek 
látszik, miáltal öt örök hálára kötelezzük.

„Ránk nézve előbb csak morális nagy haszonnak tetszik, de való
sággal markolható hasznát is veszszük, mert az igy hozzánk jó hajlan
dósággal viseltető s bennünket ellenségének nem tekintő jobbágy jó 
kedvvel lélekisméretesen, s tőle telhető szorgalommal teljesítené nekünk 
tartozó robotját, úgy, hogy egy nap annyit bemunkálna, mennyit ma két 
nap. Már ez maga nagy haszon, legalább is felüt avval, mit helyette vi
selünk, t. i. a házi adóval.

„De másik nagy haszna az , hogy ha mi magunk viszszük a házi 
adót, jobban gazdálkodunk, mi igen természetes.

„E jobb gazdálkodás vagy takarítás nekünk szokásunkká, gyerme
keinknek pedig már mintegy második természetévé válik; és ez sokkal 
többre fog rúgni, mint a házi adó, mit magunkra válalunk; ez megint 
tagadhatlan.

„Továbbá, igy részünkre nyerve a jobbágyságot, ha a kormányt 
valami gonosz szellem szálná meg, s kiváltságainkat zsarnoki önkény
nyel kísértené meg elnyomni, nem volna képes, mert a jobbágyság fiai
ból álló hadsereg épen olly hálás érzéssel viseltetnék irántunk, miként 
atyjaik a jobbágyok.

„Végre a házi adó elválalással elejét vehetnök valami megtörtén
hető revolutiónak, ha nem mindenkorra is, de bizonyosan hoszabb időre, 
s igy békével élvezhetnök vagyonunk gyümölcsét, holott ellenkező eset
ben vagyonúnkat is könnyen veszthetjük; mert az bizonyos, hogy ha 
veszteni kell, az veszt, kinek sokja, kinek többje van, mint szükséges.

„S hogy valami általános nagy forradalom kiütésével mi czipös, 
schlafrokos és elaszszonyodott nemesek gyözedelmet nem aratunk, olly 
bizonyos, a milly igaz , hogy az e hazát elfoglalt Árpád’ vitézei dere
kabbak voltak mint mi.“

így iparkodnám a nemességet az adó elválalásra bírni, előbb csak 
egyszerű okokkal, aztán czifra phrasisokkal lelkesíteném, de én ahhoz 
nem értek. Midőn okokkal nem bírunk valakit jóra b írn i, gyakran pél
dával sükeresebben czélt érhetni.

„Lássátok nemes barátim, ha egyik vagy másik társunknak azt 
mondaná valaki: te , vagy a tekéntetes u r , ebben a vendéglőben ebé
delt , s midőn jóllakott elillant a nélkül, hogy megfizetett volna. Úgy e, 
nemes társunk erre tűzbe jöne s mingyárt szálkardra hiná ki azt, ki öt 
így meggyalázni bátorkodnék. Pedig nem mondják e ezt nekünk más 
szavakkal naponként számtalanszor, s számtalankép variálva, és mi föl 
nem indulunk, hanem békén eltűrjük. —
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„Én megcsinálom az utat — mond valamellyik jobbágy — és nagy
ságod csak elhajtat rajta, azt sem kérdi, hát mivel tartozom ? nem szé- 
gyenli magát nagyságod igy elillanni ? — mi e meggyalázásra fel nem 
indulunk. —

„Én a tekintetes űrtől darabka földet bírok robot és dézsma fejében, 
magam már öregecske vagyok, nem győzöm a munkát, mégis fiam kato
nának ment, hogy a tekintetes urnák vagyonát őrizze, holott három 
izmos fia kártyázva, vadászva és vendégeskedve tölti a drága időt, kik 
jobban ráérnének ott őrizni, s azt sem kérdi a tekintetes u r , hát mivel 
tartozom ? nem szégyenli magát a tekintetes ur az én gyönge erőmre 
támaszkodni ? és mi e meggyaláztatást föl sem veszszük.

„Yégetlenre nyújthatnám a példákat, mint hánynak mindent sze
münkre, s mi elszenvedjük.

„Bizony mondom, vagy nincs bennünk igazi becsületérzés, vagy 
gyávák vagyunk.

„Nemes barátim ne tűrj ük e meggyaláztatást.
„Ha a pinczérnek vagy marqueurnek egy fejbiczczentését és lé

pését nem hagyjuk jutalmazatlanul, ne kívánjuk a derék jobbágynak 
annyi értünk tett szolgálatát ingyen. Ez nem nemes, hanem nemtelen 
magaviselet.44

A józanész indítványa, azaz s z a b a d s á g  mellett ig y , vagy ha 
tehetségem olly nagy volna mint akaratom, nem igy , hanem úgy szó- 
lanék, miként még ember sohasem szólott.

„Nemes barátim , ti büszkélkedni látszotok szabadságtokra, pedig 
a szabadságnak csak árnyékát ölelitek.

„Igaz, még a kalitkába zárt madárnak is van szabadsága, mert 
nem kénytelen csak egyik pálczikán ülni, hanem tetszése szerint majd 
egyikre majd másikra röpködhet. Sőt a börtönben lelánczolt rabnak is 
van szabadsága, mert tetszése szerént egyik vagy másik oldalra fekszik; 
de milly különbség van ez és a valóságos szabadság közt!

„Nektek barátim szabadságiok van, adót és vámot e hazában nem 
fizetni, a megyeházban és országgyűlésen beszélhetni; e szabadságtok 
azonban nem egyéb, mint komédia.44

(Rövidség okáért elhallgatom, miféle argumentumokkal mutogat
nám meg, hogy a nemesség szabadsága csupa komédia, tudnillik fölebb 
a 4-dik fejezetben elszámlált királyi hatalmat és jogokat minden kifo
lyásaival együtt egyszerűen számlálnám elő, s ha ki azokat figyelmesen 
hallgatná és mégis állítani tudná, hogy neki szabadsága van, de olly 
szabadsága, miilyent józanul értenünk kell: az szegény, örültek házába 
való volna.)

„Nemes barátim, a szabadságnak birtokában háromfélekép lehet 
ember ; először úgy, hogy eredeti szabadságát sem maga könnyelműen 
s gondatlanul el nem játszotta, sem semmi zsarnok azt el nem nyomta 
még; másodszor úgy, hogy erővel vija ki magának; harmadszor úgy, 
hogy fejedelme jó kedvében adja neki vissza.

„E földnek egyéb részében lehetnek még olly népek, kik eredeti 
szabadságukat fentartották s gyakorolják, de Európában nincsenek. — 
Arra nincs példa, hogy valami fejedelem jószántából adta volna a népnek
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tökéletes és teljes szabadságát; (és ha volna, az igy adott szabadság, 
kegyelmi ajándék volna, s mint illyet a nép gyávaság és alacsonság 
nélkül el nem fogadhatja.)

„A melly nép képes szabadságát fejedelmétől ajándékkép fogadni, 
attól akármelly fejedelem képes el is venni, az tehát nem szabadság ; a 
mit valamelly nép maga kivinni nem képes, azt megtartani sem képes. 
Csak olly nép mondhatja magát szabadnak, (ide nem értve a természeti 
szabadságban megmaradtakat), melly magát illyennek tettel bizonyltja.

„Mert ugyan hol vette volna a fejedelem azon szabadságot, mit a 
népnek adhatna ? Hiszen neki nem mért a teremtő más mértékkel mint 
az országban lakó utolsó koldusnak.

„Nemes barátim, nekünk nincs szabadságunk, habár szabad magyar 
nemeseknek nevezzük is magunkat, hanem nyomorult mentességünk 
vagy kiváltságunk van csupán arra, hogy rendes adót és vámot a hazá
ban nem fizetünk.

„Ha magunkat ámítani nem akarjuk, helyzetünk nyomom; elkor- 
csosodva, elhitványulva s a többi néphöz képest számra nézve kevesen 
lévén, semmihöz sem bírunk fogni, s a mit teszünk, nem magunk ere
jének, hanem királyi kegyelemnek kell köszönnünk; ez szomorú ; a fe
jedelem irányában szolgák vagyunk; a tiz milliónyi jobbágyság mi irá
nyunkban szinte szolgai állásban van, és illy kétféle egymás ellenében 
álló különnemű szolgasereg virágzó hazát nem teremthet.

„Ha tudnánk is valamihez fogni, nemesi álszégyenbül nem teszünk 
semmit; a még szolgaibb helyzetben lévő nép sem képes a haza virágozta- 
tásához járulni; tehát ha éppen nem sorvad is e haza, de nem is virágoz- 
hatik. Mi történik, és mi történhetik illy körülmények közt?

„Helyzetünknél fogva köztünk ipar nem támadhatván, nyers termé
keinknek kelete itthon nincs, és mégis az emberek éhen halnak mellette, 
s midőn kiviszik vagy magunk kiviszszük, azon nyomoru mentességün
kért, hogy itthon vámot és adót nem fizetünk, kétszeresen adózunk a 
határszélen.

„Szabad nemes magyaroknak képzelvén magunkat, nagy urakat 
kell játszanunk mint illik, ezt pedig csak úgy hiszszük eszközölhetni, 
ha a külföldnek minden cziczomáját megszerezzük; és midőn ezt ho
zatjuk, ismét háromszorosan is adózunk.

„Azon egyetlen szabadalmunk tehát, miszerént nem adózunk, ha
zugság, (komédia).

„Szabadság, de valódi szabadság erőn alapszik; nélküle nem kép
zelhető. Es hol a mi erőnk ? Kísértsük csak meg, hol, miben tüntethet
jük azt ki ?

„Mi nem csak látjuk, hogy hazánk nem emelkedhetik, sőt némi 
tekintetben siilyed, szóval, hogy nagy veszély fenyegeti. A dolgon se
gíteni szándékozván, értekeznünk kell az orvoslási módokrul. Nézetein
ket nyilvánossá kell tennünk, hogy kiki láthassa, hozzá szólhasson, vagy 
jobbat tanácsolhasson. De a censor azt mondja: majd meglátom, meg
engedhetem e ? Erő e az, mellyet a censor igy semmivé tehet ?

„Mi nemesek, igaztalannak és nyomasztónak látjuk, hogy az egy
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uralkodó alá tartozó országok között olly terhes vámok vannak. Van e 
erőnk e vámokat lerontani ? Dehogy van.

„Mi nemesek, józanabbnak tartjuk, hogy az idegen latin nyelv 
helyett saját magyar nyelvünk használtassék. És van e erőnk ezt kiesz- 
közleni ? Nincs, a felség kegyelmétől függ.

„Látjuk azt is , hogy köztünk és a jobbágyság közt egy harmadik 
osztály létezik, a királyvárosok népe, melly érdekre és mindenre tőlünk 
i s , a jobbágyságtul is különbözik. Van e erőnk ez osztályt érdekünkbe 
olvasztani ? Nincs; ők a király kezében ellenünk tetszés szerint hasz
nálható eszközök.

„Miután majmokká s a pusztító divat rabjaivá lettünk, pénzünk na
ponként kevesebb, — osztályunk nagy részének, hogy mégis valahogy 
élhessen, egyetlen vágya s czélja hivatal. Ezek érdeke nem egy többé a 
miénkkel. Ok minden véleményben velünk homlokegyenest ellenkeznek, 
tehát kárunkra vannak. És hol van erőnk ezt akadályozni, vagy or
vosolni ?

„Tudjuk, hogy valóságos sajátunk nincs, mert az ösiség és fisca- 
litás tartja jogát minden fekvő vagyonúnkhoz. Van e erőnk ez esztelen- 
séget eltörölni?

„Országgyűlésen együtt vagyunk, mindnyájan megegyezünk vala
mi törvényjavaslatban, melly ránk és az egész hazára üdvös hatású 
lesz. Van e erőnk azt törvénynyé szentesíteni? Igen, van hatalmunk a 
felség előtt esedezni, hogy kegyelmét éreztesse velünk.

„Mi nemesek tudjuk, hogy a sóbányák, kamrai jószágok, har- 
minczadok sat. szép jövedelmet adnak; és hol van erőnk azt számul 
kérni, hová forditatik mind ez ? van e erőnk azt víni k i , hogy ez, vagy 
legalább fele vagy egy része közjóra forditassék ?

„Nemes barátim, az illy példákat végetlenre nyújthatnám, s mind 
inkább kiviláglanék , hogy erötelenek vagyunk. Minthogy pedig erő 
nélkül nincs szabadság, mindenek előtt azon kell iparkodnunk , hogy 
erősek legyünk, s a szabadság önként következik.

„Mi magunktul nemhogy erősebbek nem lehetünk, sőt naponként 
gyöngülünk, mit fonák s természetien neveltetésünk, határtalan és esz
telen fényűzésünk, hatalmasan előmozdít. Részént szégyenlünk, részént 
nem bírunk a józan útra viszszalépni. Csak az tehát a kérdés, miként 
erősödhetünk. ?

„Hogy tiz ember erősebb mint ugyan olly erejű öt ember, az ta
gadhattam A mit ezer ember végbe nem vihet, azt hason erejű két ezer 
ember végrehajtja, ki tagadhatná ezt ? S a mit az egész nemesség, melly 
mintegy 544,000 föbül áll, kivíni hasztalanul eröködnék, azt a körülbe
lül ötödfél millió magyar öszvesen kétségtelenül végrehajtja.

„Nemes barátim , egyesüljünk tehát a nem nemes, magyar atyánk
fiáival, igy erősek és hatalmasok leszünk.

„Az egyesülés kétfélekép történhetik meg; vagy úgy, hogy hitvány 
privilégiumunkról önként lemondunk, (melly úgy sem egyéb mint gúny, 
mivel általa semmit kivíni nem bírunk),vagy úgy, hogy minden magyart 
velünk egy categoriába veszünk.
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„A kik azt hiszik közülünk, hogy igy mi nemesek vesztenénk, 
csalódnak; mert igazán mondva nincs veszteni valónk. Minden hata
lom és erő a király kezébe van letéve, mit veszthetünk tehát ? hiszen az 
irás szerént igazán elmondhatjuk: ,mert tied az ország és a hatalom és 
a dicsőség4, természetesen a szabadság i s , tehetjük hozzá. Egyebünk 
nincs a nemesi névnél; s ha kinek ebben gyönyörűsége telik, tovább is 
megtarthatja; hadd örüljön a semminek; ezt az egyesülésnél nem szük
séges föláldoznia.

„Józanész szerént nem kellene különbséget tenni magyarra és 
más ajkú népre nézve, hanem lennénk mindnyájan e hazában egyen
lően szabadok; de itt kettőt kell tekintetbe venni; egyik, hogy mi ne
mesek elerötlenültünk s gyöngék valánk magyar nyelvünket a latin he
lyett behozni, és mindenkorra megalapítani nemzetiségünket; ez eszmén 
majd mindnyájan csüggünk, ha pedig egyszerre lenne mindenki sza
baddá, nemzetiségünk hihetőleg veszve volna; m á s i k ,  nemességünkre 
büszkék lévén a nagy rész készebb nyomorultan veszni, mint előíté
leteitől szabadulni, mi szerént alig lehetne remélni, hogy a szabadsá
got különbség nélkül minden idegen ajkú számára is eszközölni hajlandók 
volnánk, de a csupa magyar nyelvüekkel egygyé olvadni nem annyira 
idegenkednénk. A czél pedig igy is el volna érve. Mert úgy vagyunk 
magunkkal, miként a számok. A nullák, ha előttük más számok nincse
nek, semmit sem jelentenek , a kis számok ismét nullák nélkül vajmi je
lentéktelenek. A mi számunk 544,000 körülbelül, tennénk ehhöz csak 
két nullát, milly roppant szám lenne belőle. De tegyük hát öszsze a mi 
csekély számunkat, a nemnemeseket jelentő nullákkal, e szám fog kijöni: 
4,812,759.

„Fölebbi állításom az , hogy erő nélkül nincs szabadság ; most 
nézzük ez aequatiokat. Azon erő, minek bennünk lenni kellene, valahol 
van, mert a természetben el nem veszhet, hanem valami más testben 
működik; s hol volna az másott mint a kormány kezében ?

„Tehát a kormány ereje vagy szabadsága =  oo. tudnillik ismeret
len , a mi nemesi szabadalmunk =  544,000, a többieké =  0. Ha a nem
nemesekkel öszszeolvadunk, a mi szabadságunk =  4,812,759.

Ez már sokat nyom, ámbár a kormány irányában még igen kevés 
lehet, mivel azénak határait nem ismerjük, tehát számokban ki nem fe
jezhetjük. De azt tudjuk bizonyosan, hogy a kormány ereje nem valami 
activum vagy positivum , hanem holmi bitang erő és szabadság, mellyet 
a nemesség és a többi nép farba rúgott, vagy elhanyagolt, s a kormá
nyok pártfogásukba vettek. Más szóval: a fejedelem és kormány ereje 
és szabadsága a nép’ erőtlenségén és szolgaságon alapszik , a melly 
mértékben növekszik az egész népé , azon mértékben fogy a kormányé, 
mig végre az igazi arány beáll, tudnillik, Korm.: 1 =N ép : 15,000,000.

„Nemes barátim, vegyük hasznát azon észnek, mit Isten adott„Jha 
magunk erőtlenek vagyunk, híjunk segítséget. Valamellyik nemes tár
sunk vagy gróf a sárban elakad s tovább nem mehet; körülte számtalan 
magyar ember gyűl öszsze, segíteni készek, de nemes vagy gróf tár
sunk válogat; csak nemest és grófot vár, hogy az segítse ki — a sárbul; 
hasztalanul és igen soká várakozik, már szinte odavan; végre érkezik

5
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két nemes, de nem bírták a kocsit kiemelni; később egy gróf is érkezik, 
de czipöben van, a sár pedig térdig érő, szép fehér kezecskéit sem akarta 
bemocskolni; ez parancsolja inasának, a körülbelül dolgozó magyar pa
rasztokat tüstént oda kergetni, hogy a kocsit emeljék k i; de ezek izenik, 
hogy tegnap előtt önként akarták tenni, azonban az elakadt u r , csak 
nemes és gróf által kívánt segitetni; nekik most nincs kedvük; fökép 
mivel parancsolja ; ők azt, sem robotjuknak, sem földes uruknak nem 
ismerik, tehát nem mennek.

„A gróf elveszett.
„Nemes barátim mondjátok, nem volt a gróf ur bolond? Vegyétek 

hasznát eszeteknek.
„Korunkban szokás az alkotvány’ sánczait emlegetni, hogy abba 

minél többen vétessenek; én azt hinném nemes barátim, hagynók mi 
magunk is oda e sánczokat, (mert épen e sánczok szolgálnak akadályul 
minden jóban). A gyávák valók sánczok közé, a jóravalók kívül a 
szabadban állnak meg. Ha volna valami haszna a sánczoknak, inkább 
kívül az ország’ szélén volna, nem a haza közepében, azaz úgy volna 
jó a sáncz, ha az egész hazát, egész nemzetet bekerítené, magában 
foglalná.

„Nemes barátim, a kor, mellyben élünk, ollyan (s valószínűleg 
hajdan is ollyan volt) hogy az erősebb a gyöngébbet elnyomja, elnyeli. 
Tehát vagy mindnyájan kerekedjünk föl s keressünk olly hazát , hol 
gyéren elhintett s még nálunk is gyöngébb emberek laknak s azt fog
laljuk el, mint hajdan Árpádék e hazát; ott majd egy ideig erősebbek 
leszünk, mert minden erő csak aránylati, mivel világos , hogy a nagyon 
gyönge is erősebb a nála még sokkal gyöngébbnél; vagy pedig legyünk 
minden egyéb magyarokkal egy testté, azaz alakítsunk társaságot; mert 
igy a minden hatalommal felruházott fejedelem s kormány s a roppant 
számú nép közt (bár ez még most csak nullákból á ll, de a körülmények 
és sors valami nevezhető számot sodorhatnak elejökbe) tovább biztosan 
meg nem állhatunk.

„Nemes barátim, e kor ollyan is , hogy benne csak olly nép állhat 
meg, mellynek tagjait egy érdek valóságos társasággá köti. Mi annyi 
millió ember érdekétől külön érdeküek s a király irányában szolgák 
lévén társaságot nem képezünk.

„Alkossunk tehát társaságot. Miféle tulajdonságok kivántatnak 
meg a polgári társaságot képezendő egyénekben ? nemesi czim ? tudo
mány ? hitvallás ? száz hold birtok ? tiz pengönyi adó stb.

„Isten mentsen. Mindezekbül semmi sem kívántatik meg, hanem 
csak azon tulajdonok, mellyeket ember teremtöjétöl kapott: szabadság, 
jog , s akarat, viszonyos vagy kölcsönös kötelesség. Ezekkel ember tár
saságba léphet, sőt csak ezekkel léphetni józan polgári társaságba ; mi
helyt más föltételekhöz volna kötve a társaság’ tagjává lehetés, az többé 
józanészszerünek nem mondathatnék.

De mégis van valami ezeken kívül, mi szükségkép megkivántatik, 
tudnillik hogy a társaságot alakítandók egy ugyanazon nyelvet beszél
jék , különben valódi társaságot nem képezhetnek. Ezek megvannak 
minden jobbágy magyarban. Tehát nemes barátim, alakítsunk Yelök tár
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saságot. S ha volnának, kik a viszonyos kötelesség alatt nem tudnák 
ezt érteni, mit tulajdonkép kell, nem árt világosabban kitenni: fökép 
megkívántatok, hogy kiki a közterhek viseléséhöz vagyona arányában 
járuljon. Bizony mondom nemes barátim a későkor bámulni fog eszte- 
lenségünkön , hogy a leendő polgári társaság’ tagjaiban más kelléket 
követelünk , mint a miilyeneket Isten adott.

„Nemes barátim, a mint már előbb mondám , mi annyira elerötle- 
nedtünk, hogy magunktól, magunk emberségéből semmit sem bírunk 
végbe vinni, hanem sopánkodunk, panaszkodunk.

" „A kormány erős, mi gyöngék vagyunk. És miért? mivel mi ár
nyékhoz támaszkodunk, ö pedig szuronyokra. Ha illy körülmények közt 
teszünk is valamit, egy egy szál virágocskánál egyebet nem teremtünk. 
Tehát alkossunk polgári társaságot.

„Tudom, nemes barátim, lehetlennek tartják sokan közületek, hogy 
a jobbágy magyarok velünk egy testté, egy valóságos polgári társasággá, 
szóval nemzetté olvadjanak. De mi az akadály ? én nem vagyok képes 
a jobbágy magyarban akadályt gondolni; a mi van, az nem más, mint a 
m i előítéletünk, nemakarásunk, rövidebben : esztelenségünk !

„A józanész azt mondja, hogy az embert nem vagyona vagy értéke 
szerént kell mérni; különben olly ember, kinek száz ezret érő vagyona 
van, száz olly emberrel érne föl, ki csak ezer forinttal bir.

„Ha az embert vagyona tenné, nem pedig személye, úgy minden 
erényt, tudományt, művészetet, sat. ki kellene irtani; az iskolákban 
csak azt kellene tanítani : miként szerezhetni pénzt, miben áll a meg- 
gazdagodhatás titka, és ismét csak azt, hogyan lehet minél több pénzre 
s általában vagyonra szerttenni ?

„Úgy e nemes barátim, ez tökéletes bolondság volna ; eddig csak 
félig van e czél kitűzve, tehát csak fél bolondság. —

„Mostani elavult szerkezetünk szerént is a leggazdagabb gróf vagy 
herczeg, kinek például pár millió forint jövedelme van, egyenlő a leg
utolsó nemessel, kinek talán ötven pengő forintnyi bizonyos jövedelme 
sincs. Ezt mi igen természetesnek tartjuk. Nem nézünk vagyonra; mert 
Eszterházy herczegnek vallamellyik bérese azt mondhatja: én is ollyan 
nemes ember vagyok mint az uram, a herczeg; neki nincs több szabad
sága és joga mint nekem.

„No már ha ez igy van, nemes barátim, pedig így van, a jobbágy 
magyar részéről nem lehet akadály az , hogy ö kevesebb vagyonnal bir. 
Úgy e nemes barátim, ha valaki azt mondaná egyik másik szegényebb 
nemes társunknak: „te nem szavazhatsz a megyeháznál, mert csak két 
száz forintot érő vagyonod van“ , ez tűzbe jöne, s legnagyobb igazta- 
lanságnak mondaná.

„A szegényebb nemes és jobb módú magyar jobbágy közt vagyonra 
nézve nincs olly nagy közfal, vagy különbség, mint grófjaink és az 
alsóbb nemesség közt. Tehát mi gátolhatna bennünket az egyesülésben ? 
Magára pedig az embernek személyességére épen nincs különbség. Ha 
Eszterházy herczeg s valamellyik nemes jobbágya személyükre nézve 
egyenlők lehetnek a törvény előtt, képtelenség volna állítani, hogy a
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különbség van.

„Nemes barátim, vegyétek hasznát eszeteknek.
„Tegyük, hogy közülünk tiz nemes, kik két kezükkel keresik ke

nyerüket, s ugyanannyi magyar összszeáll, összevegyül, s dolgozik vagy 
hivalkodik együtt. Valamelly távollakó másik ember, ki őket nem ismeri, 
meg tudná e különböztetni , mellyik a húsz közöl a nemes és kik a 
parasztok ?

„Nemes barátim, hagyjuk mi a nemesi nevet, mi most már úgy 
sem szolgál különös becsületünkre vagy dicsőségünkre , a konyhára 
sem hoz semmit, és olvadjunk egygyé többi magyar atyánkfiaival. Veszt
hetni nem fogunk, inkább csak nyerhetni. Most nyomorult privilégiu
munk van , akkor szabadságunk lesz. Mért hiszen tagadhatlan a z , hogy 
a szabadság cselekedhetöségben van. —

„Ha a jobbágyok egy része vagyonos, alkudjék az úrral, kitől 
földet b ir , vegye meg azt tőle örökre ha jobbnak látja; ha nincs annyi 
módja, hogy ezt tehesse, bírja tovább is robot és tized fejében, ha neki 
igy tetszik; vagy egyezkedjék a földesurral s fizessen neki tizede és 
robotja helyett évenként bizonyos kész pénz sommát, annyit, mennyi
ben megegyezhetnek; ez mind nem tartozik a dologhoz; e miatt ösz- 
szeolvadhatunk.

„Meg nem foghatja józaneszü ember, hogy az, ki mástol földet bir, 
hitványabb legyen, mint az, kitől birja ?

„A kettő közt csak az a különbség lehet, hogy egyik többel bir, 
mint a másik. De hiszen ez nem akadály, mint mondám, mert lám Ká
rolyi gróf is többel bir mint száz meg ezer más nemes együtt.

„Már a természetben úgy van, hogy azokban , mit ember maga 
szerez magának s nem veleszülettek , mind örökké egyenlőtlenség 
fog lenni.

„Ha ma osztanák el az egész országot tökéletesen annyi egyenlő 
részre , a hány lakos ilt van, talán még ma, vagy maholnap, de pár 
nap múlva bizonyosan az egyenlőség megbomlanék. Az iparkodó, taka
rékos egyszerűn élő rendszerént vagyonosabb , mint a ro st, tékozló s 
dobzódó. —

„És nem is csupán földben van az embernek élelmére szükséges 
kamatjövedelemnek tőkéje. A társaság sokféle foglalatosságu tagokbul 
áll. Képtelenség tehát azt állitni föl, hogy csak az lehet a nemzetnek, a 
polgári társaságnak tagja, kinek csupán saját földe van.

„Ha ez józanészszerü volna, a kézműves, kereskedő, művész, 
tanító, pap, tudós, gyáros, sat. soha és sehol nem lehetne a társaság
nak tagja.

r Nemes atyámfiai, közülünk sokan szép áldozatokat tesznek a haza 
oltárára, csupán morális haszonbul; nem volna e épen olly szép áldozat, 
ha egyik másik jobbágyának robotját és tizedét engedné e l , s csak a 
földnek árát kívánná tőle. Vagy nem tehetné e, hogy azt a sessiót neki, 
(pénz nélkül átengedné ? hiszen a jobbágy annak árát már régen le
szolgálta).

«*• 68 —
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„Az Isten , mikor embert teremtett, nem különböztette meg, hogy 
ez nemes, ez meg paraszt; ezt nem is tehette, ha csakugyan igaz, hogy 
egyet alkotott. Ezt nem tehette kétféle rangúvá.

„A nemesi rangot a fejedelmek ajándékozzák vagy adják pénzen. 
Hát azt kell e józanul nézni, mivé embert a fejedelem teszi, nem pedig 
a mivé Isten alkotá ? Nemes atyámfiai ez szörnyű ostobaság.

„Mikor őseink ide beköltöztek, ki tette őket előbb mindnyájukat 
nemesekké ?

„Vagy maguk nevezték magukat annak, vagy fejedelmi vezérök. 
Ha maguk, a mostani magyar parasztok is nevezhetik magokat nemes
nek, mihelyt akarják: ha pedig fejedelem, a mostani fejedelem is ne
vezheti e hazának minden lakosát nemesnek. S ha e különös gondolatra 
vetemednék, ez ellen fölirást intéznénk hozzá ? El sem olvasná.

„Nem nevettek e gyakran midőn olvassátok, hogy ennek vagy 
annak a csecsemő herczegnek különféle czimeket adnak ? hogy ö ka
pitány, vagy ezredes, vagy ezrednek tulajdonosa, vagy Isten tudja m i; 
pedig a nemesi czimeket is épen illy (komediábul osztják).

„Bizony mondom nemes barátim, furcsa mikor az emberek komé
diát játszanak, s nem akarják mégis, hogy az csakugyan annak tar
tassák. —

„Még csak kevés szót nemes barátim. Ha mi csupán nemesek 
akarni tudnánk, még sok ollyat kivihetnénk, mihöz a parasztok’segítsége 
nem volna szükséges; de épen vagyonosabb nemes társaink annyira 
elfinomultak, hogy a kardot alig bírnák, mingyárt föltörné tenyerüket. 
Ok olly törékenyek, hogy az igazi szabadságot már meg sem bírnák, 
leroskadnának alatta. Ezeknek támaszra van szükségük. És hol a tá
masz, de biztos és meg nem inogható támasz ? az egész országban szét 
lakó magyar paraszt. Csak ezek adnak széles básist.

„Nincs akadály, barátim, a magyarnak öszszeolvasztására, csak a 
mi nemes agyunkban a rémek.

„Mintha hallanám, ti ezt akarjátok mondani: ha a paraszt velünk 
egyenlően szabad lenne, természetesen ők sem fizetnének adót, a hiva
talokra ők is bejuthatnának, s mivel ők többen vannak, talán minket 
egészen kiszorítanának; s mivel a statusban csak vannak terhek, végre 
tehát azt mindnyájunknak kellene viselnünk.

„Aggodalmatokat igy oszlatom e l: két folyó jő különböző tájok— 
ru l, tegyük egyik a Tisza, másik a Szamos; magánosán egyik sem bír 
hajókat, vagy csak igen csekélyeket, de miután egyesültek, nagy hajók 
járhatják, és a két folyó nem verseng egymással: hogy ez a rész én 
vagy a Tisza vagyok, másik pedig igy: én meg a Szamos vagyok. A 
mielőbb két különböző volt, az most már tökéletesen egy, senki nem 
volna képes elválasztani.

„így a paraszt és nemes üszszefolyván nem képzelhetni többé ezen 
egygyélettnek két különböző érdekét.

„Ha tehát megengedhetnök i s , hogy a hivataloknak nagy részét a 
paraszt töltené b e , ez nem volna többé külön osztály, köYetkezéskép 
nem lehetne józanul irigyelni.
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„De nem is hihető, hogy ök töltenék be a hivatalokat. mert ez 
öszszeolvadt öszvegbül választatnának a legügyesebbek. Ugyanis azt 
fel kell tennünk, hogy az illy két felekezet erős és compact nemzetté 
lévén minden hivatalt választással tölt be, s mivel az illy erős nép, vagy 
e szerént valóságos nemzet a maga javát eszközölni k pes, nem lesz
nek olly számos hivatalvadászok; s a hivatalok is legalább J/3 ad részre 
olvadnának le.

„A mi pedig a terheket illeti, az természetes, hogy a társaságban 
mindenki egyiránt viselje. De ha mi, nemes barátim, a többi magyarral 
egy vagyunk, mint erős, következőleg szabad nemzet, a zsoldos kato
naságot eltörölhetjük, a helyett magunk gyakorolhatjuk egy kissé a hadi
dolgokat olly sok haszontalanság helyett, mire most pazaroljuk az időt, 
és ha éppen ellenség fenyegetne, magunk fognánk honunk’ védelmére 
fegyvert. így nem kellene hadiadót fizetni. Ha pedig nincs mit f« Ini 
ellenségtől, mirevaló a szüntelen talpon álló hadsereg ?

„E szerént csak a házi adó maradna meg, ezt pedig mi együtt vi
selve csakugyan nem mondhatnók tehernek esztelenség nélkül; mert 
hiszen mi esnék ebbül aránylag egyegyre ? bizony csekélység. És még 
ez is kevesedhetnék, mivel saját magunk fizetnék, sok haszontalan költ
ség magátol szűnnék meg.

„De sőt még többet mondok nemes barátim, minthogy mi nemesek 
annyira félünk az adó szótul, e rémet is könnyen elűzhetjük ollyképen, 
hogy mihelyt egyesültünk, legelőször is azt vizsgáljuk meg, váljon nem 
födözhetik e háziadónkat vagyis közterheinket az erre kijelelt közva
gyon : koronái jószágok, aknák, bányák, harmínczad , posta s több 
illyenfélék?

„Én azt hiszem, ezek tökéletesen födöznék költségeinket. Vagy ha 
csalódnám, a hiányzó csekélységet pótolhatnák a még velünk öszsze 
nem olvadandott egyéb nem magyar ajkú népségek.

„Ez nem volna jogtalanság rájuk nézve, mert hiszen mostani adó
juk legnagyobb része megszűnnék. Mig lassanként ezek hozzánk mint 
derék magyar nemzethöz nyelvben és szokásban simulnának (pedig ha 
ök minket, mint illy nemzetet látnának, sokkal hathatósabb ösztön volna, 
mint némelly kényszerítő törvény), nemesi agyunkban még most olly 
rémesnek tetsző adóeszmével megbarátkoznánk , de az eszme meg is 
testesülne.

„így cselekedve lassabban haladnánk, de hiszen tudjuk a közmon
dást : lassan járj, tovább érsz.

„Még talán igen meszsze az Ítéletnapja, nekünk is jut a hoszszu 
jövendőbül vaspályákra, élénk kereskedésre, s másra idő.

„Azt hiszitek e nemes barátim, hogy vaspályák, gőzerő-müvek 
nélkül nincs nemzet ? akkor dörék vagytok.

„Nem az a mi bajunk, hogy nincs temérdek pénz hazánkban, ha
nem az , hogy nincs értelem, nincs morális erő, tehát nincs szabadság, 
nincsenek jogok, nincs egység, nincs nemzet, nincs józanészszerü pol
gári szerkezet, következéskép nincs természetes nevelés, szóval semmi 
ollyas nincs, miből az önként és erötetés nélkül foly, minek a termé
szetes fokozatonként fejlődő nemzetből folynia kell.
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„Még egyszer végre ; nemes barátim vegyétek hasznát esze
teknek. “

Én az adót csak mellékes valaminek tekintve a szabadság mellett 
ekképen agitálnék. No de a nézetek, vélemények különbözők.

A nemesek közöl sokan olly aggodalmat nyilvánítanak, hogy ha a 
magyar paraszt egyszerre fölszabadulna, e szabadságában elbizakodva 
egyenesen a nemesség ellen kelne föl.

Ti bohók vagytok, midőn ezt másokkal elhitetni akarjátok, holott 
magatok sem hihetitek.

Hogy ez nem történik, arról a józanész, s az embernek egész ter
mészete kezeskedik.

Ugyan mutassatok a világtörténetből példát, hogy nép tömegesen 
kelt volna fel valamelly osztály ellen , mellyet jótevőjének néz ? Ugyan 
mi bírhatná a felszabadulandott magyar nem nemest arra, hogy a nemes 
ellen , mint jó létének eszközlöje ellen keljen föl ? É n, ha eszemet 
agyambul kierötelném, sem tudnék erre hihetőséget vagy lehetőséget 
kigondolni.

Míg ember e mostani természetével bir, nem történik meg az, hogy 
egy józanészszel felruházott embercsoport egy másik embercsoportot 
megtámadjon azért, hogy ez róla a terhet leveszi, még pedig önként; 
és nem csak a teher alul menti föl, hanem földi boldogságának eszköz
lésére kölcsönös segédkezet nyújt neki.

Nem , ez nem történik, míg Istent felettünk lenni hiszünk ; a hálás 
jellemű magyar népről illyet föltenni valóságos esztelenség volna.

Igaz, gonosz szellemek játszák néha játékukat s egyeseket még 
jóltevöjük ellen is fölingerelnek, de azok örökké csak kivételek lesznek; 
és még ez egyes kivételeknél is mindig lehet valami méltó ok, de mit 
a sokaság elöl fátyol takar.

A magyarnak épen jósága nagyobb hibája, mint roszasága. Ismer
jük a közmondást: még ingét is odaadja, s nem túlságos jóságának tu
lajdoníthatni e, hogy minden szabadságából, jogaiból, hatalmából, pén
zéből ki van forgatva. ?

Némelly nyomorult mingyárt a Dózsahaddal áll elő. De hát nem 
tudjátok e , hogy kinzó éhségük lecsillapítására tették az első lépést ? 
Szükség törvényt bont.

Mielőtt a felszabadulás megtörténnék, következőféle tartalmú ér
tesítést kellene vagy lehetne a magyar nem nemes közönséghöz bo
csátani :

„Édes atyánkfiái, nem nemes magyar barátink! Magyar őszinte
séggel küldjük üdvözletünket, és testvérileg nyújtjuk jobbunkat. Mi úgy 
nevezett nemesek hazánk fővárosa Budapest mellett a Rákoson gyűlésre 
öszszesereglettünk ősi szokás szerint. Minthogy korunkban a nemesi 
név’ böcse igen alászált, arról akarunk tanácskozni, miként lehetne ezt 
újra dicsösségessé tenni; vagy ha ez nem lehetne többé, miféle czimmel 
kellene élnünk.

„Mi titeket eddig jobbágyoknak neveztünk, mivel mi magunk is a 
fejedelem irányában jobbágyoknak nevezzük magunkat; de érezni kezd
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jük , hogy ez elnevezés lealacsonyító; ugyanis a törvényhozótéstület 
nem lehet jobbágy. Mi szabad emberek akarunk lenni.

„Midőn őseink e hazát elfoglalták, mindnyájan egyenlően szabadok 
voltak; e szabadságunk lassanként nyomom privilégiummá olvadt le. E 
helyzetben tovább is maradni, alávalóság volna.

„Ti nemnemes atyánkfiái még nyomasztóbb helyzetben vagytok, 
pedig önvétketek nélkül; annak oka mi mai nemesek szinte nem va
gyunk , hanem oka volt a vakbuzgóság és a római pápa, kinek ösztön
zéséből kerekedett a dózsaféle keresztes zendület. Azonban némileg 
mégis gyalázatunkra van, mivel e mocskot eddig lemosni nem igye
keztünk ; de mai naptól fogva e szeny nem leszen rajtunk, mert elha
tároztuk ezennel kihirdetni, hogy széles magyar honunknak bármelly 
zugában lakó magyar, velünk egyenlően szabad.

„Nem sok ugyan a mi szabadságunk is, de most eleinte avval ti is 
megelégedhettek. Mihelyt azonban velünk egygyé olvadandotok s a 
köztünk álló falat ledöntjük, már csak ez által is természeti szabadságunk 
nagy részének birtokába jutunk.

„A föld, mellyet vagy robot és tized fejében vagy készpénz fizetés 
mellett tőlünk birtok, Isten és ember előtt a mi tulajdonunk; ezt tanú
sítjátok magatok , mert ha nem a mienk, hanem tietek volna, nem tar
toznátok belőle tizedet adni, vagy más szolgálatot tenni, vagy érte ha
szonbért fizetni. De ez nem tartozik a dologhoz, ti azért szabadok 
lehettek, s e napságtól fogva azok is vagytok. Azonban kinek mikor 
kedve és pénzértéke van, e földet sajátul veheti — mostani birtokosá
val szabadon alkudva s egyezkedve.

„Mi pedig az idegen ajkú lakosokat illeti, azok mostani helyze
tükben addig megmaradnak, míg nyelvünk megtanulásával bizonyítják, 
hogy társaságunkba illenek, mert mi nem v e g y e s ,  hanem m a g y a r  
társaságot akarunk alkotni.

„Kik ezt terhesnek lenni hiszik, tökéletes szabadságukban áll va
gyonukat eladva magoknak boldogabb hazát keresni.

„Költ Rákoson, 1846-ban (vagy ha 50-ben lesz is.)
Orsz: P. H. a nemesi közönségé

A mindennapi emberek s az előítéletekben megcsontosultak és még 
azok i s , kik rettegnek ha abnormis állapotunkat jobbra kell változtatni, 
azt fogják erre mondani; ez igy nem mehet, ez csupa theoria.

De mi van az emberiség intézkedései közt gyakorlatban, mi egy
szersmind theoriában is nem volna ?

A mit az ész, mint jót fölállít, annak a gyakorlati életbe át kell 
mennie előbb utóbb, s ha mingyárt át nem megy gyakorlatba, csak azt 
tanúsítja, hogy az emberek, kit azt ellenzik : ( gyá vá k ) ,  semmihöz nem 
mernek fogni; (e s z te 1 e n e k) nem képesek még átlátni; (ro szak ) nem 
akarják a józan theoriát gyakorlatba hozni.

Midőn azt mondjátok: ez vagy ez theoria,gyakorlatban nem megy, 
szörnyű esztelenséget mondotok, hiszen előbb meg kell kísérteni, váljon 
megy e vagy nem; s csak aztán mondhatni valami bizonyosat. Azt 
kérdezem: ötödfél millió magyar erősebb e vagy ötszázezer ? nincs 
ember, ki ez utósót mondhassa.
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Mi jobb, midőn a nemzetet veszély fenyegeti, az e, hogy a nemzet 
erőtlen, csak ötszázezerből álló, vagy pedig az, ha a nemzet erős, vagy 
ötödfél millió ? ismét azt mondom, nincs olly ostoba magyar ember, ki 
állíthassa, hogy jobb ha a nemzet veszély idején gyönge, erőtlen.

Ebből látszik, hogy a józan theoriának életbe vagy gyakorlatba 
léptetését az (esztelenség, gyávaság és rósz lelküség akadályozzák.)

Ha mind azon tövekvésnek, munkának , fáradságnak , szóval erő
nek csak fele forditatnék a józanész sugalta theoriának valósítására, mit 
az örökös foltozásra vesztegetünk, bizonyosban és előbb czélt érnénk. 
Ha nem hiszitek, kísértsétek meg.

Az adórul nincs több mondani valóm, úgy is igen hoszszura nyuj- 
lám. Befejezésül csak azt mondom : a józanész előbb utóbb megboszulja 
magát rajtatok, ha nem az ö tanácsát követitek. Ez a fáklya , melly el 
nem aluszik a világ végéig. Ki e fáklya mellett nem lá t, vagy látni nem 
akar, hanem más lámpát vagy mécset gyújt magának, azt vaksággal 
bünteti Isten.

A k a d é m i a .  Vagy szabad valamelly nemzet, vagy nem. Ha sza
bad , szükségtelen s felesleges kebelében valami külön társaságot tör
vényesen alkotni, hogy az mivelje s terjeszsze a társaság vagy nemzet 
nyelvét; mert hiszen ha a körülmények kívánják, a szabad társaságnak 
jelesb tagjai mikor s a hol tetszik egy vagy más czélbul öszszegyülhet- 
nek: ha pedig nem szabad a társaság, vagy nemzet, ha maga magát nem 
mivelheti, ha nyelvét nem használhatja tetszés szerént, kábaság akadé
miát alkotni, hogy az vigye végbe, mit maga az egész nemzet nem 
képes. —

A szabad nemzet oda eljut hová törekedik, ha soha kebelében 
ollyszerü akadémia nem létezik is, miilyen a mienk.

Ugyanis mi akadályozhatná és miben akadályozhatná a nemzetet, 
ha szabad? Ha akadályai vannak, ha kormányától, vagy fejedelmétől 
kell engedelmet kérnie, hogy a maga saját nyelvét használhassa, úgy 
nem szabad nemzet, s így a kis társaságiul várni azt, mit a nagy társa
ság nem bir eszközleni, bohóság.

A szabad nemzet használja nyelvét s használás által miveli k i ; 
máskép kimivelni nem lehet.

A melly polgári társaságban szükségesnek látszik illy magány tár
sulat , azon polgári társaság alapjában rósz; és pedig éppen azért rósz, 
mivel úgy is különbféle testületekre , osztályokra, castokra van da
rabolva.

A józanész tehát helyben nem hagyhatja azoknak szaporítását, 
sőt ellenkezőleg minden castok’ megszüntetését tanácsolja.

Ha a polgári társaság alapjában, gyökeresen javul, minden önként 
következik, s javul, tehát az is, a mi jót az akakemia akar, de kevés 
sükerrel akar.

A józanész ugyanazon egy országban csak egy társaságot javai, 
a nagy polgári társaságot helyeselheti, de ha már léteznek osztályok, s 
mindegyike valami kiváltsággal b ir , az akadémiának is kellene valami 
sajátságos privilégiummal bírnia ; hozzá az illenék, hogy az akadé
miának minden tagja, vagy ha egyes tag nem is, az akadémia mint tes
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tület a censura alól föl volna mentve, s firmája alatt kijövendő minden 
munkára szabad sajtó létezne.

Én minden kiváltságot gehennára kárhoztatok, de az akadémiának 
e szabadalmát csak szívesebben tűrném.

Hogy illy roppant testület, az egész nemzetnek tudósai együtt 
ne bírjanak annyi belátással, mennyivel egy censor, hogy ne bírják 
megítélni, mi veszedelmes és káros valamelly munkában a statusra, a 
vallásra nézve , ez mégis csak gyalázat volna. S hogy a kormány vagy 
fejedelem ha csakugyan a haza’ javát akarja előmozdítani, az egész or
szágbeli tudósok testületé iránt ne legyen annyi bizodalominal, mint egy 
magános censor iránt, csakugyan nagyszerű gyanúsítás; vagy ha az 
nem, világos önkénykedés a kormány részéről.

Az akadémiának h a s z n o s s á g á t  én kétségbe nem hozom, de 
hogy s z ü k s é g e s  volna, tagadom. Azonban minden hasznosnak egy
szersmind káros oldala is van. Csak az tehát a kérdés? hasznot okoz 
e nagyobbat az akadémia vagy kárt? Vagy sulyegyenben van-e e kettő? 
Ha nincs, a mérlegnek mellyik serpenyője nehezebb? megvizsgáljuk.

A polgári társaság’ tagjai nem egyszerre s nem egyenlően fejlőd
nek, tökéletesednek , hanem némellyek előbb , s kitűnnek. Ezek a nem
zetben benvannak; érintkezés által fejlesztik a körültök levőket, fej
leszt eniök kell; mert embernek azt mit tud , elrejtenie nem lehet ; ön
érdekéből közölnie kell; ö illy enné van teremtve.

Az illy kitűnők akadémiai taggá választás által a nemzet kebeléből 
ki nem szakitatnak, hanem maradnak a sokaság közt elszéledteu; éppen 
úgy, mintha nem vo'nának akadémikusok; mirevaló tehát akadémikussá 
választása ? hogy érdemei által jutalmaztassanak ? Igaz, az ember gyarló, 
illy jutalmazásnak is tud örülni.

Vagy igazi tudós választatik taggá, vagy tudatlan. A valódi s 
felvilágosodott tudós nem az akadémia korlátái, formalitásai s több bo
hóságai közé való; neki szabadság, korlátlanság kell hatáskörében, ha 
ezt nem tudja bálványozni, nem sokat adok tudományáért: tudatlant 
választani pedig akadémikussá, esztelenség volna; mert illyenek által 
az akadémiának szellem-ereje nem gyarapulna.

Vagy tudósabb lesz valaki az által, hogy az akadémia’ tagjává 
választatik, vagy nem. Az elsőt minden józaneszünek tagadnia kell: ha 
pedig a második áll, mirevaló akadémikussá lenni.

Vagy tanul még tovább, ki akadémiába választatik, vagy nem tanul. 
Ha tanulni akar, káros ránézve az akadémiai tagság, mivei ez könnyen 
bírhatja a különben is hiú de máskép gyarló embert olly gondolatra, hogy 
minek tanulna ö , hiszen már mindent t ud, különben nem választatott 
volna akadémikussá ; de más részről álszégyenbül nem tannl, mivel 
véleménye szerént az csak nem illik, hogy diplomával pecsételt tudós 
valami felöl tudakozódjék; de káros még azért i s ,  mivel lassanként 
hozzá szoknak a castokhoz, azt rendén lenni s természetesnek nézik, 
következőleg sohasem munkálnak hathatósan azon, hogy a polgári tár
saságnak ártalmas castok kiveszszenek: ha pedig nem tanul, idővel az 
akadémián kívül levők felülhaladják, tehát megszégyenítik, mert ezek
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természetüknél fogva mindig tanulnak, mint a közmondás is szó l: a jó
pap is holtig tanul.

Még egyszer röviden: a szabad nemzetnek nincs szüksége a rra : 
hogy valamelly osztályra bízza nyelvének kimiveltetését, mert a szabad 
nemzet akarata nélkül is munkálkodása által tökélyre fejti nyelvét; a 
nemszabad nemzet pedig száz akadémiával sem fejtheti tehetségeit.

Tagadhatóan ugyan, hogy az elkiilönözött szakadékony fonalszálok 
egygyéfonva erősebbek, de a nagy erő sem működhetik nagyobb ha
tással mint a picziny, ha valami még nagyobb erő s hatalom mozdul- 
hatlanságban tartja.

Tekintsük az akadémiát úgy, mint szerkezete szerént áll , nem 
ügyelve arra, használ e, vagy árt e.

Az akadémia’ alapszabályai közt az á ll, hogy pártfogójának kell 
lenni, s ez jelenleg a föherczeg nádor.

Ha már a társaság a királytól meg van erősítve, mirevaló itt még 
a pártfogó ? Ha bár csak egyesek’ ajánlatain alapult i s , de országossá 
vált. Már kérdem mi szükség ezt mint illyet pártfogolni.

Az akadémia vagy jó, vagy rósz. Ha jó, nincs pártfogóra szüksége, 
mert az ember természeténél fogva nem ollyan, hogy a jót ne pártfo
golja ; de ha szükséges némi tekintetben a pártfogás, a nemzetnek 
minden tagja pártolja , mert hiszen e j ó az övé: ha pedig rósz, nem 
érdemel pártfogást.

Mi kötelessége van a pártfogónak? maga a szó jelenti, tudnillik ha 
az akadémiát valami veszély éri, védelmezze.

Ugyan miféle veszély érhetné az akadémiát?
Külhatalmasságok, nem hiszem, hogy megtámadják; mert nem is 

tudják, hogy társaságunk létez; de ha tudnák is , bizony mondom 
egyiknek sincs elegendő oka tőle félni.

Vagy miért támadná tneg ? talán csupán tudomány-kincsszomj- 
bul, s valami gazdag préda reményiben ? Nem hinném, hogy az ellen
ség Pestig teendő expeditiója költségét kárpótolná.

Ezen oldalról nincs mitől tartania, tehát a pártfogó fölösleges.
Talán a kormány vagy fejedelem ellenében? Ö nem fél tőletek, 

tehát soha meg sem is támad. Ö előre gondoskodott arról, hogy soha oka 
ne lehessen veletek kikölni, vagy benneteket bántani és nyugtalanítani: 
még mielőtt született az akadémia, szárnyát szegte, a vallás és politika 
kirekesztésével, s ha mégis valamellyik köztiletek tolladzani kezd, a 
censor kitépi az ujonan terjedzett apró pelyheket tövestül.

E részről sem szükséges tehát pártfogó. S ha a föherczeg nádor
nak mély esze nem látná, hogy az egész csupa komédia, kaczagna az 
együgyüségcn, hogy éppen öt válaszlátok s éppen a kormány ellenében 
pártfogóul, holott az ö mély politikája szerént a kormányétól elkiilönözött 
érdeke nincs, nem lehet (apróságokat kivéve).

Tehát ha valami mégis történnék a kormány’ részéröl ellenetek, a 
nádor pártfogásának hasznát nem vehetnétek.

A veszély tehát csak egyes emberektül jöhet; következéskép a 
pártfogás is csak illyek ellen igényeltethetik.
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Kik lehetnek az illy egyes emberek ? nem mások, mint parányi 
irók. Ámbár én az akadémiai tudósokat is csak gyarló embereknek hi
szem, de azt még sem tehetem föl róluk, hogy egyes iróktuli félelmük
ben kívánnának a pártfogónak palástja alá bújni.

Hiszen ha van is még az akadémián kivül író ember, az termé
szetesen nem sokat jelentő, s mint illyentöl nincs mit tartaniok; és 
tegyük, hogy van mégis valaki, tudjuk a közmondást: sok lúd disznót 
győz. Ugyan mirevaló tehát a pártfogó ?

Az akadémia’ tagjai négyrendbeliek : igazgatók , tiszteletbeliek, 
rendesek, és levelezők.

Mint tudósok, valami más rendkívüli szokatlanabb osztályzást al
kothattatok volna, nem éppen azokat, mellyek polgári társaságunkban 
saját veszedelmünkre vannak; itt is négy osztály van : kormányzók, 
hivatalbeliek, munkások, és végre az előbbi háromnak egyikéhöz sem 
tartozó, hanem mind a hárombul maradt söpredék.

Áz akadémiai tagok osztályzata nem józanészszerü, mit illy for
mán akarok bebizonyítani.

Az igazgató tag vagy szinte tudós, vagy nem. Ha tudós, mért nem 
egyrendbeli a többi tudóssal? Hiszen a tudósokrul fel kell tennünk, 
hogy egyszersmind felvilágosodottak is, márpedig mint illyenek közt 
rangkülönbség nem lehet, s ha van, nem tudósok, hanem csak nevez
tetnek Hlyeknek. De fel kell azt is tennünk , hogy a tudósok nem 
otromba csordát képeznek, mellyet igazgatni kellene; a tudatlan töme
get s gyermeket szokás csak igazgatni. Én ha tudós volnék, a világért 
sem tűrhetném, hogy engem más igazgasson, legkevésbé pedig a tudo
mányokban : ha pedig az igazgató nem tudós, miként lehessen a józan- 
észszel megegyeztetni, hogy ö igazgassa a tudóst, hiszen ez satyra 
volna. Ha az igazgató nehány ezer forintot adott alapításul, ez nem elég, 
nem józan ok a rra , hogy mint bár nem tudós igazgassa a tudóst; ez 
gúny volna a tudósra nézve.

A t i s z t e l e t be l i  tagok. Illyenekké az alapszabályok szavai szerént 
ollyanok lehetnek ,,kik vagy magyar nyelven kiadott jeles Írásaik által 
híresek, vagy a hazai (tudnillik a magyart akarja a társaság érteni) 
nyelv’ szeretete, védelmezése, terjesztése által magokat érdemesekké 
tették... Irántok a társaság különös tiszteletet mutat.44 Ha könyveik által 
híresek, úgy tudósok; mi józanság van abban, őket k ü l ö n ö s e n  tisz
teletre méltóknak nevezni? hát a többi tudós nem méltó tiszteletre? 
Vagy ollyanok lesznek tiszteletbeli tagokká, kik a hazai nyelvet szere
tik, terjesztik. E szerént minden igaz magyart tiszteletbeli taggá kellene 
tenni,még azokat is, kik olvasni sem tudnak; mert bizony magyar nyel
vüket mindnyájan szeretik, s mivel használják, terjesztik is; nem ter
mészete e embernek anyanyelvét szeretni? Az idegen nyelvű pedig 
vagy önhasznábol vagy gyönyörűségből tesz érte valamit.

R e n d e s  tagok. „Ezek átaljában a tanult férfiak rendéből válasz
tatnak . . . s a társaság őket . . . fizetésre is méltóknak ítéli.46 Ha ez 
akadémia, nem akadémiának, hanem Versorgungs-Anstalt-nak nevez
tetnék, s némelly olly férfiúnak bizonyos évi nagy havi dij adatnék, kik 
egész szebb éltüket csupán a hazai magyar irodalom és művészet’ virá-
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goztatására áldozták, méltányosnak tartanám, de így miként akadémi
ánkban a legjobb korbeli férfiak, még pedig akár tesznek valamit, akár 
nem azon kívül, hogy hetenként egyszer öszszeülnek, fizetést húzzanak, 
nem tartom józanészszerünek. Béreseknek, tisztviselőknek, szóval szol
gáknak való az évi fizetés, nem tudósoknak.

L e v e l e z ő  tagok. No ezek hát levelező tagok.
Végre hasonlítsuk öszsze , a h a s z o n  vagy k á r  nagyobb e, 

mit az akadémia okoz, vagy a kettő egymást sulyegyenben tartja, s 
akkor =  0.

a) Ha s z on .  1. Az akadémia évenként a legjobb munkát 200 
darab aranynyal jutalmazza. Ebben áll az akadémiának varázsereje ; 
ennek nagy hasznát csak esztelen tagadhatná; ezen csatornán szivárog 
a társaságnak élet-essentiája, a nemzetbe át.

2. Évenként két két pályamunka jutalmaztatik száz száz darab 
aranynyal. Ennek nagy hasznát szinte lehetlen kétségbe vonni. Ez 
éppen olly üdvöt árasztó csatorna mint az előbbi.

3. Legalább 14 rendes tag évenként 5 vagy 6 száz pengő forintot 
húz; ez harmadik csatorna , csakhogy már ez nem önti olly gazdagon 
áldását, mivel a csatorna igen sekély, s húsz felé ágazik, mire az ál
dásnak a nemzethüz kellene érni, szinte egészen kiapad.

Az ember gyarló, tehát sokan vannak kik azon indokbul munkál
kodnak, hogy egykor fizetéses tagokká lehessenek.

Csak valljuk meg őszintén, az ember önhasznát vadászsza legelőbb, 
mint a közmondás is igazolja: minden embernek keze maga felé hajlik; 
még a legdicsöbb, legnemesebb tettnek rugója is valami önhaszon, ha 
nem markolható — is, de lelki jutalom; hiszen az írás mondja: nem csak 
kenyérrel él az ember. — Ez évi fizetésnek is tehát megvan a maga 
haszna.

4. Sok kéziratot hoz sajtó utján napvilágra, mellyek különben ki 
nem jöhettek volna. — Az akadémia a helyesírásban irányt adott; sok 
idegen munkát leforditatott; évenként nagy gyűlést tartva, a sok idegen 
elemre nézve is hatással van; népnevelési kézikönyvet adott ki,sat. Szó
val az akadémiai forrásbul csergedezö pénznek üdvös hatása nagy. De 
hogy éppen hány fontot vagy mázsát nyom a mérlegben, bajos volna 
pontosan meghatározni.

b) Kár .  1. Titkon, vagy zárt ajtók mellett viszi dolgait. Ebből 
számtalan rósz csergedez, részletesen elszámlálni nem akarom, mi tár
gyamtól meszsze vinne.

Ügyeiben titkos szavazással határoz; ez az emberi gyarlóságot 
előmozdítja.

Minden, mi titokban történik, rósz.
Ha még a nemzetnek választottai sem merik nyilván adni bármire 

is szavazatukat, mit várhatni ekkor a többitől ?
Vagy igazi meggyőződést kell kimondani, vagy nem. Ha igazi 

meggyőződésedet nyilván ki nem mondod, gyávaság, ha pedig nem 
meggyőződésedet mondod k i, gazság jele. Mind kettő pusztító pestis a 
nemzettestben.
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2. A tagok, kik egyszer fizetésbe jönek, lankadnak szorgalomban, 
törekedésben, tehát a fejlődésnek, haladásnak mintegy gátja e biztosítás. 
Kivétel van mindenben, lehet itt is. De általában igaz, hogy ez a czél a 
gyarló emberek törekvésének határa.

3. A társaság nagy gondot fordít az idegen nyelven irt munkák’ 
magyarosítására, mint a fordításokra kiszemelt könyvek’ sora mutatja, 
vagy azokbul kivonatokat közöl, mit a tudománytár bizonyít.

Ez majmozás—betegségünknek bő táplálékot nyújt. Ez mélyen ej
tett seb gyönge nemzetiségünkhöz.

Ha az akadémia csak egy oily magyar munkát termett volna, 
mellyet két három jelesebb idegen nemzet’ nyelvére lefordítani nyere
ségnek tarthatna, többet használ vala, mintha azoknak minden munkáit 
magyarra fordítaná. Illy fordítások sohasem mieink, örökké másokéi 
maradnak.

4. Hazánk idegen ajkú népeinek magyarosítását eszközleni elmu- 
lasztá; ez ugyan nem positivum kár , az akadémia’ részéről, mert e 
tekintetben sem jót sem roszat nem te tt, de kárt okozott tekintélyével 
akarata ellen.

Ugyanis tagadhatlan, hogy egyik főbb czélunk az idegen ajkúak 
magyarosítása. Az akadémia zsebszótáron kívül mit sem tett, de azok, 
kiknek ez segédül szolgál, más forrásokat is találtak. A nép’ számára 
semmit sem tett.

Az akadémián kívüli egyes iró e kötelességet érezhette, de az 
akadémia irányában magát gyöngének látta, tehát e kötelességet a tár
saságra hárította. Ha az akadémia nincs, e nagy bajon több volna már 
segítve, mert egyes írók tehetségük szerint sokat eszközlöttek volna. 
Ha némelly akart is, tett is valamit, nem volt sükere, mert az akadé
miára támaszkodtak.

Bizony mondom ez nagy kár. Ha az akadémia valami népszerű, 
világos, legfölebb négy ívből álló grammatikát készített volna, s azt két 
nyelven adta volna ki olly képen, hogy egy része, például 50 ezer ma
gyar és német nyelven; száz ezer példány magyar és tót nyelven, 
majd meg 50 ezer, magyar és oláh nyelven, sat. mindegyikhöz azonban, 
a szerént a mint egyik vagy másik nép1 számára czéloztaték, magyar -  
oláh, másikhoz magyar-tót, meg a harmadik , magyar-német kis szótárt 
kellett volna ragasztani , csak vagy három ívnyit, de gazdaságosan 
nyomtatva, mellyben a legszükségesebb szók foglaltatnának: az én jó
zaneszem azt súgja, hogy ha ezt az akadémiai egyéb költséges munkák 
és sok más haszontalan kiadások helyett igen olcsón Cnéhol ingyen is) 
adta volna, például két ezüst garason , olly csudát vitt volna végbe, 
millyet nem tesz világ végéig.

5. Az akadémiának tiltva van p o l i t i k á t  és v a l l á s t  érinteni. 
Van-e életünkben valami nagyobb jelentésű és fontosságú mint éppen e 
kettő? Az olly társulat, mellynek e kettőt, i. vallás és politika fölött 
nem szabad vitatkozni, az az önállóságot csirájában fojtja el.

Nincs ugyan hatalmában a társulatnak azt eszközölni, hogy poli
tika és vallás fölött Yitalkozhassék, de hatalmában kell lenni minden
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kinek olly társaságba nem lépni , hol két legszentebb érdeke fölött 
szólnia tiltatik.

Milly kiszámithatlan kár háromlik az emberekre abból, hogy leg
szentebb ügyüket gyáván másra bízzák.

Hozzászokván az akadémikusok e kettőt mellőzni s minthogy majd 
minden tudós benne van, a szolgalelktiség alapját vetik meg. Ennek kö
vetkezménye olly káros leend a nemzetre, hogy ez maga felülmúlja 
mind ama hasznot, mit az akadémia eszközölni képes.

Ha ki tudnátok is mivelni a nyelvet, ha minden tudományt tökéle
tességre fejtenétek is, mirevaló volna az olly szolga-csordának, miilyen 
minden nép örökké marad, mig vallási és politikai szabadsága nincs.

Mindent mit emberek tesznek , azért tesznek, hogy boldogok le
hessenek ; de mik tényezői az ember boldogságának, ha nem vallási és 
politikai szabadsága ? E kettő nélkül polgári üdv nincs. Legyen száz 
de többféle tudomány az emberi életben, mivelje a polgári társaságnak 
akarmellyik tagja, kedve és hajlandósága szerént azon százféle tudo
mánynak valamellyikét: a vallás és politika nem tartoznak azok közé; 
e kettő nem tudomány, ezek az embernek lelke; nélkülök nincs emberi 
élete, hanem baromi tengése.

Az utósó napszámos éppen úgy mint a legelső tudós vallással és 
politikával foglalkozik , vagy ha nem foglalkozhatik , nem szabad ember, 
hanem szolga, vagy eszköz ura’ czéljainak elősegítésére.

Mi a politika? az ámításnak és igaztalanságnak mesterkélt rend
szere. Hát a mi mai vallásunk mi? a politikának, vagyis a mesterkélt 
csáb-rendszernek támasza, bástyája. Természetes tehát, hogy a kor
mányok e kettöhez közeledni nem engedik szolgáikat.

Politika alatt józanul nem mást kellene érteni, mint azt: miként 
kelljen a polgári társaságot alakítani, hogy mindenki jólétét találhassa 
benne; de éppen ez mutatja világosan, hogy ahhoz mindenki szólhat, 
és kell mindenkinek szólhatnia, ki abban foglaltatik. Vallás alatt józanul 
erényeket, moralitást kellene érteni, de szabadság nélkül erényeket nem 
képzelhetni.

Az alapítók vagy tudták milly reves alapokon nyugszik polgári 
társaságunk, vagy nem tudták. Ha tudták és mégis illy nyomoru folto
záshoz folyamodtak, igen rövidlátók és rósz számítók voltak, mert igy 
tőkéjűket nem tudák a hazára nézve üdvösebben kamatozóbbá tenni; 
ha pedig nem tudták, nem illenek tudóstársasági tagoknak; mert hogy 
társaságunk rósz lábon á ll, s hogy bajaink nem tudóstársaság által or- 
vosoltathatnak, mindenki tudhatja.

Ha már kellene, hogy a jelesebb és tudósabb férfiak öszszegyiil- 
jenek s legalább addig, mig valahol együtt vannak, némileg társaságot 
képezzenek, én úgy vagyok meggyőződve , hogy arra nézve a józanész 
mintegy illy formát sugalna :

1. Mi Budapesten lakó tudomány- és művészet-kedvelők többen 
értekeztünk egymás közt a fölött, hogy jó és szép volna, ha az egész 
országban szerte lakó többi tudománykedvelök is itt Budapesten részént 
ismerkedés végett, részént tudományos érdekből minden évben egyszer 
öszszegyülnének. Mi itt a központon levők eleve megegyeztünk abban,
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hogy évenként május közepén öszszegyülünk, s ezennel az egész or
szágban lakó minden tudománykedvelöt gyülekezetünkre meghívunk.

2. Minthogy köztünk ollyanok is vannak, kik szellemi tehetségü
kön kívül pénzzel is akarják és képesek irodalmunkat előmozdítani, az 
eddig öszszeadott 80,000 pengő forintnyi tökének 4,800 ft. kamatjából 
3000 pengő forint valami olly jeles munka szerzőjének jutalmul adatik, 
kinek munkáját egy nevezetesebb nemzet a maga nyelvére fordítni ér
demesnek tartja; a megmaradt 1,800 pengő forintot a gyülekezeti költ
ségek födözésére forditatni véljük, illyenek: terem, közös ebéd; részént 
pedig valamellyik jeles, de anyagi tekintetben szegényebb társunk itteni 
tartozkodhatásának könyebbitésére forditatik. Mire forditassék e kamat 
jövendőben, vagy ha tőkénk nevekedendik (mit hiszünk) mi czélra for
ditassék, a többség határozza el.

3. Mit fogunk ez öszszejövetelkor tenni, előre nem akarjuk ki
tűzni , annyit azonban megemlíthetünk ? hogy mivel minden tudomány
nak nemzeti jólétünk és dicsőségünk emelésére kell czélozni , tehát 
természetesen a fölött eszmélkedünk.

4. Ha tőkénk’ kamata nem forditathatik valamelly iró öneszméjéböl 
született jeles munka’ jutalmaztatására, pályakérdést tűzhetünk ki, melly- 
nek megfejtésére mindig egész bárom évet, sőt a tárgyhoz mérve néha 
több évet is hagyhatni. Mi itteniek úgy vélekedünk, hogy gyávaság 
titkolódzni, tehát a pályamunkát maga a szerző hozza el magával s 
fel is olvassa, s nyilvánosan szavazunk fölötte. A jutalmat nyert iró 
tartozik munkáját kinyomatni , mi sajátja marad ; ha neki tetszik, 
azok névsorát is közölheti benne, kik munkáját jutalomra érdemesnek 
nyilvániták.

Ha jutalomra méltó munka nem érkezik, vagy ha pályakérdést ki
tűzni nem akarnánk, a fenmaradt jutalmat másra fordíthatjuk, szóval a 
kamattal máskép rendelkezhetünk; t. i. vagy a tökéhez adjuk, vagy 
elaggodt jeles Írót, vagy valamellyik jelesebbnek özvegyét segíthetni, 
vagy idegen ajkúak magyarosithatására fordíthatjuk.

5. Mi tulajdonkép társaságot nem alkotunk, mert nem jó a polgári 
nagy társaságban másikat képezni, mi csak öszszegyülünk ; naplót, 
vagy évkönyvet, vagy folyóiratot adni nem fogunk, hanem tanácsko
zásunkat és eredményét hírlap utján közzé teszszük , vagy külön ki
nyomatjuk.

6. Köztünk rangfokozat nincs, csak a kitünöbb észtehetség külön
bözteti meg egyiket a másiktól. A ki tehát tudományos pályára hivatva 
érzi magát, köztünk helyet foglalhat. Ha valaki közülünk bármiféle 
alacsonyságra vetemednék, azt az egész haza színe előtt, mint hozzánk 
méltatlant, gyülekezetünkből mindenkorra kirekesztjük.

Alapszabályokra és rendszabásokra úgy hiszszük nem lesz szük
ségünk, mert fel kell tennünk minden olly férfiúról, ki ide számítja 
magát, hogy azt önkeblében hordozza, mit szabályokba önteni jónak 
tarthatnánk.

Á r s z a b á s .  Hazánkban szokás némelly tárgyakban bizonyos árt 
meghatározni; igy a húsnak fontját, a tökének kamatját, mi fizettessék a 
vontatónak egyik állomástol a másikig, hányadik rész adassék az ara-
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tóknak; meg van határozva a gyógyszer’ ára , a bérkocsisok’ diját az 
illető városi elöljáróság szabja ki a különféle távolságokhoz képest sat.

Meggyőződésem szerént az ember természetinél fogva inkább jó 
mint rósz, tehát mindezen árszabásokat jó szándékbul eredteknek hi
szem; de el van e érve általok a czél? nincs. De igazságos e a mód, 
és van e halandónak joga s hol vette, valakinek ebbeli jogát, egyezked- 
hetési szabadságát korlátozni ?

A melly társaságban urak és szolgák vannak, ott az urak e sza
badságot magoknak veszik, de ez természetesen zsarnokság, mert a 
sokaságnak tudtán kívül és akarata ellen készült a rendszabás.

Józan polgári társaságban illy megkötés nincs , pedig akkor volna 
illy árszabás igazságos, ha mindenki’ megegyezésével történnék; ugyde 
ha az egész polgári társaság igy megkötné magát, bolond volna.

De ha már társaságunk ollyan, hogy urak vannak benne és szol
gák , nem pedig egyenlő jogú polgárok; ti urak, kik az árt kiszabjátok, 
legyetek következetesek.

Valamint a legroszabb húsnak fontját annyira szabjátok, mennyire 
a legjobbét: a vágó marhák’ darabját is szabjátok k i, még pedig úgy, 
hogy a rósz éppen annyi áru legyen mint a jó. Ti ez által a moralitást 
rontjátok, mert az embereket csalni tanítjátok.

Vegyük a tökét és törvényes kamatot. Egy atyának két fia és sok 
pénze, azaz millió forintja marad. A ké* fiú egyenlően osztozik, mind
egyik kap fél milliót. Egyik jószágot vesz rajta, másik kész pénzével 
üzérkedik; ha e r r e azt határozzátok , hogy csak hat forint kamatot. 
vegyen százától és többet n e ; amarra nézve is meg kell határoznotok, 9 
hogy száztul hat forintnál többet ne merjen jövedelmeztetni.

Vagy jó az árszabás vagy rósz; ha jó, mindennek árát szabjátok 
k i, törüljetek el minden alkudozást és egyezkedést : ha pedig rósz, 
mért nem törölitek el ?

Ha a bérkocsis 10 pengő forintot kér a városligetig , mi közötök 
hozzá? s ha valaki ennyit megad neki, az ö dolga; ki sokalja, menjen 
gyalog; csak gyámoltalanokrul, őrültekről és gyermekekről szükséges 
illy atyailag gondoskodni.

Ma már egy józan sem hiszi, hogy ti ezt az ügyefogyott szegé
nyek érdekében teszitek, sőt ellenben mindenki tudja, hogy tenhaszno- 
tokat igyekeztek az által eszközölni.

Ti azt mondjátok: ha meg nem volna a font húsnak ára szabva, 
a mészárosok olly drágán adnák a húst, hogy a szegény hétszámra 
sem bírna egy egy fontot venni. De dörék vagytok; menjetek a Duna- 
partra és nézzétek mi történik a baromfival; meg van e minden csirké
nek ára szabva ? Ha egyik másik tyukász csirkéjét két forinton és nem 
alább akarná adni, a többiek pedig tiz garason árulnák, nem volna e az 
bolond, ki mégis tőle venne ? s nem volna e ö is bolond, ha látná, 
hogy senki sem vesz tőle és még sem szállítaná alább ?

Hagyjátok meg az embernek szabadságát és jogait; ne avatkoz
zatok dolgába, és ö boldog lesz, ezerszer boldogabb mint atyai gondos
kodástok által.

6
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Ne féljetek ti jó atyák, gyámoltjaitok nem fognak éhen elveszni, 
sőt éppen csak gondoskodástok nélkül jö minden természetes suly- 
egyenbe.

Ha eleinte néha egy két ember érezné is a drágaságot, s nem 
ehetnék húst, de meg lévén szabadsága és jogai, azok táplálnák s pó
tolnák a hús hiányát.

De ti nem hiszitek, hogy embert szabadsága és jogai is táplálják. 
Nem tudjátok e mit mond az írás ? hogy az ember nem csak kenyérrel 
él, én hozzáteszem : nem csak kenyérrel és hússal, hanem Isten igéjével 
és szabadsággal és jogokkal.

De az mégis csak szörnyűség volna , ha a tőkepénzes , az uzsorás 
annyi kamatot vehetne, mennyi neki tetszik, mondjátok.

Akár szörnyűség akár nem, de ö jogszerüleg cselekszik, habár 
száz kamatot vesz is. Atyámfiái, nincs fogalmatok a jogrul, következő
leg erényeitek szemfényvesztés.

Hagyjátok az embert szabadon egyezkedni, s csak akkor fejlődik 
erény; rendszabástok minden erényt tönkre tesz.

Hogy olly kevés önálló férfiú van, gondoskodástoknak köszön
hetjük. Hogy olly ritkák az erkölcsi nagy jellemek, gyámságtok oka. 
Ti elrontottátok az embert. Pártfogástok alá vettétek, hogy néhány fös
vény és uzsorás pár forinttal ne nyomja, de ti önállóságától fosz- 
tátokmeg, s gyermekké, ügyefogyotiá tevétek. Szabadságát és jogait 
kívántátok bérül, hogy érte valamit tevétek.

De mi jót eszközöltetek neki árszabástok által ? Nem csak semmi 
jót nem, sőt roszat. A ki meg nem szorul, nem veszi hasznát árszabás
toknak , a ki pedig megszorul, árszabástokra nem ügyel, kénytelen azt 
áthágni.

Nem azért vagytok elöljárók, hogy az embernek szabad egyezke
dését , hatását, mivel abból rósz is következhetik akadályozzátok, hanem 
hogy a már talán megtörtént vétket büntessétek. De kérdelek benneteket, 
bűn e, ha valamellyik uzsorás 60, vagy 80, vagy több kamatot kíván 
száztul ?

Ti nem is sejtitek hol a határvonal bűn és erény között; ezeket 
egymással fölcserélitek, öszszezavarjátok; a mi magában véve sem jó sem 
rósz, hanem csupán valami közönbös , majd bűnnek, majd erénynek ke
resztelitek.

Innét az általános és ezredes nyomor. Ezek iránt tisztába kell 
jönünk, mert addig üdv az emberiségre nem virad soha.

De hiszen nem is az a baj, hogy át nem látjuk mi igaz, mi igaz
talan , mi erény, mi bűn; hanem mivel nem akarjátok átlátni, és nem 
akarjátok, hogy gyámoltjaitok átlássák. Baj az, hogy édes atyailag gon
doskodó elöljáróknak igyekeztek látszani , fokozatos gyámrendszert 
hoztatok be, az egész társaság gyámintézetté fajult, honnét természe
tesen polgári szabadság és jogok száműzve vannak.

A falusi ember közdolgait birájára, a lelkieket papjára bízza; azért 
vannak, úgymond, hogy gondoskodjanak. A helység elöljárói urasági és 
megyei gyámság alatt vannak, a megyék fölött felsőbb kormányszékek 
gyámnokoskodnak; a papok főbb papjaiktól függnek; ezek megint együtt



mind világi mind egyházi fölség alatt vannak ; a fölség vagy király 
megfordítva a ministeriumtol függ, s igy lefelé.

Az egész társaság gyámokbul és gyámoltakbul á ll; önálló szabad 
polgár nincs. Hol, miként támadjon tehát erény?

Mig Isién e földre valami más lényt nem teremt, melly embertől 
szabadságát és jogait eldisputálná, mert maga az ember ezt nem teheti: 
addig áll az , hogy ember tökéletes szabadon egyezkedhetik s al- 
kudhatik.

Tegyük hát, hogy G a z d á s i n a k  van százezer forintja kamatra 
adandó, de ö máskép nem ad kölcsön, hanem csak 50 procentre. Nagy 
szorultságban lévén T é k o z l i ,  mint már teljes-koruságra jutott, s 
eszével élő férfiú elmegy Gazdásihoz , alkudozik vele , de ez teljességgel 
nem enged, tehát amaz megígéri az ötvent száztol; és pedig azért ígéri 
meg, mivel még e nagy kamat mellett is magán segíthetni remél a köl
csönvett 40 ezerrel, különben bolond volna , ha magán segíthetni nem 
remélné és mégis fölvenné a nagy kamatos tökét. Ezt józan emberről 
föl nem tehetni.

Ugyan lehet e Gazdásit józanészszel bűnösnek mondani azért, 
hogy Tékozlin kölcsön pénzzel segített ? Nem. Ártott e ezáltal a hite
lező az adósnak? teljességgel nem, sőt segített rajta.

Azt mondhatja valaki : Tékozlit a szükség kényszerité e nagy 
kamatot megígérni. Jó , de ö szabadon cselekhetett, a kettő közt tetszés 
szerént választhatott: előbbi szükségében maradni s kölcsönpénzt föl 
nem venni, vagy az adóssági teher alá vetni magát s előbbi baját meg
szüntetni.

Minden kölcsönvevő segíteni hisz magán, máskép hitelező és adós 
nem létezhetne az emberek között; igy Tékozli is.

Ö egyik régi zaklatós hitelezőjétől akar inenekedni, háza is le
égett , felesége betegen fekszik, négy darab jármas marháját ellopták, 
és még több apró szüksége is van. Ez rá nézve borzasztó helyzet, s 
belőle szabadulást remél a kölcsönnel, következőleg jótéteményül veszi 
azt. Ugyan mért vétkesitenétek tehát Gazdásit ?

Hogy ö itt nem gyakorol erényt, igaz, de hát erényre lehet e 
valakit kényszeríteni ? Ha hiszitek, nincs fogalmatok erényről. így van 
minden árszabással.

De a statusnak csak szabad rendelkezni, tehát szabad valami árt 
is határozni, mondjátok. Igen, de kérdelek benneteket, mit értetek status 
alatt ? A királyt, vagy ministeriumát, vagy a kiváltságos osztályt, vagy 
ezeket együtt véve, vagy pedig végre az egész polgári társaságot ? A 
király tanácsosaival nem teszi a statust, ezek a társaságnak tisztviselői; 
a kiváltságos osztály nemhogy a statust tenné, sőt a midőn, s ahol 
ez támad, a status megszűnt józan status lenni, tehát csak az egész pol
gári társaság teszi a statust; igen de akkor mindenki benne van.

Midőn mindnyájan együtt hoznak valami árszabást, törvényt, azt 
nem rosznak, hanem jónak tartják; ugyanis azt józanul egész társa- 
ságrul föl nem tehetni, hogy maga magának rósz ártörvényt hozzon; 
lehet azonban rósz , de a társaság azt legalább akkor mikor hozta, 
jónak tartá; mert azt megint esztelenség nélkül föl nem tehetni, hogy

6 *
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az egész rosznak tartson valamit, és mégis azt magának törvényül ál
lítsa föl.

Nem az jó, akár egyes emberre, akár társrságra nézve, mit más 
tart annak, hanem mit maga az ember és társaság tart jónak, s a legjobb 
az , hogy mihelyt rosznak s többé nem jónak ismeri, azonnal fölcseréli 
s fölcserélheti avval mit jónak néz, ismer.

Ár v a l i á z  vagy Josephinum. Milly boldogtalan nép volnátok ti, 
fökép pestiek , ha királyaitok és herczegeitek nem volnának, kiknek ne
veiről külvárosaitokat és intézeteiket elnevezhetnétek : Józsefváros, 
Leopoldváros, Ferenczváros, Terézváros; hát a Ferdinandváros mely- 
lyik lesz?

Midőn akár a nagy polgári társaság, akár egyik másik benne levő 
testület vagy hatóság valami intézetet állít, mindig azt kell szemelött 
tartani, hogy a haszon nagyobb legyen belőle, mint a mennyibe az 
intézet kerül, különben esztelenséget követnek el az alapítók. Hlyen a 
Josephinum.

Ha már bizonyos intézeteknek kell felállitatniok, legelőször ollya- 
kat kellene, mellyekbe az intézetek’ emelői küldetnének, hogy ott bo
hóságaikból kijózanodván, aztán csak czélszerü intézeteket létesít
hetnének.

A mi intézkedöinknek nagy falak kellenek; s azzal minden meg 
van téve. Hiszen annyi költségen, mennyibe az árvaháznak darabja ke
rült, tízszer annyi árvának lehetne gondját viselni.

Atyámfiái nem c s u p á n  nagy épület, hanem f ö k é p  czélszerü 
intézkedés szükséges.

A gyámintézetek csak akkor lesznek üdvösek, midőn előbb a pol
gári társaságból a jogtalanságot kiirtjátok, s a gyámság nem szemfény
vesztés , hanem a szeretet gyümölcse leszen.

Bank.  A társaság alapja rósz lévén, a ráemelt alkotványnak is 
rosznak kell lenni természetesen, és mivel így az egész rósz , minden
féle mesterséges módokon akarják a bajt orvosolni, vagy a roszat tür- 
hetövé tenni: illy mód a bank is.

Atyámfiái, hiszitek e, hogy bank temérdek bajunkat orvosolja ? ha 
hiszitek, hitetek roszabb mint a baj maga, mit ez által orvosolni véltek.

Az én hitem a z , hogy a józanész sugalta föltételek szerént alakult 
polgári társaságnak nincs szüksége bankra.

(Mért nem eresztitek fejszéteket mélyen a földbe, hogy a rosznak 
gyökerét érje? Mit használ a fattyu-hajtásokat lenyirbálni, ha maga a 
törzsök rósz, megmarad és szüntelen újra hajt ?).

A bank nem egyéb, mint hogy néhány gazdagabb polgár öszsze- 
áll, és a helyett, hogy mindenik egyenként adná ki tőkéjét kamatra, azt 
együtt teszik. De nem tökéletesen egyre megy e , ha teszem tiz gazdag 
polgár külön mindegyik maga adja ki kamatra egy millió forintját, vagy 
pedig a tiz polgár öszszeteszi pénzét és a tiz milliót együtt kama
toztatja ?

Akár tiz kézbül ment e töke a közönség közé, akár egybül, a ha
tás vagy süker egy.
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Azt józaneszü ember nem tagadhatja, hogy a példában említett 
tíz egyes polgárnak mindegyike, vagy akármellyike csakúgy adja ki 
milliómát, ha a kölcsönkérő biztos hypothekát mutat k i ; ha az egyes 
biztos hypothekát kíván, képtelenség volna azt állítani, hogy e tíz, tár
sulatba lépvén bankot alkotna s pénze’ kiadásában nem keres biztos 
hypothekát? Már kérdem mirevaló ekkor a bank?

Vagy képes a kölcsönkérő biztos hypothekát kimutatni vagy nem. 
Ha képes, egyes embertől vagy több egyes embertől éppen úgy kap köl
csön mint a banktol; ha pedig nem mutathat hypothekát, sem egyestől, 
sem banktul nem kap kölcsön.

Hazánkban olly intézkedések vannak szokásban, mellyek szerént 
senkinek sem lehet biztos hypothekája, a városi lakosokat kivéve. Mit 
használna tehát a bank ?

De más részről a bank abban áll, hogy néhány tőkepénzes és 
gazdaember öszszeáll, pénzüket egy cassába leteszik s kész pénz helyeit 
némi kötelezvényeket, jegyeket, miilyenek az ismeretes banknóták, bo
csátanak forgásba. Hogy az iily intézetnek mind a jó , mind a rósz 
társaságban van haszna, s pedig nagy haszna, tagadni nem lehet, csak 
az a kérdés: nem nagyobb e a belőle származó kár , mint maga a 
haszon.

A józan szerkezetű társaságban természetesen a haszon, a rosz- 
ban pedig a kár nagyobb ; tehát nálunk a bank több kárt okozna , mint 
hasznot.

Ha embert csupán a markában tartott bankjegyek vagy banknoták 
elégíthetnének ki, úgy minden igyekezetünket arra kellene fordítani, 
hogy csak bankjegyeket teremtsünk, s abból mi már markunkban van 
soha egyet se adjunk ki, a sajtókat is könyvek helyett bankjegyek nyom
tatásával kellene foglalatoskodtatni.

Valóban nevetségesek, de egyszersmind sajnálatra méltók azon 
politikus urak , kik különösen bankot sürgetnek s úgy hiszik a hazát 
virágozhatni.

Szegény legények vagytok, ha annyi észt sem tudátok velőtök
ből kifacsarni, mennyi szükséges azt belátni, hogy bank nemzetet vagy 
hazát nem képes boldogitni.

Vagy jó a társasági szerkezet vagy rósz. Ha jó , nem szükséges a 
bank (de hasznos, mint fölebb mondám), mert azt talán senki józan nem 
tagadja, hogy bank nélkül lehet nagy, dicső nemzet.

A görögöknél és romaiaknál ismeretlen volt a bank, pedig ők meg
lehetős jelentésű nemzetek voltak , noha polgári szerkezetük nem éppen 
jó vala.

A jó szerkezetű társaságban mindegy : akár száz millió, akár ezer 
millió forint van forgásban. Ha kevés a pénz, b ö c s e  n a g y o b b ,  ha 
sok a pénz, b ö c s e  k i s e bb .

A társaságra nézve mindegy, akár 10 forinton veszek egy hold 
földet, ha csak száz millió van forgásban, akár pedig száz forinton ve
szek, ha tudnillik ezer millió van forgásban, ügy szinte mindegy akár 
20 millió kétszer fordul meg az ember keze közt mindig kamatozva, 
akár pedig 40 millió csak egyszer.
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Tegyük hogy hazánkban ezer millió forint van forgásban , egy 
másik éppen olly nagy népes, szóval olly körülményit országban két 
ezer millió; nálunk a kevesebb pénznek böcse éppen annyi, mint ama 
másik országban a sok pénznek böcse, úgy hogy ha nálunk valaki e 
szerént birna száz ezer forinttal, éppen olly gazdag volna , mint az, ki 
a például érintettem másik országban kétszáz ezerrel birna.

Csak akkor volna különbség, ha egyik, teszem a kevés pénzű ha
zából a két annyi pénzű országba költöznék, vagy megfordítva.

Barátim a józan szerkezetű társaságban akár sok, akár kevés pénz 
van, mindegy; az ember boldogulhat: ellenben a rósz szerkezetűben, 
akár ezer milliót, akár csak száz milliót forgasson, a tagok nem bol
dogulhatnak.

Tegyük hogy a mi józantalan alkotványunk mellett hazánkban 
húszszor több pénz van, mint most, javultak e a dolgok csupán ez által ? 
teljességgel nem; mert e húszszor több pénz éppen olly természetlenül 
oszlik föl, s öszszehalmozódik néhol, mint most a kevesebb. Körülmé
nyeink meg nem változván máskép nem is lehet. Bizony bámulni kell 
az emberek rövidlátását.

Ne mondja nekem senki, hogy illy kevés pénzzel nem csinálhatni 
vasutakat , csatornákat; nem szabályozhatni a nagy folyókat; nem 
alapíthatni nagyszerű intézeteket. Dörék vagytok, kik illy ellenvetés
sel álltok elő.

Már fölebb mondám s ismét mondom, hogy ha sok a pénz, böcse 
kevés, ha pedig kevés a pénz, böcse nagy. Hiszen tudjuk, hogy egy 
darab körmöczi arany egész jókora rakás rézpénzzel ér föl. Ha a sok 
pénz mellett például valami vasút 10 millió forintba kerül, tízszer ke
vesebb pénz mellett csak egy millióval fel kell és lehet azt építeni.

Ha a vashámoros ötven vagy tiz forinton adja a vasnak mázsáját, 
rája nézve mindegy , ha ö tiz forintján kevés pénz mellett éppen 
azt megkaphatja , mit sok pénz mellett csak ötven forinton szerez
hetne meg.

A napszámosnak mindegy, akár három forintot kap,akár tiz garast, 
ha ez éppen arra elég, hogy jólíakhassék. Ez mathematice igaz, s ma
gával tökéletes sulyegyenbe jö. Ki azt átlátni nem bírja, én annak szá
mára nem irok.

Azonban, ha nem említeném is, magátol értetik, hogy illyenkor a 
társaságnak egyéb országoktul elszigetelt állapotban kell lennie; mert 
ha kevés pénzét más népek’ készítményéért, más országi termékekért 
adja, természetesen buknia kell.

A bank a polgári alkotvány’ pontjain kívül esik, tehát a kórálla
potot javítani sohasem képes. Hiszen kezünkben forognak az austriai 
bank’ jegyei; legyen ezek száma milliószor több , vagy legyenek e he
lyett nemzeti bankjegyek, s pedig olly nagy számmal, hogy kimondani 
alig bírjuk, az a dolgon mit sem változtat; ez olly rendetlenül torlódik 
itt ott öszsze, s olly rendetlenül kereng, forog a társasági testben, mint 
most a kevés jegy. De szükségtelen ezt bővebben fejtegetni.

Töröljetek el minden kiváltságot, képezzetek valódi polgári társa
ságot, ez lesz a bank, melly a hazát stilyedéstöl megmenti.
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B ü n t e t ő  t ö r v é n y k ö n y v .  Éppen most vitatják meg a ne
mesi kiváltságos töredék’ gyűlésén. Jó lesz e vagy rósz, még nem 
tudhatni, (mert a kormány fogja előbb megrostálni, s hihetőleg a java 
hull ki a rostán s a szemete felül megmarad.) Én jó büntető törvény- 
könyvet nem képzelhetek o tt, hol nem az egész poigári társaság képvi
selői befolyásával készül s hol egyes emberektől, a kormány’ tagjaitul 
függ azt megerősíteni vagy elvetni.

B ö r t ö n ö k .  Én meg vagyok arról győződve, hogy mindig lesz
nek még a legjózanabb nevelés mellett is vétkes tagjai a társaságnak, 
kiknek számára fogság szükséges lesz , de olly roppant költségű és 
pompás börtönökre milliókat fordítani, miilyeneket éppen most nálunk 
terveznek, és pedig mielőtt józan nevelésre még csak egy lépés is té
tetett volna, valóságos láznak tartom.

T i, kik annyira sürgetitek a börtönöket, azokon keresztül vezetve 
akarjátok talán a társaságot megjavítani ? vagy ha nem ezt szándékoztok 
tenni, oktalanul fogtok a dologhoz. Ti a nevelést vagy csak mellékes 
dolognak veszitek, vagy nem reméltek általa annyi javulást mint a 
börtönök által , különben nem tűztétek volna ki ezeket, mint legelső 
teendőket.

A józanész nekem s mind azoknak kikben munkássá lön, azt súgja, 
hogy előbb azt kell tenni, miből más szükséges és hasznos dolog önként 
következik.

Tegyük hogy tökéletesen józanészszerü nevelés van, könnyen meg
történhetik , hogy tiz börtön helyett csak kettő vagy éppen csak egy 
lesz szükséges, milly esztelenség volna tehát temérdek költségen rop
pant nyolcz börtönt építeni azért, hogy üresen álljanak, vagy pedig 
azért, hogy mindeníkben csak néhány szerencsétlen rab legyen.

Én azt állítom, hogy józan nevelés a börtönöket majd egészen 
szükségtelenekké teszi, vagy teheti, de megfordítva a legjózanabban 
rendszeritett börtönök sem nélkülöztethetik a nevelést.

Cz é h e k .  A törvényhozók különösen három föszempontbul in
dulhatnak ki, midőn uj törvényt szándékoznak hozni; tudnillik vagy a 
jelen sürgetös szükségen akarnak segíteni, vagy hogy a hozandott 
törvény jövendő jólét alapjául szolgáljon ; vagy pedig végre , hogy mind 
a jelent tökéletesen kielégítse, mind a jövendőnek megfeleljen.

A gyarló ember a jövővel mit sem gondol, csak a jelennek él, tehát 
a törvények is fökép csak erre számitvák. Miután korunkban legkiáltóbb 
panasz ez: n i n c s  p é n z ,  s mivel a törvényhozó, mint mondám, kö
zönségesen csak a jelen szükséget s bajt kívánja orvosolni: a termé
szetes okosság dictálja , hogy olly törvények hozassanak mindenek 
előtt, mellyek e három tulajdonsággal bírjanak :

e l ő s z ö r :  a hazában levő kevés pénzt, valahol csak van, odvaibol 
napfényre hozza, sehol öszsze ne torlaszsza, hanem szüntelen gyors 
forgásban tartsa: ugyanis igy a kevés pénz két három annyinak tet
szik, mint a mennyi valóságban;

má s i k  tulajdonsága, hogy semmi pénzbe se kerüljön, mert 
különben az úgy is pénzhiány miatt panaszolkodók kedélyét fölingerli, 
s a törvény életbe nem lép, tehát ront;
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h a r m a d i k  tulajdonság , hogy legalább valami csekély pénzt 
külföldrül is bírjon bevarázsolni, s a hazánkban levőt pedig itt megőrizze 
s kiszivárogni ne engedje.

Hozhatni e olly törvényt, melly e három jó tulajdonsággal birna? 
Nincs könnyebb mint illy törvényt hozni, csak az emberek akarni és 
saját érdeküket a közjó előmozdításában fel tudnák találni. Illy törvény 
volna ez : „Magyarországban minden ember egyenlő joggal és szabad
sággal bir.“ Ez minden pénzt forgásba hozna, pénzbe nem kerülne és 
külföldrül is varázsolna be.

De ez ellen minden kiváltságos testület síkra szálna; a kormány 
is egész erejével ellenállna, tehát nem remélhető életbe léptetése.

Hogy a haza egyszer fölvirágozhassék, a kiváltságoknak előbb 
enyészniük kell; s mivel pedig mindenik erősen ragaszkodik a magáé
hoz, ezek lerontását ott kell megkezdeni, hol leggyöngébb, inelly leg
kevesebbé van a gyűlésen képviselve, s ez a c z é h e k.

Fölebb elég világosan megmutatám, hogy majd minden hatalom a 
fejedelem és kormány kezébe van játszva, de maradt még annyi, hogy 
egyetértve a czéheket eltörölni képesek vagytok. A czéheltörlés ugyan 
nem olly törvény , melly a fölebb említett három jó tulajdonsággal nagy 
mértékben birna; csak egyik tulajdonság volna meg benne egészen: 
nem  k e r ü l n e  p é n z b e ;  de azért csupán ez , több üdvöt árasztana 
a hazára, mint az országnak egyik szélitől másikig nyúló vasút.

A haza jövendő jólétére előbb ama forrásokat kell megujitni, mely- 
lyekbül minden jó buzoghat. Minden nagy munkának végbevitelére az 
embernek szabadon kell mozoghatnia. A városi ipar pénzt hoz for
gásba, de a czéhek minden ipart gátolnak. Csak akarnotok kell, a czé- 
hek könnyebben megszűnnek, mint ajerikoi falak leomlottak. És milly 
nagy lépés ez !

Ti czéhbeliek, mi közötök hozzá, ha érti e egyik másik ifjú mes
terségét vagy nem ? Ha nem é rti , azzal nektek legkevesebbet sem árt. 
De nem is azzal törődtök t i , érti e vagy nem, hanem roszul palástolt 
önérdekteket véditek.

Eml é k .  „Meghalt Mátyás király, oda az igazságé szól a köz
mondás.

Ha valakinek azért emlékszobrot szándékoznak emelni, mivel igaz
ságos volt, azt jelenti, hogy az emberek mélyen sülyedtek; s hogy 
az igazság az emberek kebléből ki van irtva. Mit tön Mátyás azon kiviil, 
hogy igazságos volt ?

És valóban igazságos volt e? Nem akarom kétségbe hozni, hogy 
egyesek iránt igazságot szolgáltatott k i , mert a közmondás nem tá
madhatott volna; de mi által tűnik ki a nagyszerű szándék , hogy ö az 
egész társadalmi életre szoros igazságot akart behozni ? És ha ez ki
mutatható volna is , már a szándék is nagygyá teszi az embert ? olly 
nagygyá, hogy emlékszobrot érdemel ?

Én nem képzelhetek ott igazságot, hol kiváltságos castok és jobbágy 
szolgák teszik az ország lakosait. Hol van annak nyoma, hogy Mátyás 
e jogtalanság’ megszüntetésére csak egy lépést is tett volna ?



89

Hogy sok római és görög könyvet lemásoltatott, mellyeknek a 
nemzet mi hasznát sem vette, talán csak nem érdemel emléket.

Ez sajátságos szenvedélye volt, de valami rendkívülit józanul nem 
találhatni benne.

Ha ö e munkák közöl csak két jobbat magyarra forditatott volna, 
ez valami nagyság jelét mutatná.

Bizony mondom, igen piczinyek vagytok, hogy kis dolgok olly 
nagyoknak tetszenek előttetek.

Bécsnek kapuit éheztetés által kinyitni kényszeríteni, s igy a vá
rost elfoglalni, semmi rendkívüli. Milly kisszerű dolgokban keresitek az 
emberi nagyságot.

(Én a fejedelmek tettei közöl csak azt tartanám nagynak, emlékre 
méltónak, ha a koronát önként lelöknék fejükről s azt mondanák : félre 
e komédiával, én csak olly ember vagyok mint a többi.)

F e l s é g .  Mig az emberek nem magát a polgári társaságot vagy 
annak képviselőit ismerik felségnek, hanem kívüle és fölötte levő egyes 
embert s magokat annak ellenében jobbágyoknak nevezik : addig e 
földön üdv nem virul. Gyarló emberek, sajnállak benneteket.

Ti vallásosok akartok lenni, de vallási támasztokat magatok rom
boljátok le , mert ott azt mondjátok: idegen istenid ne legyenek, és 
mégis a földi királyt isten gyanánt tisztelitek.

E szerint vallási istenieket megvetitek, benne tehát vigasztalást 
sem találhattok , földi isteniek pedig zsámolya elébe hajtva fejeteket 
nyakatokra hágott , —• itt sincs tehát irgalom. 0 milly boldogtalanok 
vagytok !

F ő r e n d e k .  A melly országban fő- és alrendek vannak meg
különböztetve, azonkívül a sokaság szolgai helyzetben van, azt józan- 
észszel polgári társaságnak nem nevezhetni. A józan társaságban csak 
egy rend lehet, a polgári rend.

Ha észszerű a z , hogy a förendű születésénél fogva törvényhozó 
s az maradjon egész életére nézve, s azok legyenek gyermekei is : úgy 
az is észszerű,hogy akármiféle fogíalalosságu más emberis abban marad
jon , mihöz egyszer fogott , s ugyanazon foglalatosságot kövessék 
gyermekei i s ! igy a pápaisták’ papjai , mivel törvényes gyermekeik 
nincsenek, egy nemzedék múlva kihalnak s nem lesz sem püspök, sem 
érsek sem pápa; mert minden nemű emberek’ gyermekei csak atyjaik 
foglalatosságában maradnak és senki sem lesz más valamivé, tehát 
pappá sem.

A tolvajok, rablók és gyilkosok’ gyermekei sem lesznek mások 
mint atyjaik , s ha következetesek akartok lenni, börtönöket ne építse
tek számokra. A királyok gyermekei sem lehetvén egyéb idővel, 30 —40, 
sőt még későbben száz király is lesz egy országban. Milly öröm lesz 
akkor élni! ?

Ha józan észszerű az , hogy a legfőbb dologban , a törvényhozás
ban az apának fia is születésénél fogva törvényhozó legyen : úgy a fa
lusi bírák fiai is birák legyenek, és mások ne választassanak.

G a z d a s á g i  e g y e s ü l e t .  Felfordult világ. Minden akadály, 
mi a józan gazdaságot gátolhatja, óriási nagyságában áll fen, s ti nem az
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akadályok’ elhárítására fordítjátok erőtöket, hogy aztán magátol termé
szet szerént fejlődhessék , tökéletesedhessék, hanem egyesültek, gyű
léseket tartotok a városi falak között tanakodva, hogyan kelljen jól 
gazdálkodni. Hasonlók vagytok olly dörékhez, kik midőn az utón ha
ladnának, egy nagy kő állná utjokat, s a helyett, hogy a követ öszsze- 
tett vállal elhengeritenék, állásokat emelnek mellé, hágcsókat kopá- 
csolnak rajta , s midőn a nagy munka igen sokára elkészülvén a gát- 
kövön át akarnak mászni, egyet gördül s öszszezuzza őket, de azért az 
útban akadályul megmarad. —

Fáradjatok inkább abban, hogy a jobbágy-szolga szabad ember le
gyen, majd tudja ö hogyan gazdálkodjék; nem szorul útmutatástokra. De 
ti azt bevárni hoszadalmasnak tartjátok, hanem előbb akartok a magyar 
földre édent varázsolni. Isten neki.

Ha olly nagy mesterek vagytok, néhány száz forinton egy nagy 
sivatag pusztát vásároltatok volna meg, hol fűszál alig látszik, s azt 
változtatnátok paradicsommá; igy bizonyítanátok b e , hogy ti okszerű 
gazdaságot kezdettetek, mellyet mindenki csodálva követ. A példák 
buzdítanak, jóra úgy, mint roszra.

G ö z h a j ó z á s .  Czifra nyomorúság. A czigány rongyos nadrá
gára egy darab uj vörös foltot vetett, s ki volt boldogabb mint ö ? 
Nálunk ez igy megy.

Pesten a váczi- és uriutczát öntözik, söprögetik, kövezik, a kül
városi utczákban tengelyig sülyednek a szekerek; vagy ha az ingo- 
ványt kikerülik, feldúlnék, kereket és tengelyt törnek.

Az angolszerü parkok közepén álló kéjkastélyokat nyomoru szal
makunyhók, putrik veszik körül. Ez a magyar ízlés.

A csalhatlan természetnek rende és józanész szerént előbb min
dennek, tehát az utaknak vagy közlekedésnek is tűrhető állapotban kell 
lennie, azután jó karban legyen, végre jöhet a fényes vagy czifra álla
pot, — de mi sujtásos, vörösfoltos nadrágu nemzet vagyunk. Nálunk a 
koldusság és fényűzés karöltve járnak.

H i d. Ez valóságos hid , átmenet lesz az állapotra , hogy a nemes 
ember is vámot fizessen, mert alig hihető, hogy az adót a hid’ elké
szülte elölt elvállalja. E hidépitésben csak az kárhozatos, hogy idegen 
ép'ti. —

Ha örökös majmok nem akarunk maradni, a hazában kell módot 
nyújtani, hogy illy építő művészek támadjanak. Észszerűbb leendett 
volna egy honi művésznek ötven ezer pengő forintot jutalmul kitűzni, 
ha képessé teszi magát felépithelésére, más ötven ezert az építésért, 
habár tiz tizenöt évvel későbben kezdett volna is hozzá; úgy szinte 
észszerűbb leendene , ha csak honi részvényeken készülne meg; még 
akkor is, ha 120 évre volna használata átengedve.

I s k o l á k ,  vagy tanodák. Minthogy időnkben a’ da képző kezd 
szokásba jön i, bátran használhatni változatosságbul t a n o d á k  helyett 
u s z d á k - a t ,  mert valóban tanodáinkon is csak átuszdálunk. Ezekben 
józanságot nem tanulunk ; hanem a kiben még ki nem aludt minden 
érzés a szép, jó és nagy iránt, azután kezd önszorgalmából tanulni, mi
dőn a tanodákbul kiúszott.
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I p a r e g y e s ü l e t .  Éretlen erötetés. Midőn a kiváltságos osz
tályok megszűntek, a czéhek csak nevükről lesznek ismeretesek; midőn 
a hazának minden lakosa egyenlő joga és szabadságu polgár lesz ; 
midőn morális és nemzeti erő fejük k i, melly a kormány’ mérlegét le
nyomja , következőleg az austriai érdek nem mozditatik elő a magyar 
rovására; szóval mihelyt önálló s nem szüntelen a külföldet majmozó 
nemzet leszünk: akkor ipar is támad, és csak akkor támad, és pedig 
támad, támadnia kell minden kis egyesületek nélkül is.

J á t é k s z í n .  Ha gyermekjátéknak nem akarjuk mondani, gyalá
zatnak kell nevezni, hogy legelőször a komédiát kezdettük országos 
adóztatással megalapítani. Nem ismerek hazát , hol illy valami igy 
történt volna. I)e hiszem is, hogy némellyek óhajtanák , bár ama lelke
sülés ne komédiára, hanem a száz szükségesek valarnellyikének léte
sítésére, valami nagyobb bajnak gyökeres orvoslására melegítette volna 
inkább keblüket.

K e r e s k e d é s i  t á r s u l a t .  Azt kell róla mondanom, mit az 
Iparegyesületröl. Hagyjátok a természetet maga utján menni. Miután e 
hazában majd nem jobbágyok, meg nemesek, meg s a többik, hanem 
polgárok lesznek, lesz észszerű földmivelés, aztán a nép szaporodlával 
emelkedik a kézmüség, végre a termesztmények és készítmények so- 
kasodtával vagy akarjátok vagy nem, kereskedésnek kell támadnia.

Ti azt mondjátok, most is lehetne már kereskedésünk, sok gabona, 
bor és marha van ; igaz, de az ország’ lakosainak két harmadrésze 
nem ehetik becsületes kenyeret és húst. Igyekezzetek tehát előbb azon, 
hogy e hazában a csere sulyegyenitsö magát, ehessék mindenki jó kenye
ret; adjatok módot, vagyis ne akadályozzatok semmi emberi tehetséget 
a maga irányában: akkor eladhatjátok itthon termékeiteket, és besze
rezhettek itthon érte minden készítményt.

Ne a külföldet meg a nagy tengert tartsátok szem elölt, hanem 
nézzetek körül a hazában. Majd annak is eljö ideje.

L u d o v i c e u m .  Nagyszerű emléke a magyarok’ rósz gazdálko
dásának , számításának, szóval értelmetlenségének és gyarlóságának ; 
mert ha már fölépítettétek, nem gyávaság-e egy valaki mástol kérdezni 
meg : szabad e magyar nyelveteken benne tanítani ?

Muz e um.  Sujtás és vörösfolt a nadrágon. Igaz, szép hogy a 
nemzet méltóságának megfelelő múzeuma legyen, de éppen a régi roz
zant épület felelt meg legjobban a még mostani méltóságunknak. Ugyan 
kérdem, miben áll méltóságunk? A nemzetek és országok közt helyünk 
nincs. Papíron, a corpus jurisban és agyunkban mi igen derék nemzet, 
nagy ország vagyunk; csak az a baj, hogy azok az irigy vagy tudatlan 
publicisták, hirlapisták , diplomaták, és még más - ták  semmit sem 
említenek rólunk. De hiszen csak jöjenek ezen madarak Pestre, majd * 
quas ego . . . .

Nekem azt súgja a józanész , hogy majd akkor leendett volna szép 
s talán szükséges valami nagyszerű múzeumot épitetni, midőn az angol 
és franczia néppel egy categoriában állna a magyar; midőn eldöntő 
határozattal bírna; midőn Magyarország önerejében, függetlenül állna, 
(midőn nem fejőstehene volna Austriának); ha midőn királyát vagy
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elnökét Budapesten lakni rendelné; szóval midőn e honnak népe nem 
valami tehetetlen nemesi magyar töredékekből, külön érdekű idegen 
ajkú, s a magyar nemzetiség iránt ellenséges indulatu kakukokbul, s 
porig alázott jobbágyszolgákbul állna, hanem midőn a népességet leg
alább öt hat millió tiszta magyar faj, vagy az idegenekből spanyol 
juhok* módjára nemesített s magyarosul! faj tenné, s erős nemzetet 
képezne; és a többi népséget ollyanok tennék, kik a nagyra törekvő 
magyar fajra büszkélkednének s egyetlen törekvésüknek és dicsősé
güknek tarthatnák ennek minél előbb részesei, kiegészítői lehetni.

Ha majd egyszer ez igy leendene, akkor helyén volna a nemzet 
méltóságáról és ennek megfelelő múzeumról szólni.

N é p n e v e l é s .  Alig van liberális ember széles e hazában, kinek 
ajkairól e szó legalább ötvenszer ne hangzott volna. Tenni? szükségte
lennek tartjuk.

Ne mz e t i s é g .  Veszszö-paripánk, mellyen gyermekekül lovago
lunk, S ha ö Felségének tetszik engedni, egy egy kis módosítást teszünk 
is rajta. Tehetnénk sokat magunktól és engedelem nélkül is , kiki saját 
körében; de szájhösködni és tettel is bizonyítani, egy gyarló magyar
ban igen sok volna. Józanész szerént csak kimondani kellene : mi 
magyarok vagyunk, országunk* határán belül mi rendelkezünk, nyil
vános életünkben más nyelv nem hangzik többé; ez semmi fáradságba, 
semmi költségbe nem kerülne; csak hogy egy kis akarat, egy kis szi
lárdság kellene hozzá ; igen, de bennünk minden inkább van, mint 
illy valami.

P é n z ,  azaz kölcsön pénz. Korunk- s hazánkban a reformerek 
óriási eszmének tartják a telekdijat, mellyre 100 millió pengő forint 
kölcsön terveztetik. Szeréntök ez emeli nagygyá a hazát. Én e nyomoru 
foltozásról másutt mondám el meggyőződésemet s nézetemet.

Ur b é r. Ha hogy az urbért a józanész helybenhagyná , csak úgy 
hagyhatná helyben, hogy ha a földesurak egy részről, a jobbágyok más 
részről együtt tanácskozva s alkudozva, mint szabad egyezkedésüknek 
eredményét hozták volna azt.

Mig a világ világ lesz, s az emberek emberek lesznek, mindig 
találkoznak köztük gazdagabbak és szegényebbek, azaz hacsak com- 
munismus föl nem váltja a mostani rendet.

Továbbá minden időben e változatokat az emberek között felta
láljuk: a szegények közül némellyek meggazdagodnak, a gazdagok 
közül némellyek elszegényednek.

Ha ez igy van, pedig józan ember nem tagadhatja: úgy mindig 
lesznek földesurak, vagy földbirtokosok, és lesznek földbirtok nélküliek; 
következőleg ha a gazdagabb vagy földbirlokos nem győzi nagy kiter
jedésű földeit maga bemivelni, vagy kényelmesebbnek tartja nem dol
gozni; természetesen másoknak engedi át vagy részben, vagy egészen, 
bizonyos évi haszonbér mellett.

Az volna tehát az esztelenség, ha egy bizonyos időben élő em
berek meghatároznák: ti utánunk élő földbirtokosok csak ennyi ha
szonbért kívánhattok földetekért, többet nem: ti nem birtokosok pedig 
ennyit tartoztok adni haszonbérül, többet nem. Nem világos e , hogy
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így mind a birtokos, mind a birtoktalan szabadságában, egyezkedésében 
korlátozva volna ? És nem valóságos eszelős ember volna e az , ki 
magának illy jogot igényelne az utókoriak cselekedetei s alkudozásai 
fölött ? Hiszen e szerént csak azok volnának szabadon egyezkedhető 
emberek, kik illy határozást hoztak; a többiek, az utánok élők pedig 
akaratnélküli gépelyek, vagy legfölebb gyermekek volnának.

A földbirtokosnak és a tőle valami darab földet haszonbérbe venni 
akarónak, tökéletesen egyenlő szabadságollak kell józanész szerént lenni. 
Kényszerítésnek helye józan szerkezetű társaságban nem lehet. Ha ma 
földbirtokosok és haszonbérlők (mert jobbágyokrul igazságosan szó nem 
lehet) ebben állapodnának meg : mi földesurak 20 holdnyi darab földért 
száz napi gyalog, vagy e helyett ötven napi marhás munkát és 40 ezüst 
forintot kívánunk, és mi haszonbérlők ezt megteszszük és megadjuk: 
természetesen azt kell érteniük, vagy világosan kitenniök — mig mi 
élünk; mert mihelyt akár a földbirtokos akár a haszonbérlő, akár mind 
ketten meghalnak, az egyesség köztük megszűnt.

Mind a birtokos örökösének, mind a bérlő utódának, atyjok halála 
után szabadságuk van; tehát atyjuk’ egyezkedését vagy szerződését 
folytathatják , vagy felbonthatják, miként nekik tetszik; de ugyan hogy 
is kényszerithetne egy megholt ember valamelly élőt? Ez legnagyobb 
képtelenség volna.

Ha ma a két fél, birtokosok és bérlők, törvényképen kihirdetik 
viszonyos egyezkedésüket, az már holnap vagy legalább nehány nap 
múlva megszűnt mindenkit kötelezni; ugyanis csak azokat kötelezheti, 
kik benne megegyeztek, kik az egyezkedésben résztvettek. Ha már azt 
nem kötelezi, ki közülök kihalt, úgy éppen azt sem kötelezheti, ki még 
akkor nem született, vagy ha már született is , de eszével még nem élt, 
az egyezkedésben részt nem vett.

Ti, kik az urbért alkottátok, azt hivétek, hogy valami nagy, üdvös 
dolgot vittetek végbe ; én sem síikért, sem hasznot, sem igazságot nem 
találok benne. Némellyek úgy is nyilatkoztak fölötte: hogy az örökvált- 
Ságot kényszeritöleg kell kimondani; mások bizonyos minimumot kí
vántak meghatározni.

Mind kettő igaztalanság, jogtalanság és zsarnokság volna.
Hogy az urbér igazságos legyen, a birtokos és bérlő* egyezkedé

sére kell bízni.
Ha ti birtokosok Pozsonban azt rendelitek legjobb szándékbul, hogy 

minden robot és urasági szolgálat megszűnt, s e helyett csak tiz pengő 
forintot fizessen minden egész telkes gazda, de ezt fizetni kényszerites- 
sék, igaztalanság és zsarnokság volna: ellenben ha a gazda inkább 
munkával kívánja a haszonbért leróni , ha bár kétszáz napot ajánl is 
dolgozni , ez az ö dolga; tetszése szerént, teszi s ez igazság. Ne 
gyámkodjatok az ember fölött, midőn ép testtel, észszel és erővel bir.

Ti viszszaborzadtok attól, ha mindenki szabadon egyezkednék s 
nem a hozott törvényhöz alkalmazná magát; ne féljetek, éppen igy jő 
minden természetes sulyegyenbe. Vagy ha éppen azt akarjátok, hogy ez 
úrbéri rendszabás törvény gyanánt szolgáljon, s mindenki szívesen 
tartsa meg, híjátok öszsze mind azokat, kiknek szól; s ha megegyez



nek benne, úgy tisztelik mint törvényt; más valami rendszabást nem 
tisztelhetnek emberek törvényképen, csak azt, mit magok hoztak. Minden 
egyéb zsarnoki kényszabás, mi előtt meghajol ugyan, de csak kény
szerülve, félelemből s csak addig, mig erőt érez magában azt le
rázhatni.

Az igazságot mondjátok ki általánosságában, hogy minden (ember 
egyenlő jogú és szabadságu;) az, ki a birtokosnak 150 napot szolgálni 
magát kötelezi 30 hold földért, éppen olly szabadsággal bírjon, mint 
maga a földbirtokos: ezen szabadság és jog az úrbéri viszonyokat 
jobban elrendeli.

A törvényt minden évben, vagy minél többször újra meg kell vizs
gálni. Ha jó , megmarad , mert esztelenség volna helyette mást hozni; 
ha rósz, eltöröltetik, mert megint esztelenség volna mint roszat ismerve 
mégis megtartani.

Vas út .  Korunk betegsége. Én nem tagadom ennek hasznát, de 
hogy a bolondulásig szerelmes volnék bele mint némellyek, nem mond
hatnám ; és hogy csak, vagy fökép vasutakon varázsolhatni mennyor
szágot, nem hihetem.

Magyar közmondás : lassan járj, tovább érsz. Valljon megszünt-e 
e talpraesett közmondás igazság lenni, hogy olly sebesen akarunk menni? 
A lassan járás alatt én nem azt értem, hogy nyomorult gebéinkre ül
jünk csak, vagy éppen gyalog menjünk s minden húsz lépésre meg
álljunk , szájtátva bámészkodjunk sat. hanem azt, hogy előbb az aka
dályokat kell az egész társaságbul elhárítani, minden utakat kiegyenlí
teni , nehogy a polgári társaság’ nagy kocsija minduntalan elakadni 
legyen kénytelen; mert bizony mondom , ha a társasági kocsinak kere
kei megsülyedve maradnak, a kocsiban ülő sem fog haladni.

Divatból és fényüzési ingerből csak megjárja egy két vasút, még 
a legroszabb polgári társaságban i s , de nagyszerű hatása csak ott lehet, 
hol minden szükségesebbek létesülése azt megelőzte: ellenben hol jó- 
zanészszel egyező alapja nincs a társadalomnak, vasúton sokkal előbb 
éri végét.

Ha már küzdöttünk egy keveset nemzetiségünkért, s ha még tovább 
is küzdeni érdemesnek, józanészszeriínek tartjuk : éppen azon érdekbül 
a magyarok istene azt súgja nekem, hogy a mennyire lehet, a szomszéd 
népekkel minden közlekedést legalább egy időre megszakaszszunk, hogy 
elszigeteltségünkben valamivé szilárdulhassunk.

Illy viszonyban, miilyenben mi a körülfekvő népekkel vagyunk, 
közlekedésünk nekünk inkább ártalmas mint hasznos. A mi jó bennünk 
és nálunk van, az kivesz, kimegy: ellenben a mi rósz másutt van, az 
hozzánk bejö; ezt bizonyítani felesleges. Az elszigetelés tehát nekünk 
csak üdvös lehet.

A gyarmati áruk közöl kávét , fűszert , s több illyet, mellyekre 
szükségünk van , elszigeteltségünk mellett Fiúméból s pedig vasút nélkül 
is hozhatunk. Én megvallom, szeretném ha Budapestrül Fiumébe vasút 
vinne, de sokkal üdvösebbnek tartanám, ha az országnak vagy nemzet
nek szive volna a fővárossal öszszekötve. A magyar városokat hozzátok 
egymáshoz és a fővároshoz közelebb vasutak által, miilyenek: Szabadka,
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Szeged, Vásárhely, Csongrád, Szentes, Kardszag-Ujszállás, Debreczcn sat. 
Ezeket kössétek öszsze Budapesttel: itt e térségen csirádzik a magyar
nak még igen meszsze levő dicsősége; külföldre vezető vasút a fiúméin 
kivül szép jövőt nem ígér, hacsak előbb a töredék magyar egygyé nem 
izmosodik.

Olly furcsa nép, miilyen a magyar, iparüzö nagy néppel könnyű 
közlekedésbe téve csak veszt, nem nyer. Austriával, s igy közvetve a 
nagy Németországgal vasút által öszszekötve mi csak vesztünk, s nem 
nyerünk, hacsak előbb gyökeres reform nem történik s nemzetiségünk 
örök időkre megalapítva nincs.

Vá l t ó j o g .  Majmoknak sült veréb. Azt hitték a derék hazafiak, 
kik ez uj intézkedést fölállitni tervezték és segítették, hogy ha egyszer 
hiteltörvény van, a hazai jólét sebes léptekkel emelkedik. Az a haszna 
tagadhatlanul van, hogy sok embert adósság-csinálásban óvatossá tesz. 
Ez is nyereség. Másokat pontosabb fizetésre szoktat; ez is nyereség. 
Némelly családot, mellynek elei jól eladósodtak, tönkretesz; másokra 
nézve ez is nyereség; mert a példa részént buzdít, részént visz- 
szaijeszt.

Még egyszer mondom tehát, hogy e hiteltörvény használ, ezt ta
gadni senki józan nem képes. De kik azt hitték, hogy ez sült verebeket 
röpitget a tátongók szájába, szörnyen csalódtak.

A józanészszerü polgári társaságban nincs szükség a rra , hogy a 
hitelezők és adósok kedvéért külön tribunal állitassék fel, hogy a lények 
ok nélkül szaporittassanak, a rósz társaságot pedig e hiteltörvényszék 
soha jobbá nem teszi. Mert ugyan nem természetes és egyszerű dolog 
e az, hogy az adós fizesse le adósságát ?

Péterfi kölcsönvesz 300 forintot Pálfitol egy évre, vagy öt évre, vagy 
határozatlan időre száztul 8 , vagy mint megegyezhetnek 10 fr. kamatra, 
három hónapi felmondással.

Gondolhat e az olvasó olly oktondi falusi bírót, ki nem tudná elí
télni, hogy a határidő elteltével, vagy a három hónapi felmondás után 
Péterfi tartozik fizetni ?

Az egész váltójogi codex helyét csak egyetlen egy sor, törvényül 
kimondva és szigorúan megtartva elégségesen kitölti. „Ki nem fizet, exe- 
quáltatik.“

Boldog Isten, milly sok fáradságba, milly termérdek költségbe, 
milly mesterkélt fogásokba kerül a dűlőiéiben levő s alap nélküli társa
dalmi alkotványt fentartani !

Bizony mondom az emberek nagyon elhitványultak, hogy a tartós 
jót a mulékony roszért nem akarják becserélni.

A magános életben úgy van, hogy midőn a roskadt épület már a 
tatarozást is alig birja, ledőlni engedik s. újat építenek helyébe; mért 
nem teszik ezt a polgári alkotványnyal ? hiszen ez költségbe sem , ha
nem csak szilárd akaratba kerül.

Úgy látszik az ember javulhatása felöl kétségbe estetek, azért fo
lyamodtok csupán olly kényszerítő rendszabásokhoz , miilyen a váltójog 
i s : a nevelésre pedig semmit sem fordítotok, holott a józan nevelésű em-
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bér kötelességét kényszerít és nélkül is szigorúan teljesíti; és pedig tel
jesíti fökép a maga hasznáért.

Társaságban élvén el nem kerülhető, hogy majd egyik majd másik 
ne kérjen kölcsön embertársától; és nem tulajdon haszna kívánja e, hogy 
ígéretének eleget tegyen, hogy adósságát a szabott időre lefizesse ?

Egyszer ugyan megcsalhatja hitelezőjét , de aztán mindenkorra 
csak magát csalja* Ezt érzi magában minden ember; tudja, hogy kivált
kép magának árt, ha tarlozási kötelességének eleget nem tesz.

Az emberben általánosan már természetinél fogva megvan a hajlam 
magának használni, ezt megragadva nagy siikerrel munkálkodhatni azon, 
hogy kölcsönös kötelességét kényszerítés nélkül meggyőződésből tel
jesítse ; mi az adósság-lefizetés egyéb, kötelességnél ? Csak akkor kell 
a társaságban illy váltótribunáli kényszerítő módhoz folyamodni, midőn 
eldönthetlenül bebizonyosult, hogy ember kötelességteljesitési akarattal 
nem bir.

A társaságban elszámlálhatlanféle kötelességek vannak, tehát min
den külön kötelesség5 teljesítésére szorító külön törvényszéket állítsatok, 
s akkor minden helységben százféle törvényszék is lesz.

VIII. FEJEZET.
P o lg á r i  alkotm án yo k, s h iá n y a ik .

a) K i r á l y s á g ,  k é p v i s e l e t i  r e n d s z e r r e l  a f r a n -  
c z i á k n  ál.

A francziáké legnevezetesebb egész Európában. Az 1789-dik évi 
epochalis nagy revolutio óta többféle szerkezetű alakult, de czélom csak 
a jelent, a most életbenlevöt érinteni, mellyet az előbbiek nyomán 1830. 
a júliusi napokban módosítottak, mellynek fentartására Lajos-Fülöpöt a 
királyt megesketék.

Tárgyamtul meszsze vinne, ha az egész charta-1 pontonként leír
nám s kijelelném, mit tartok benne józanészszerünek és mit ellenkező
nek : tehát csak némelly nevezetesebb ponlok hiányait s árnyék-oldalait 
érintem.

1. „A f r a n c z i á k ,  b á r m i  c z i m ü e k  és  r a n g u a k  l e 
g y e n e k ,  a t ö r v é n y  e l ő t t  e g y e n l ő k . “

E czikkely szépen hangzik, de csak is hangzik. A józanész sze- 
rénti társaságban nem lehet rangkülönbség, s ha van, a társaság nem 
józanészszerü. De e czikkely’ szavai csak üres hang, mellyel magokat 
ámítják a francziák. Mint volnának ők egyenlők a törvény előtt, midőn 
csak azok élvezhetnek polgári jogokat, kik bizonyos mennyiségű vagyon
nal , vagy a helyett más valami megkivántatósággal bírnak, mint alább 
látandjuk.

S a király nem nevez e tetszése szerént annyi pa irt, mennyit 
akar ? s nincs e világosan a törvényben kitéve, hogy a pairt nem 
a rendes bíróság, hanem maga a pair-kamara ítéli el ? Hol van itt 
egyenlőség.

Tehát nem egyenlők a törvény előtt, következéskép alkotványuk’ 
legelső sarkalatos pontja hazugság.



97

De a hol egyenlők a polgárok, ott különféle rang nem is kép
zelhető.

2. „ K ü l ö n b s é g  n é l k ü l  m i n d n y á j a n  v a g y o n u k  a r á 
n y á b a n  j á r u l n a k  a k ö z t e r h e k  v i s e l é s é h ö  z.“ Nem igaz, 
mert azok, kik nem birnak annyi vagyonnal, mennyi minimumul van 
kitűzve, hogy polgári jogokkal élhessenek, legnagyobb terhet viselnek; 
mert van e nagyobb teher mint az igaztalanság és jogtalanság; pedig 
nem viselik e a legszegényebbek e szörnyűt, és a népességnek nem 
nagyobb része e ez ?

3. „ Mi nd p o l g á r i ,  m i n d  k a t o n a i  h i v a t a l t  m i n d e n k i  
v i s e 1 h e t.“ — Az alábbi pontok ezt meghazudtolják; a lakosságnak na
gyobb része még nem is választhatja a hivatalbelit, annál kevésbé fog 
magába a hivatalba eljuthatni. Hiszen a király nevez ki majd minden 
hivatalnokot.

4. „ M i n d e n k i n e k  e g y é n i  s z a b a d s á g a  b i z t o s i t v a  
v a n ,  s e n k i t  s e m s z a b a d  ü l d ö z n i  v a g y  e l f o g n i ,  a t ö r 
v é n y  á l t a l  k i j e l e l t  e s e t e k e n  k í v ü l . 44

Szemfényvesztés. A szabadság cselekvésben , befolyásban van, 
nem pedig nemtevésben. És minő szabadság az , ha a népességnek na
gyobb része arra van kárhoztatva, hogy előbb ennyi meg ennyi vagyont 
szerezzen, aztán majd befolyása is lehet.

5. „ Mi n d e n k i  e g y e n l ő  v a l l á s i  s z a b a d s á g g a l  b í r ,  
s e g y e n l ő  v é d e l e m b e n  r é s z e s ü l . 44 —

A vallásról, mint csupa vallásról említést sem szükséges a józan 
alkotványban tenni. A vallás: vélemény, meggyőződés, imádás, érzés, 
szeretet, erről törvényt alkotni nem lehet. A törvénynek tárgya csak 
cselekvés lehet, jó vagy rósz. A társadalmi élet éppen úgy mint akár- 
melly egyes emberé, •selekvésböl áll. Minden polgári törvény csak e 
cselekvésre vonatkozhatik; és pedig legelső, vagy igazabban mondva, 
egyetlen czélja a társadalomnak a rósz cselekvést akadályozni, a men
nyire lehet gátolni.

A közönbös cselekvés, melly senkinek sem nem árt sem nem használ 
a polgári törvényen kívül esik; ezt teszi minden ember önléte fentartása 
ösztönéből, akár van társaságban akár nincs; s akár van vallási fogalma, 
meggyőződése, akár nincs.

A jó cselekedet pedig vagy erény, szeretet gyümölcse, mit paran
csolni nem lehet.

A szeretet ember’ szivéből kiirtva nem lesz soha; ebből jó cse
lekvés kisebb nagyobb mértékben szivárogni fog mind örökké, ha bár 
soha egy polgári törvény nem létesült volnais , és ha bár a v a 11 á s név 
az emberek’ ajkairól sohasem is hangzik vala. Mirevaló tehát polgári 
törvényekben a vallásról említést tenni ?

De nem is igaz e pont. Mert az volna tökéletes vallási szabadság, 
ha minden ember meggyőződése szerént ma azt, holnap mást, holnap
után ismét mást, s ha talán minden nap is , vagy legalább mind annyi
szor mást vallhatna, valahányszor neki tetszenék.

6. „A r ó ma i  ka  t h o l i k  a e g y  há z  és e g y é b  k e r e s  z -
7
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t é n y e k ’ p a p j a i  a köz  k i n c s t á r b ó l  h ú z z á k  f i z e t é s ü 
ké  t. “ —

Hiszen ha a polgári tisztviselők honnani fizetéséről nincs az al- 
kotványban szó, a különféle vallási felekezetű papokéról sem szük
séges különösen tenni.

Minden helységnek és városnak józanul magának kell papja’ fize
tését viselnie. (Lehetnek olly helységek i s , mellyeknek nem kell pap, 
mi esztelenség tehát illyeneknek is papot adni s azt fizetni ? )

7. „A  f r a n c z i á k n a k  j o g u k  v a n  v é l e m é n y ü k e t  
n y i l v á n i t a n i  és k i n y o m a t n i  a t ö r v é n y e k ’ m e g t a r t á s a  
m e l l e t  t.“ —

Nem csak a francziáknak, hanem minden embernek, de az erősebb 
a gyöngébbet elnyomhatja, tehát ebben is akadályozhatja , hanem jogát 
elvenni senki sem képes. Azonban ez nem egyéb komédiánál, mert ha 
a kinyomatott vélemény a királynak vagy kormánynak nem tetszik, az 
irót azonnal fogságba viszik, azon felül pénzbírságra is kárhoztatják.

12. „A k i r á l y ’ s z e m é l y e  s z e n t  és  s é r t h e t l e n .  Mi 
n i s t e r e i  f e l e l ő s e k . 4,—

Előítélet. Ha a király felüláll a nemzeten s ennek ura, és érdeké
ben maga hozza a törvényeket, elhiszem, hogy saját személyét szentnek 
és sérthetetlennek mondja , ekkor az alkotvány rósz, a polgári társaság 
nem józanészszefü. Ha pedig az egész nép leszi a felséget, akkor nem 
lehet ennek egyik tisztviselője, a király sérthetlen és szent.

Magán az egész népfelségen kívül semmi sem lehet sérthetlen. 
És csak is ezen értelemben lehet a sérthetlenséget kimondani.

Vagy a király maga adja utasítását s parancsait a ministereknek, 
vagy ezek annak befolyása nélkül működnek.

Ha a király adja a parancsokat, mi esztelenség a minister-eszközöket 
vonni feleletre: ha pedig a ministerek magok hatalmánál fogva és belá
tásuk szerént kormányoznak, (milly kábaság roppant költséggel olly bál
ványt tartani fen, mellynek senki semmi hasznát nem veszi?) Hol ez, 
s igy történik, az nem lehet józanészszerü polgári társaság.

13. „A k i r á l y  f ő n ö k e  a s t a t u s n a k ,  p a r a n c s n o k a  
mi n d  a s z á r a z f ö l d i ,  mi n d  a t e n g e r i  h a d i  e r ő k n e k , .  . . 
h á b o r ú t  i n d í t ,  b é k e s s é g e t ,  s z ö v e t s é g e t  kö t ;  az i g a z 
g a t á s b a n  m i n d e n  f őbb  h i v a t a l n o k o t  ö n e v e z  ki ,  r e n 
d e l é s e k e t  b o c s á t  a t ö r v é n y e k ’ v é g r e h a j t á s á r a . 44 —

Hogy a király a maga egyes személyében legyen főnöke az egész 
nemzetnek, és fökép még akkor is, midőn maga a nemzet képviselőiben 
törvényhozás végett együttvan, meg nem fér a józanészszel. Hogy az, 
kit az egész nép megbíz, a törvények’ végrehajtására fölhatalmaz, a 
társaságnak minden egyes tagja vagy hatóságai fölött álljon, igen ter
mészetes , mert hogy kényszerilhetne minden egyest az egész által 
hozott törvények’ megtartására, ha egyeseknél és külön hatóságoknál 
több hatalommal felruházva nem volna ? de hogy magok a képviselők
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együttléve, a törvényhozók fejőknek, uroknak nevezzék, valóságos esz- 
telenség; míg a társaság’ képviselő együttvannak, addig ennek kell 
a felségnek lennie, maga fölött más nagyobbat józanul el nem is
merhet.

14. „A t ö r v é n y h o z ó i  h a t a l m a t  e g y ü t t  v é v e  a k i 
r á l y ,  a p a i r e k  k a m a r á j a  és a k é p v i s e l ő k  v a g y  k ö v e 
t ek  t á b l á j a  g y a k o r o l j a / 1 —

A józanészszerü polgári társaságban egyszerre egy ember csak 
egy hivatalt viselhet. S ha kisebb tisztségek is elfoglalják a hivatalnok’ 
minden idejét, annál inkább a végrehajtói tisztviselőnek kell szüntelen 
őrt állania, tehát ő nem érhet rá a törvényhozásban részt venni. Neki 
csak azt kell várnia, mit rendel neki maga a nemzet, nem hoz e uj tör
vényt ? nem töröli e el a régit ? nem választ e helyette más végre
hajtót ?

Egyébiránt mind a király, mind a pairek a nemzetben benvannak, 
ők is a követek állal képviselve vannak. Tehát nem józanészszerü azt 
állítani föl, hogy a király és pairek azon kívül, hogy a nemzet-testben 
foglaltatva képviseltetnek, még külön a nemzet ellenében saját érdekük
ben magokat kétszeresen képviseljék.

De még kevésbé józanészszerü mind a királynak, mind a pairek- 
nek éppen annyi súlyt engedni mint magoknak a képviselőknek maradt. 
Nem józanészszerü polgári szerkezet ez , hanem komédia , vagy gyáva
ság, vagy zsarnokság, vagy nevezzétek a minek tetszik, csak józan szer
kezetnek nem mondhatni.

15. „ T ö r v é n y j a v a s l a t o t  a k a m r á k  e l é b e  t e r 
j e s z t e n i  a k i r á l y ’ j o g a i  k ö z é  t a r t o z i k ,  a z o n b a n  az 
a d ó t  é r d e k l ő  m i n d e n  t ö r v é n y k é r d é s  a k ö v e t e k  k a m 
r á j á n á l  k e z d ő d i  k.“ —

Illy jogot ruházhat a társaság a királyra , azt kétségbe nem von
hatom, mihelyt fölleszem, hogy a társaság tökéletesen szabad ; de hogy 
aztán józanészszerü e ? azt tagadom, mert a király nem tudja , nem 
tudhatja, de nem is szükséges csak éppen neki tudni, milly uj törvé
nyekre van a nemzetnek szüksége, vagy mellyikel kell az avultak közöl 
eltörölni.

18. „ C s u p á n  a k i r á l y  s z e n t e s í t i  v a g y  e r ő s í t i  és  
h i r d e t i  ki  a t ö r v é n y e k é  t.“

Ha világosan ki volna téve, hogy a nemzet által hozott törvénye
ket megerősítenie k e l l ,  vagy akarja vagy nem: a józanésznek semmi 
kifogása nem volna ellene; de ha viszszavetheti , vagy módosíthatja, 
gúny és gyalázat a nemzetre.

23. „ Pa i r  e k e t  n e v e z n i  (mégpedig tetszés szerént mennyit 
akar) a k i r á l y t  i l l e t i . “ —

Hoszu sorban van elszámlálva, kikbül nevezhet paireket. Hol pai
rek vannak, olt a polgárok törvény elölt sem egyenlők, és pedig annál 
inkább nem, mivel ha valamellyik pair nagy vétket követ e l , nem á 
rendes bíróság, hanem maga a pairkamra ítél fölötte.

30. „A k é p v i s e l ő k  k a m r á j a  a v á l a s z t ó  c o l l e g i u -



mok á l t a l  v á l a s z t o t t  k ö v e t e k b ü l  á l l ,  a v á l a s z t ó i  k é 
p e s s é g e t  és r e n d e t  k ü l ö n  t ö r v é n y  h a t á r o z z a  e l.“ —

És mivel a választást a népességnek csak kisebb , vagyonosabb 
része gyakorolhatja, a követek csak e kisebb számot képviselik, a mi 
jogtalanság, tehát nem józanészszerü.

33. „ S e n k i  s e m l e h e t  k é p v i s e l ő , k i  h a r m i n c z  é v es
n é l  i f j a b b ,  és a k ü l ö n  t ö r v é n y b e n  m e g h a t á r o z o t t  
f e l t é t e l e k  n é l k ü l . 44 —

Az embernek esze nem éppen csak a harminczadik évben jő meg, 
mert lehet valamelly 25 éves ifjú sokkal eszesebb, mint egy más 50 
éves férfiú. Ehhöz szorosan ragaszkodni nem józanság.

34. „ Vá l a s z t ó  s e n k i  s e m l e h e t  25 é v e n  a l u l  és  a 
t ö r v é n y  á l t a l  k i j e l e l t  e g y é b  f e l t é t e l e k  n é l k ü l . 44 —

Leginkább e czikkelynek pontjai hazudtolják meg a constitutionak 
legelső czikkelyét. Igen hoszszadalmas volna mind azon árnyéklatokat 
és specialitásokat elszámlálni, mellyek megkívántainak , hogy valaki vá
lasztó lehessen.

38. „A  k é p v i s e l ő  k a m r á n a k  ü l é s e i  n y i l v á n o s a k ;  
de  ö t k ö v e t n e k  k í v á n s á g á r a  t i t k o s s á  v á l t o z i k . 44 —

Nagy esztelenség, hogy az egész képviselő táblának öt ember kí
vánsága szerént kelljen cselekedni.

42. „A k i r á l y h í j a  ö s z s z e  a k a m r á k a t  m i n d e n  é v 
b e n ;  ö e l h a l a s z t h a t j a ,  de h á r o m  h ó n a p  e l t e l t é v e l  
má s  k a m r á t  k e l l  ö s z s z e h í n i a.44 —

Ha a király tetszése szerént eloszlathatja a képviselők’ tábláját, az 
nem józanészszerü alkotvány ; ez csak árnyéka a polgári jó szer
kezetnek.

Hiszen milly tágos kapu ez a viszszaélésre ? Ha a király vagy 
kormány nem akarja azt türvénynyé lenni , mi fölött a képviselők tana
kodnak, csak el keli a gyűlést oszlatnia, s azonnal czélját éri.

Józanész szerént a fölött senki más nem rendelkezhetik, meddig 
tartson a gyűlés, csak a törvény vagy magok a törvényhozók.

47. „ A k ö v e t e k t á b l á j á n a k  v a n  j o g a a m i n i s t e r e k e t  
a p a i r e k ’ t á b l á j a  e l ö t t b e v á d o l n i ,  és  c s u p á n  a p a i r e k  
í t é l n e k  f ö l ö t t ü k . 44 —

Ez nem törvény előtti egyenlőség. Mért nem ítél a rendes bíróság 
minden vétkes fölött ?

48. „ Mi n d e n  t ö r v é n y k e z é s  a k i r á l y t ó l  f o l y  ki .  Ö 
n e v e z i  ki  a t ö r v é n y s z é k i  b í r á k a t ,  s a l k o t  t ö r v é n y 
s z é k e k é  t.44 —

Józanészszerü társaságban valamint a végrehajtót , úgy az ítélő 
bírót is maga a nemzet képviselői által választja. A legfőbb bíróságnak 
a végrehajtóiul tökéletesen függetlennek kell lennie, úgy annyira, hogy 
maga a király és ministerei, mihelyt vádoltatnak, e. törvényszék elébe 
tartozzanak ; ennek tagjait a képviselők válaszszák.

Vagy maga a végrehajtó testület, azaz kormány, a legfőbb tör
vényszék is lehet egyszersmind, csak ezeket magok a törvényhozók vá
laszszák s ha törvényt sértenének, tüstént elítéljék őket.

— 100 —
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49. „A k i r á l y  á l t a l  k i n e v e z e t t  b í r á k  h o l t i g t a r t ó  
h i v a t a l u k b ó l  el  ne m m o z d í t h a t ó  k.“ —

A valódi s józan polgári társaságban a tagoknak mindent szabadon 
kell választhatnak ; ha mégis van fölöttük valaki, kit nekik más nevez 
ki, s kit ha nem szeretnek is , kiben ha bizodalmuk nincs is, hivatalából 
el nem mozdíthatnak: akkor ök nem szabad polgárok.

Ez alkotvány’ végén mint különös rendelkezésben Orleansi Fülöp 
Lajost királyuknak meghiják s neki és utódainak elsöszülöttségi úton 
de csupán a fiágon örökségül adják a királykodást. — Ezt a júliusi ren
dek tetszésök szerént teheték, de tudniok kell, hogy utódaiknak éppen 
azon joguk és szabadságuk van valakit mást választani, mi nekik volt, 
midőn az Orleans herczeget választották.

Azt kívánni, hogy a mi választásunkban az utódok is megegyez
zenek , legnagyobb esztelenség; vagy a mi választásunkat az utódokra 
erőszakolni akarni zsarnokság volna.

Némelly pontot érintettem csak, a többi részint jelentőség nélküli, 
részint hoszszadahnas és szükségtelen is lenne czélomra.

b) K ö z t á r s a s á g i  s z e r k e z e t  É j s z a k a m e r  i ká ba n .
Ez már sokkal jobb a francziákénál, ez inkább megközelíti a józan- 

ész’ követeléseit.
E l s ő  r é s z :  A népnek jogai.

1. „ Mi n d e n  e mb e r  e g y  f o r m á n  s z a b a d n a k  és f ü g 
g e t l e n n e k  s z ü l e t i k ,  k ö v e t k e z ő l e g  m i n d e n  i g a z g a 
t ó s á g  a n é p t ő l  e r e d ,  a né p  k ö z m e g e g y e z é s e  á l t a l  a 1 a- 
p i t a t i k  és  a k ö z j ó é r t  i n t é z  t e t ik .44

Nem csak hogy a néptől ered, hanem maga a nép az, melly maga 
magát igazgatja.

2. „ Mi n d e n  e m b e r n e k  b i z o n y o s ,  t e r m é s z e t i ,  s a 
j á t  és v e l e  s z ü l e t e t t  j o g a i  v a n n a k ;  e z e k  k ö z é t a r t o 
z i k  az é l e t  és  s z a b a d s á g n a k  m e g s z o r i t a t l a n  h a s z n á l -  
h a t ás  a és  v é d e l m e z h e t é s e ,  v a g y o n n a k  s z e r e z h e t é s e ,  
b i r h a t á s a  és o l t a l m a z h a t á s a ,  á l t a l á b a n  a b o l d o g 
s á g  u t á n  t ö r e k e d h e t é s  s a n n a k  m e g s z e r e z h e t é s e
j o g a  »•“ -

Józanészszel megegyeztethetö pont, csakhogy fölösleges, ha előbb 
kimondatik, hogy az ember szabad.

3. „ Mi dőn  az e m b e r e k  t á r s a s á g i  á l l a p o t b a  l é pne k ,  
a t e r m é s z e t t ő l  n y e r t  n é m e l l y  j ó g á i k r ó l  l e m o n d a n a k  
s a t á r s a s á g n a k  á t a d j á k . 44 —

Ez hamis tanítás. Az ember akár lép társaságba, akár nem, soha
sem mond és nem mondhat le természeti jogainak egyikéről sem.

Hiszen a társaság azon egyes emberekből á ll, kik abba álltak. Mi 
képtelenség tehát állítani, hogy valami jogrul lemondanak az emberek s 
azt a társaságnak adják át? Hiszen a társaság ök magok, tehát ma
goknak adják viszsza a jogot.

4. „De a t e r m é s z e t i  j ogo k k ö z ö l  n é m e l l y e k  e r e d e t i  
t.er mé s z  e t ö k n é l  f o g v a  e l i d e g e n í t  h e t i é n e k ,  s m i n d e n
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e m b e r  a z o k a t  m a g á n a k  m e g t a r t j a ,  mi v e l  a z o k a t ,  h a -  
s o n é r t é k ű  j o g o k k a l  a t á r s a s á g  ne m c s e r é l h e t i  ki .  
111 y n e m ű e k  a 1 el ki  s m er  et  j o g a i . 44—

Értelem nélküli szavak; az egész élőlénynek, tehát embernek van
nak jogai, nem pedig véleménynek, vagy gondolatnak, vagy meggyőző
désnek, lelkismeretnek; ezek n o n e n s e k  ember nélkül.

Ha minden ember lemondana bizonyos jógáiról, midőn társaságba 
lép, hová lennének azon jogok? A társaságnak nem adathatlak át, mert 
hiszen a társaság csak olly emberekbíil áll, kiknek kevesebb joguk lenne, 
mint mielőtt a társaságba álltak pedig ha mindenki jogrészt áldozna 
fel s minthogy azt csak az egész társaság’ javára tehetné, és mivel a 
társaság csak egyes emberekbíil állt öszsze, azon jogok, mellyekröl kiki 
a társaság javára mondott le, az egész társaság’ egyes tagjai közt volna 
felosztva, mert a társaság csak képzeletben van , tulajdonkép az egyes 
emberek teszik : igen de e szerént azon jogokat, mellyekröl mindenki 
lemondott volna, megint mindenikük viszszakapná , tehát va’óságos esz- 
telenség állítani , hogy kiki lemond va!amiröl, de magának mond le, 
vagy maga magának viszszaadja.

5. „ M i n d e n  e m b e r n e k  t e r m é s z e t i  é s  e l i d e g e n í t 
he t i  e n j o g a  v a n ,  az I s t e n t  l e l k i s m é r e t e  s u g a l l á s a  s 
m c g g y ö z ö d é s e  s z e r é n t  t i s z t e l n i  sat. —

Ez természetesen az első pontban foglaltatik; mert miben állna em
bernek szabadsága, ha nem meggyőződésének nyilvánithalásában és cse
lekvésében? Ezek nélkül szabadság nincs.

6. „ Mi n d e n  v a l l á s o s  f e l e k e z e t n e k  k i r e k e s z t ő  j o g a  
v a n  m a g á n a k  pa p o t  v á l a s z t a n i ,  s v e l e  é l e l m e  s t a r 
t á s a  i r á n t  e g y e z k e d n i  sat.“ —

Szinte az első pontban értetik; ugyanis ha embernek illy egyez
kedési s választási joga nem volna , képtelenség nélkül nem lehetne öt 
szabadnak mondani.

7. „ E z e n  s t a t u s ’ n é p é n e k  e g y e d ü l i  ’s k i r e k e s z t ő  
j o g a  v a n  ö n m a g á t  mi n t  s z a b a d ,  f ü g g e t l e n  s ö n h a 
t a l mú  s t a t u s t  i g a z  ga t  ni ,  sat.u

Mennyi szószaporitás ! hiszen ha az ember szabadnak, független
nek születik, magától értetik mind az, mi annyiszor elmondatik; vagy 
ha mind ezt nem tehetné, nem volna szabad.

8. „ Mi ve l  m i n d e n  h a t a l o m  e r e d e t i l e g  a n é p é  és  a 
n é p t ő l  e r e d ,  az i g a z g a t ó s á g ’ m i n d e n  h i v a t a l a ,  és  
t i s z t v i s e l ő i ,  a n é p n e k  c s a k  h e l y e t t e s e i  és  ü g y v i 
v ő i ,  s m i n d e n  i d ő b e n  a n é p ’ s z á m o l  t a t á s a  a l a t t  v a n 
n ak .4* —

Mirevaló itt az : e r e d e t i l e g ?  hiszen a hatalom mind örökké, 
és nem c s a k  eredetileg a népé.

9. „ S e m m i  n é v v e l  n e v e z e n d ő  h i v a t a l  v a g y  e l 
s ő s é g  az i g a z g a t á s b a n  s o h a  ne m l e h e t  ö r ö k s é g  sz e 
r i n t i .  A s t a t u s b a n  s o h a  se t i t u l u s ,  n e m e s s é g ,  v a g y  
ö r ö k s é g  s z e r i n t i  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ,  se  s e mmi  p r i 
v i l é g i u m ,  r a n g , v a g y  k i z á r ó  h a s z o n  s e n k i n e k  ne  e n 
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g e d t e s s é k ,  s o l l y  h i v a t a l  se á l l í t a s s á k  s o h a ,  me l l y -  
ne k  f o l y t a t á s a  i d e j e  a n é p ’ t e t s z é s é t ő l  ne f ü g g j ö n .  
S e n k i  i s e g y  k ö z h i v a t a l n á l  t ö b b e t  e g y s z e r r e  n e m 
v i s e l h e t . 44 —

Ezen pont nem a jogokat, hanem az igazgatást illeti. De ha a jo
gokat veszszük, miként lehet a s o h a szót alkalmazni ? Hiszen azok, 
kik e szerződést egymásközt kötötték, nincsenek feljogosítva az utókor
belieket ennek megtartására kötelezni.

Ha nekik majd tetszeni fog örökség szerinti vagy kettős hivatalt, 
vagy czimet alkotni, arra szabadságuknak kell lenni.

Jó e, ha valaki örökli hivatalát; jó e ha kettőt vagy hármat is visel 
egyszerre ? az más kérdés , nem tartozik a dologhoz , de a józan ész
szerinti társaságnak szabadsággal kell bírnia ezekről rendelkezhetni.

10. „Az i g a z g a t á s  az e g é s z  kö z ö n s ég’ k ö z j a-v a ^ 
é r t ,  n e m p e d i g  e g y e s e m b e r  v a g y  o s z t á l y ’ ön h a s z n á 
é r t  a l a p i t a t i k ;  m i r e n é z v e  ha a k á r m i k o r  is az i g a z 
g a t á s  a k i s z a b o t t  c z é l t o l  e l t é r n e ,  h a t a l m á v a l  v i s z -  
s z a é l n e ,  v a g y  a k ö z s z a b a d s á g o t  n y i l v á n o s a n  v é 
s z e d é i  m e z l e t  n é :  a né p  ön j o g á n á l  f o g v a  v á l t o z t a t j a  
az  i g a z g a t á s t ,  vagy e g é s z e n  ú j a t  i s a l kot .  Me r t  azon 
á l l í t á s  és  t u d o m á n y ,  h o g y  az ö n k é n y  ü h a t a l o m -  és  
n y om a t t a  t á sn ak e l l e n t  ne l e h e s s e n  á l l a n i ,  k é p t e l e n ,  
r a b s z o l g a i  és  az  e m b e r i  n e m j a v á t  és  b o l d o g s á g á t  
v e s z e d e l m e z t e t ö  á l l i t á s . 44 —

Hogy ez tökéletesen megegyez a józanészszel, említeni is álig kell, 
csakhogy fölösleges szószaporitás. Mert mi a társaság? tökéletes szabad- 
ságu és jogú polgárok’ egyesülete.

Ki igazgatja ez egyesületet ? Ön maga a társaság. Gondolhatni e 
józanészszel, hogy a társaság maga magát elnyomja? nem.

11. „ Mi n d e n  v á l a s z t á s n a k  s z a b a d n a k  ke l l  l e n n i e ,  
és  e z e n  s t a t u s  m i n d e n  p o l g á r á n a k  — b í r v á n  a s z ü k 
s é g e s  t u l a j d o n o k k a l  — e g y e n l ő  j o g a  v a n  a k ö z ö n s é 
g e s  h i v a t a l o k r a  v á l a s z t a n á  és  v á l a s z t a t n i .  De a k á r 
k i r ő l  b í r ó i  í t é l e t  á l t a l  m e g b i z o n y o s o d i k ,  h o g y  v a 
j a  me l l  y h i v a t a l  e l n y e r é s é é r t  a v á l a s z t ó k a t  m e g 
v e s z t e g e t t e ,  t í z  e s z t e n d e i g  s e mmi  h i v a t a l r a  ne m 
v á l a s z t a t h a t i k  s vá la s z tó i j  o gá t i s e l v e s z t i . 44 —

Ha a választhatási tulajdon másban állana, mint abban, hogy mi
helyt a gyermek vagy ifjú eszével é l , vagy ha valaki e társaságon kivüj 
született, de magát e társaság’ tagjává vallja, ha mondom ezen kívül inas; 
föltétel kivánlatnék arra , hogy polgár, tehát választó is lehessen , nem 
volna józanészszerü társaság.

12. „A  k ö z ö n s é g ’ m i n d e n  t a g j á n a k  j o g a  v a n  k í 
vá n  ni ,  h o g y  é l e t e ,  s z a b a d s á g a  és  v a g y o n a  o l t a l m a z -  
t a s s é k  a k ö z ö n s é g  á l t a l ;  de k ö t e l e s  i s m i n d e n  tag. 
e z e n  o l t a l o m  f en  t a r t á s á r a  a r á e s ő  r é s z t  v i s e l n i ,  s hu 
s z ü k s é g  k í v á n j a ,  s z e m é l y e s  s z o l g á l a t a v a l ,  vagy e z e n  
s z o l g á l a t  h a s z o n  b e c s ű j é v e l  a z t  e l ő m o z d í t a n i .  M i n d 
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az á l t a l  s e n k i  v a g y o n á n a k  semmi  r é s z e  a k ö z h a s z o n r a  
f o r d í t á s  v é g e t t  el  ne  v é t e s s é k  a t u l a j d o n o s ,  v a g y  a 
n é p ’ k é p v i s e l ő i  m e g e g y e z é s e  n é l k ü l / 4 —

A kisajátításnál: a b ö c s á r ’ m e g t é r í t é s e  m e l l e t t ,  ki
maradt ; e nélkül jogtalanság volna valakinek vagyonát közczélra for
dítani , habár az egész képviselő testület tenné is , ha csak commu- 
nismusban nem élnének, ugyde akkor meg senkinek sem volna elkülön- 
zött tulajdona.

Egyébiránt az egész megint csak annak ismétlése, mi az első pont
ban mondaték ; mert ha az ember szabadnak születik , mind az önként 
következik, mi itt e’számláltatik; de következetlenség is csak ezeket 
meg ezeket elszámlálni, hanem ha egy vagy más cselekvést elszámoltok, 
mind sorozzátok elő, mit ember szabadon tehet, habár foliántokra ne
velkednék is.

13. „ M i n d e n  e m b e r n e k  s z a b a d  a ma g a  és  k ö z ö n 
s é g  o l t a l m a z á s á r a  f e g y v e r t  t a r t a n i  és  h o r d o z n i . 44 —

De ugyan ki is tilthatná és kinek juthatna eszébe is olly társaság
ban, melly szabad emberekből alakult.

14. „ Ez e n  s t a t us * m i n d e n  p o l g á r a i n a k ,  ha s z e m é 
l y ü k -  v a g y o n u k -  vagy b e c s ü l e t ü k b e n  a k á r m i  m é l t a t 
l a n s á g o t  s z e n v e d t e k ,  j o g u k  van  e l é g t é t e l t  k ö v e t e l n i .  
J o g u k  vaj) k í v á n n i ,  h o g y  n e k i k  az i g a z s á g  s z a b a d o n ,  
h a l o g a t á s *  é$ f i z e t é s  n é l k ü l ,  t e l j e s e n  és  p o n t o s a n  
s z o l g á l t a s s é k  k i.44

Mihelyt az megállapitatik, hogy az ember szabad, mind ez magá
tol értetik.

E pontok 38-ra terjednek, mellyeket végig s egyenként elsorolni 
feleslegesnek tartok, csak azt jegyzem meg róluk, hogy a józanészszel 
nem igen ellenkeznek, de mindannyi szószaporitások, s négy öt pontban 
mindazt éppen olly teljesen lehetett volna adni.

Má s o d i k  r é s z :  Igazgatás formája.

I. Törvényhozó hatalom.
1. t ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m  e z e n  s t a t u s b a n  a n é p  

lU t a 1 vé l  a s z t o t t s e n a t u s  és  k ö v e t e k  h á z á r a  b i z a t i k ;  
m i n d e n i k  há z  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n . 44 —

Ha a két ház egymástól független vo’na, nem lenne szükséges, hogy 
egyik ház a másikkal egyetértsen. De ez képtelenség is, mert e szerént 
a követek háza is más, a senatus is más törvényeket hozna.

Lehet hogy az amerikaiak és az európai liberális férfiak valami 
különös jónak , Czélszeriinek tartják a két táblát: én rosznak és egy
szersmind komédiának vallom.

Tegyük, hogy e két tábla valami uj törvényjavaslatban nem 
egyez meg; az egyik ház igy , a másik amúgy véli jónak. Ki dönti 
el a dolgot?

Ha valami egyes emberre bízzák eldöntését, azt magok fölé jogo
sítják; akkor már vész fenyegeti a társaságot. Ha pedig nem bízzák
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egy valakire, hanem szavazat többséggel döntik e l , csak úgy történhe
tik meg, ha az egész képviselőség együtt van. Ila tiz külön tábla volna 
i s , józanész szerint egyik tagnak sem lehetvén több joga mint a másik
nak, következőleg szavazata többet nem nyomhat mint akármellyiké; 
vagy ha többet nyom, már a társaság nem józanészszerü. Mire való te
hát a képviselőket két vagy több felekezetre osztani?

Minden megoszlás az enyészet’ magvait hordja magában.
A felsöház’ tagjai vagy eszesebbek, vagy éppen ollyanok, vagy 

végre kevésbé eszesek mint az alsóház tagjai: ha eszesebbek, az alsó
ház tagjaival öszsze kell olvadniok, hogy ezek tőlük szinte olly eszesek
ké lenni tanuljanak, de ekkor nem is volna szükség az alsó táblára, mert 
hiszen minek löl sék ezek az időt ha ugyis a felső tábla , vagy a senatus 
határoz el; ha csak éppen olly eszesek, igazlalanság őket felsőbbeknek 
nevezni, ha pedig kevésbé eszesek, bolondság volna őket még csak alsó 
táblai követekké is választani, annál inkább még felsöbbséggel megkü
lönböztetni.

2. „ E v e n k é n t  j u ni  us  e l s ő  s z e r d á j á n ,  v a g y  m á s k o r  
i s  ha  a s z ü k s é g  k í v á n j a ,  mi n d e n i k  ház eg y b eg y til. Meg
s z ű n i k  f o g l a l a t o s s á g u k  más  é v i  j u n i u s  e l s ő  s z e r d á 
j á t  m e g e l ő z ő  ké t  nappal . *4

Nem józanészszerü azt határozni, hogy a törvényhozó tagok egyik 
júniustól másikig együtt legyenek; mert a józanészszerü polgári alkot- 
vány mellett nem szükséges örökké tanácskoznak; hiszen a fő pontok
nak ollyanoknak kell lenniök, mellyek örök időkig változhatlanok.

Vagy pedig röviden azt kell kimondani, hogy a képviselők szünte
lenül öszszegyülve vannak.

3. „A t ö r v é n y h o z ó  h á z a k n a k  a n é p  á l t a l  h a t a l o m  
a d a t i k  az e g é s z  s t a t u s b a n  a k á r h o l  s z ü k s é g e s n e k  t a 
l á l t a t ó  t ö r v é n y s z é k e t  á l l í t a n i ,  e l r e n d e l n i  v a g y  v á l 
t o z t a t n i  i s ,  stb.“

Ha a képviselők vagy törvényhozók száma csekély, nem észszerű 
nekik hatalmat adni önkényük szerént mindenféle törvényszéket állítani: 
ha pedig minél nagyobb, vagy lehető nagy a törvényhozók száma: nem 
azt kell mondani, hogy nekik a nép hatalmat ad, hanem maga a nép 
hozza a törvényt.

4. „ H a t a l o m  e n g e d t e t i k  t ovábbá ,  h o g y  i dörül  i d ő r e  
a s t a t u s  b o l d o g s á g á r a  m e g k i v á n t a t ó  t ö r v é n y e k e t  hoz
zon.  Ad ó ,  k ö z t e r h e k ’ d o l g a  i r á n t  t ö r v é n y e s e n  h a t á 
r o z z o n ;  k a t o n a s á g ,  s t a t u s  o l t a l m a ,  t i s z t v i s e l ő k ’ á l 
la po t j  a és  m i n d e n  má s  a s t a t u s ’ j a v á t ,  s é r e l m e i t ,  t e r -  
h e l t e t é s e i t  i l l e t ő  t á r g y a  k i r á n t  is á l l a n d ó  t ö r v é n y e 
k e t  a l k o s s o n .  Úg y  mi nd  a z á l t a l ,  h o g y  a hozandó tt t ö r 
v é n y e k  ne  e l l e n k e z z e n e k ,  a s t a t u s n a k  má r  m e g á l l a 
p í t o t t  c o n s t i t u t i o j á v a l 14

E pont elejére éppen azt kell mondanom, mit a 3dikra mondtam. 
Továbbá, a józan polgári társaságban nincsenek, nem lehetnek terhek, 
ha csak mind azt tehernek nem veszszük, mit magunk kényelméért és 
jobbvoltáért önként, még pedig örömmel teszünk.
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Például: valahová gyalog járni restelünk , tehát hintót készítetünk 
s lovakat szerzünk. Ha ezt meg száz és ezer illyenfélét tehernek mon
dotok , ám nevezzék mind azt is tehernek, mit a közjólétére közösen és 
örömest teszünk. De e pontnak vége csakugyan nem józanészszerü. Hi
szen nem lehetlen, sőt igen valószínű, hogy valamelly constitutioban 
rósz pontok is vannak, mi esztelenség azt előre meghatározni, hogy 
azokkal ellenkező, azaz jó törvények ne hozattassanak?

5. „A t ö r v é n y h o z ó  t e s t h ö z  t a r t o z ó  s z e mé l y e k  s em
mi  má s  h i v a t a l t  n e m v i s e l h e t n e k . u

Talán csak addig és akkor, mig valósággal mint törvényhozók együtt 
vannak, mert szorosan minden eszével élő polgár a törvényhozók közé 
tartozik; mivel ha nem az egész polgári társaság hozza a törvényt, ha 
bár közvetve is , az nem neveztethetnék törvénynek. De más részről, a 
törvényhozóknak kell választaniok mind a végrehajtóság, mind pedig a 
birószéki tagokat, s pedig feltevén , hogy a törvényhozók a társaságnak 
legjelesb férfiai közül választanak, természetes, hogy a bírói és végre
hajtói tagokat magok közül is választják, vagy választhatniok kell.

6. „ M i n d e n i k h á z  n y i l v á n o s a n  t a r t j a  ü l é s e i t / 1
Erre semmi más észrevételem nincs, mint azt mondani, hogy : ter

mészetesen. Mert hiszen az egész társaság választja és bízza meg embe
reit a magok, tehát az egésznek javáról tanácskozni: mi esztelenség 
volna a társaságrul azt tenni föl, hogy maga magának vagy is akármely- 
lyik egyes tagjának megtiltja a tanácskozási terembe menni. Hiszen mi 
oka lehetne a társaságnak maga előtt titkolódzni?

Senatus. 1. „A s e n a t ú s  a t ö r v é n y h o z ó  t e s t  e g y i k  
o s z t á l y á t  t e s z i ;  t agj ai  c s a k  e s z t e n d e i g  m a r a d n a k  me g  
h i v a t a l u k b a n  s k ö v e t k e z ő l e g  v á l a s z t a t n a k :  a s t a t u s 
b e l i  m i n d e n  b i r t o k o s o k  s m e g t e l e p e d e t t  l a k o s o k , k i k  
a 21 é v e t  m á r  e l é r t é k ,  az e s z t e n d ő n k é n t  m a r t i u s b a n ,  
v a g y  m á s k o r  i s t a r t a t n i  s z o k o t t  g y ű l é s e k e n  a ma g u k  
k e r ü l e t e i k b e n  m e g j e l e n n e k  s az a z o n  k e r ü l e t r e  e s ő  
s e n a t o r t  s z a b a d  t e t s z é s ü k  s z e r  é n t  m e g v á l a s z t j á  k.“

Igaz a polgári társaság öszszes tagjainak tökéletes szabadsága van 
21 éveskort kitűzni, de józanészszerü nem lehet, mert lehetnek 20 vagy 
19, sőt 18, de még kisebb korúak, kiknek annyi belátásuk van, mint más 
40 éveseknek.

2. „A s z ó z a t o k  a z é  v é g r e  r e n d e l t  v á l a s z t o t t  s á g  
á l t a l  e g y b  e g y  ti j t e t v é n  j e g y z ő k ö n y v b e  i r a t n a k , s z á 
mu k  f e l o l v a s t a t i k  s a s t a t u s - t i t k á r n a k  b e k ü l d e t i k ;  
ez  a s e n a t u s  h á z á b a n  f e l o l v a s t a t i k ;  k i k  t ö b b s é g e t  
n y e r t e k ,  a s e n a t u s  t a g j a i  l e s z n e k / 4

Egészen józanészszerü, csakhogy mi szükség éppen jegyzőkönyvbe 
Írni; ki kell nyomatni, közzétenni sajtó utján s aztán megvan.

3. „A z ú j o n n a n  e g y b e g y ü l t  s e n a t u s  ma g a  vá l asz t j a  
e l n ö k é t  s má s  t i s z t v i s e l ő i t ,  m e g h a t á r o z z a  ü lése i s ta 
n á c s k o z á s a  r e n d é t ,  s e l o s z l á s á n a k  i d e j é t  a k ö v e t e k  
h á z á v a l  e g y e t é r t v e / 4

De hátha a követek’ házával meg nem egyezhetnek? íme a meg
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oszlásnak, rósz következése. Folebb a T ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m  
ezimnek második pontja szerént: egyik júniustól másik júniusig vannak 
együtt, itt pedig a tábla maga ha'ározza meg eloszlásának idejét.

Meg az is mondatik az első pontban, hogy egyik a másik táblátul 
független, mi szükség tehát, hogy egyik a másikkal egyetértsen? Lám 
akaratuk ellen is azt tanúsítják , hogy egy t stnek kell a törvényhozás
nak lenni.

4. „A s e n á t u s  a k ö v e t e k *  h á z a  á l t a l  h i v a t a l u k k a l i  
v i s z s z a é l  é s é r t  b e v á d o l t  t i s z t v i s e l ő k n e k  föi t él ö s z é k e .  
De í t é l e t e  c s a k a h i v a t a l b ó l i  e l m o z d í t á s i g  t e r j e d s a z  
i l l y  e l m o z d í t o t t  t i s z t v i s e l ő k ’ h i b á i  s m a g o k v i s e l e t e  
f ö l ö t t  a r e n d e s  t ö r v é n y s z é k  Í t é l .44

Mire való e megkülönböztetés ? Kik a polgári társasághoz tartoznak, 
azoknak legalább a törvény előtt kell egyenlőknek lenniök. Ez még az 
európai előítéleteknek maradéka.

5. „Ha a g u b e r n á t o r  v á d o l t a t i k  be,  a k k o r  a fő t ö r 
v é n y s z é k ’ e l n ö k e  v i s z i  az e l ö l ü l é s t  a s e n a t u s b a n ,  de 
s z ó z a t  n é l k ü l . 44

A józan szerkezetű társaságban minden vétkest, habár magát ki
rálynak , vagy császárnak nevezz© is , ugyanazon egy törvényszéknek 
kell elítélni, melly a legszegényebb vagy utolsó polgár fölött ítél. Én 
legészszerübbnek tartanám, hogy a törvényhozók osztatlanul együtt 
volnának s ezek magok ítélnének a kormánynak vagy végrehajtók’ vét
kes tagjai fölött.

Követek háza. 1. „ E z e n  s t a t u s b a n  a né p  m i n d e n  
e s z t e n d ő b e n  ú j r a  v á l a s z t j a  k ö v e t e i t ,  a z o n  m ó d o n  és  
i d ő b e n  mi n t  a s en a t o r oka t .  A követek háza a törvényhozó test 
másik osztályát teszi/4

Hiszen ez jó , csak az nem józanészszerü, hogy két részre van
nak szakadva. Ez európai előítélet. Kár hogy az amerikaiak ki nem 
küszöbölték.

2. „A k ö v e t e k  h á z a  a s t a t u s  m i n d e n  ü g y é n e k ,  s 
t i s z t v i s e l ő i  m a g o k v i s e l e t é n e k  m e g v i z s g á l ó j a .  A h i 
b á s  és  v é t k e s  t i s z t v i s e l ő k  ü g y é t  a s e n a t u s  e l é b e  te r 
j e s z t i  e l l á t á s  v é g e t t . 44

E szerént a követek háza is némileg törvényszék; a senatus is az, 
a rendes bíróság is. Hogy a józan polgári társaságban minden polgárnak 
természeti szabadsága akárki vétk st a törvényszék előtt vádolni, magá
tül értetik, tehát mért nem vádolhatna valakit maga a követek háza is 
mint testület? De ha a rendes törvényszéki bírákat maga a nép választja, 
mirevaló a senatust is törvényszékké alakítani ?

Vagy bir a rendes bíróság minden fölött Ítélni vagy nem. Ha bir, 
haszontalan európai formalitást és zavartságot készakarva követnek el 
az által, hogy némelly esetet vagy r.émelly tagot más bíróság alá vetnek, 
ez által gyöngül tekintélye hatalma a rendes bíróságnak: ha pedig nem 
bir minden fölött ítélni, mért nem alakítják birószéküket ollyanná, hogy 
minden fölött Ítélhessen?

3. „A s t a t u s ’ j ö v e d e 1 m e i t és k i a d  á s a i t  i l l e t ő  m i n-
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( len j a v a s l a t  a k ö v e t e k ’ h á z á b a n  k e z d ő d i k ,  d e a s e n a -  
t u s  i s b e f o l y h a t  e b b e ,  j o b b í t á s o k  va gy  v á l t o z t a t á s o k  
a j á n l á s a  ál ta l.“

Ebbül az tűnik ki, hogy a senatusban még sem bízik egészen a nép, 
mert különben nem csak javalatkép, hanem határozólag is be kellene 
folyni a polgári társaság ezen leglényegesebb kérdésébe.

Tegyük, hogy a követek háza határozata mellett megmarad, s a 
senatusnak semmi javalatát és változtatását el nem fogadja , mircvaló 
akkor a senatus ?

Ez az európai előítéleteknek szomorú maradványa.
De inirevaló a czifraság, a megkülönböztetés, hogy némelly dolog

ban a követek háza nagyobb hatású, másokban meg a senatus. Ez nem 
józanészszerű.

4. „A k ö v e t e k ’ h á z a  is m a g a  v á l a s z t j a  e l n ö k é t  és 
t i s z t v i s e l ő i t ;  m e g h a t á r o z z a  t á r g y a i t ,  t a n á c s k o z á s a  
r e n d é t  s e 1 o s z 1 á sá n a k i de j é t ,  a s e n a t u s s a l  e g y e t é r t v e / 4

Fölebb mondatott (1. Törvényhozó hatalom 1. pontja végén), hogy 
mindenik ház egymástól független.

Vagy képes a követek háza valamit, például mint e pontban, el
oszlását a senatus meg nem egyezése ellen is eszközölni, vagy nem ké
pes. Ha képes, mi szükség vau a senatus táblájára? ha nem képes, a 
két tábla egymástól nem független; hanem egyik a másiknak, mind a 
kettő együtt pedig a közjónak akadálya.

5. „ M i n d e n i k  h á z b a n  f o l y t  t á r g y a k  s a z o k  f ö l ö t t  
t a r t o t t  t a n á c s k o z á s o k  m i n d i g  k i n y o m a t n a k  s k ö z z é  
t é t e t n e  k.“

Az egész polgári alkotványban ennél józanészszerübb valami nem 
igen van ; nélküle a czélnak egészen megfelelhető képviselőség nem kép
zelhető.

II. Végrehajtó hatalom.
1. , É v e n k é n t m a r t i u s b a n , o 11 y m ó d o n , m i k é n  I a 

t ö r v é n y h o z ó k  v á l a s z t a t n a k ,  a né p  k o r má n y z ó t  (guber- 
nator) v á l a s z t ,  ki  f e j e  m i n d e n  p o l g á r i  s k a t o n a i  h i va-  
t a l o k n a k .  A t ö r v é n y e k b e n  m e g h a t á r o z o t t  mód s z e r é n t  
a s t a t u s t  k o r m á n y o z z a ,  de m i n d i g  a m e l l é j e  r e n d e l t  
t a n á c s o s o k ’ m e g e g y e z é s é v é  1.4‘

Józanul e pont ellen nem lehet kifogásunk.
2. „M i n d e n t ö r v é n y j a v a s l a t ,  m i u t á n  a k é t  h á z b a n  

k e r e s z t ü l  me nt ,  a g u b e r n á t o r h o z  kül det i k.  H a ö i s he l y 
b e n  h a g y j a  a j a v a l a t o t ,  a l á í r j a ,  s mi n t  m e g á l l í t o t t  
t ö r v é n y t  a z o n n a l  k i h i r d e t i .  Ha p e d i g  a j a v a 1 a l i r á n t  
é s z r e v é t e l e i  v a n n a k ,  a z t  e l l e n k e z é s e ’ o k a i v a l  s á l 
l í t á s a i v a l  e g y ü t t  v i s z s z a k ü l d i  a z o n h á z n a k ,  hol  az 
k e l e t k e z e t t .

A ké t  h á z n á l  r e n d é b e n  a k o r m á n y z ó  e l l e n v e t é s e i t  
és  o k a i t  m e g h á n y j á k ,  s ha  a h á z a k n a k  k é t  h a r m a d r é 
sze  mo s t  is h e l y e s n e k  t al á l j a  a j ava s l a t o t ,  a kor má nyz ó
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t o v á b b i  e l l e n v e t é s e i  me l l ő z  t e t v é n  a j a va l a t  k ö t e l e z ő  
t ö r v é n y n y é  v á l i k  s k i h i r d e t t e t i k .  A k k o r  i s ,  ha  a g u 
b e r n á t o r  tíz n a p  a l a t t  v i s z s z a  n e m k ü l d i  az e l ébe t e r 
j e s z t e t t  j a v a l a t o t ,  a z o n n a l  t ö r v é n y n y é  v á l i k  s k i h i r -  
d e t te t ik .44

Én komédiának tartom midőn egy egész nemzet van együtt s jónak 
tartott törvényjavaslatát egyik tisztviselőjének elébe terjeszti, hogy az 
jóvá hagyja.

Ha a törvényhozó gyűlés előre tudja, hogy az elnöknek helyben 
kell hagynia, akkor dőreség elébe terjeszteni: ha pedig az megakadá
lyozhatja : akkor már a társasági kötés nem józanészszerü.

3. „A k é t  h á z  k ö z ö t t  ü l é s e i k  f o l y t a t á s a  va gy  e lha
l a s z t á s a  f ö l ö t t  e r e d e t t  n e m e g y e z h e t é s  e s e t é b e n  a 
g u b e r n á t o r  e g y e t é r t  v é n  a t a n á c s c s a l  h a t á r o z ;  de az 
e l h a l a s z t á s  k i l e n c z v e n  napnál  t ovábbr a  nem t e r j edhe t . 44

Mindig lealacsonitó, midőn a társaságban van valaki, ki a társaságnak 
akármi ügyét egyedisége szerént döntheti el. íme a két táblának gyü
mölcse. Ha együtt vannak a képviselők, illyenekre soha nincs szükség.

4. „Az Í t é l ő  b í r á k a t  s az i t é l ö s z é k e k  m e l l e t t i  má s  
t i s z t v i s e l ő k e t ,  a n e m z e t i  ő r s e  r e g ’ ve z é r e i t  s a t enger i  
k a t o n a s á g ’ t i s z t e i t  — k i k n e k  v á l a s z t á s i  j o g á t  a n é p  
m a g á n a k  f e n - ne m t a r t o t t a ,  — a k o r m á n y z ó  n e v e z i  ki  
t a n á c s o s a i  m e g e g y e z é s é v e l / 4

Hogy az ítélő bírákat a kormányzó nevezi k i, a józanészszel me
rőben ellenkezik. Ha a törvényhozókat a nép választja s választani bírja, 
mért ne bírná az ítélő birá’ at is ?

A törvények, mellyeket a nép képviselőiben hozott, vagy jók, vagy 
roszak. A bíráknak azok szerint és nem önkényleg vagy gondolom for
mán kell itélniök. Ha jók a törvények, igen könnyű férfiakat választani, 
kik azok szerént ítéljenek; hiszen ezekben fökép igazságszeretet és jo
gosság kívántatik meg: ha pedig roszak a törvények, a kormányzót jo- 
gositni föl bírák’ kinevezésére, annyit tesz, mint neki önkényre és zsar
nokságra utat készíteni.

5. „A k o r m á n y z ó  f e j e  l é v é n  a k a t o n a i  e r ő n e k  hi 
v a t a l a  e s z t e n d e j e  a l a t t ,  a z o k n a k  r e n d b e t a r t á s a ,  e g y -  
b e g y ü l é s e  s g y a k o r l á s a  i r á n t  a m e g h a t á r o z o t t  s z a 
b á l y o k  s z e r é n t  r e n d e l é s e k e t  t e s z e n ,  és  ha  e l l e n s é g  
t á m a d n á  me g  a s t a t u s t ,  e r ő t  v i s z e n  az e l l e n  s a s t a 
t u s  o l t a l m á r a  m i n d e n t  e l k ö v e t . 44

Ez a maga rendén van , csak az nem volna józanészszerü, ha maga 
a törvény nem határozna, hanem minél több csak a kormányzó rende
lésétül függne.

6. „ Ha t a l o m a d a t i k  a g u b e r n á t o r n a k ,  h o g y  a t a 
n á c s c s a l  e g y e t é r t v e ,  az i t é l ö s z é k  á l t a l  s z a b o t t  bün
t e t  é s bül ,  a k ö r ü l m é n y e k  s z e r é n t  e l e n g e d j e n .  D e a hi - 
v a t a 1 u k a t r o s z u l  v i s e l t  t i s z t v i s e l  ő k ’ b ü n t e t é s é t  ne m 
e n g e d h e t i  e l.4<

Mindezekből világos, hogy a végrehajtó mind a törvényhozásba,
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mind a bíráskodásba és fökép ebbe nagy befolyással van, minek a józan 
szerkezetű társaságban megtörténni nem szabad.

Hiszen alkotványuk első részének 35-dik pontjában ez áll: a három 
fő hatalom, úgymint: törvényhozó, végrehajlóésitélöbiróihatalom meg
különböztessenek egymástól, hogy egyikebeliek a más knál (t. i. egy
szersmind , ugyanazon egy időben akarják értetni) hivatalt ne visel
hessenek.

Ha a kormányzó a bírák által szabott akármi büntetést megváltoz
tathatja vagy elengedheti, a polgári szerkezet rósz.

Vagy megérdemli a vétkes a rászabott büntetést vagy nem ; ha nem 
érdemli, a bíróság dolga fölmenteni; ha megérdemli, józanul senki alóla 
föl nem mentheti, mert akkor a büntetés czélja tévesztve volna; de jó
zanul nem is szabad, csak önkény teheti; mert igy a fölmentett vétkes 
törvény előtt kivétel volna, ki büntetlenül követett volna el hibát.

Ha csak egy is találtathatik illyen a társaságban, az nem józanész- 
szerü többé.

Ha megkegyelmezést jónak tart a társaság, azt tegye az ítélő bíró
ság, de ne elegyítse magát egyik hatalom a másikába. A megkegyelme- 
zési jog európai gyümölcs, melly inkább keserű mint édes.

7. „A közpénz t á r ból  semmi  más kö l t s é ge t  nem re n d e l
het ,  csak mi  a t ö r v é n y e k b e n  s a t ö r v é n y  h o z  óság. ál t al  
megál l api t a t ot t .  Ki ve vé n  azon e s e t e t ,  ha a s t a t us t  e l l e n 
ség t á ma d j a  m eg, s annak ol t a l már a  k í vá n t a t i k  a k ö l ts é g /4

Ha valaha, bizonyosan akkor kívántatik meg, hogy a nép’ képviselői 
öszszegyüljenek, midőn hazájukat ellenség fenyegeti, tehát a költséget 
is meghatározhatják; ezt még illy esetben is, a kormányzó’ önkényére 
bízni mindig veszedelmes vagy legalább káros lehet.

A  T anács. „A gubernátor mellé a végrehajtó hatalomnak segít
ségére s utasítására minden évben öt tanácsnok választatik a nép által. 
Statustitoknokot, pénztárnokot, elegyes gyűlésben titkos sorsolás által 
választnak.u

Vagy ért és képes maga a kormányzó kormányozni, vagy nem ké
pes; ha képes, minek mellé más öt (vagy akárhány)? ha nem képes,esz- 
telenség mégis csak magát kormányozónak czimezni; ekkor inkább jó- 
zanészszerü őket együtt s a többes számban kor má nyz ókna k  nevezni.

III. Ítélő hatalom.
„Az alsóbb székek Ítéletei megvizsgálására egy fő itélöszék állila- 

tik, mellynek biráit a gubernátor nevezi ki a tanács megegyezésével, stb.
Ha minden jó volna is e közlársasági intézkedésben, az rósz, hogy 

a kormányzó nevezi ki a fő Ítélő bírákat. Miként lehetne itt egyik hata
lom a másiktól független, ha egyik a másikat kinevezi ?

Ez józanészszerü nem lehet. Hoszasan vitathatnám ez állításomat, 
de azt hiszem erről józan ember nem is kételkedhelik.

Miután sorban előadtam, mit nem tartok az alkotványokban a józan- 
észszel megegyezőknek, azt is előadom, miilyen alkotványt tartok én jó- 
zanészszerünck. Legyen.

És azt szerénytelenség nélkül merem hinni, hogy mind a törvény
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hozóstul, mind a kormány túl, ha julalmat nem is, legalább méltó köszö
netét nyerek azért, hogy kezükre dolgoztam, mert bizonyos az, hogy a 
jót mindegyikük óhajtja.

VIII. FEJEZET.

Józanészszerü polgári alkotvánj.

A) Első rendű törvények.

1. Mi emberek mindnyájan tökéletesen egyenlő jogokkal és 
szabadsággal születünk.

Ezt ismerjük minden józan polgári társaság’ alapjának; miszerént a 
társaságban egyik a l a t t v a l ó ,  másik f ö l e b b v a l ó  nem lehet. A 
szabad polgárok között csak határozott időre választott elöljárók lehet
nek , de ur és jobbágyok nem.

2. Mi emberek mindnyájan ugyanazon természeti fötnlajdon- 
ságokkal vagyunk felruházva.

Azon természeti fotulajdonságunk pedig abban áll, hogy: mindnyá
jan kívánjuk azt, mit önfentartásunkra jónak tartunk, mindnyájan óva
kodunk attu l, mit rosznak ismerünk meg, s romlásunkra szolgál.

3. Mi emberek mindnyájan vágyat érzünk magunkban szük
ségeinket kielégíteni.

E három pontot semmi józan ember nem tagadhatja, természetesen 
következik tehát, hogy emberi tulajdonságainkra nézve egyenlők va
gyunk. Ha pedig valaki kételkednék, még azt mondjuk meggyőzésére,

a) Mindnyájan férfi és nő közösülése által fogantatunk és születünk.
b) Mindnyájan megéhezünk, megszomjazunk, elálmosodunk, nö- 

szülünk.
c) Mindnyájan tökéletesebbedhetők vagyunk.
d) Mindnyájan ugyanazon testrészekbül állunk.
e) Mindnyájunk vére piros.
O Mindnyájan meghalunk, stb.
4. Azon szabadság és jogok, mellyekben születünk, soha senki 

által el nem idegeníthetők.
Mivel e földön rajtunk embereken kívül semmi más, nem csak fel

sőbb , de hozzánk hasonló tökéletesülhető lények sincsenek, nem kép
zelhetjük^ foszthatna meg természeti szabadságunktól és jogainktul.

5. A szabadság és jogok nyilatkozatban és cselekvésben tűn
nek ki.

Ebből következik, hogy ember nyilatkoztathat, cselekedhetik min
dent, mit kigondolni képes. Midőn tehát akár magánosán élünk, akár tár
saságba állunk: tökéletes szabadságunknál fogva tulajdon magunk jobb
voltáért tartoztatjuk meg magunkat némelly cselekvéstől, nem pedig 
mások kényszerítése által.

Szabad akaratunk lévén, minden legszigorúbb törvények és tilal
mak daczára is véthetünk mások ellen, de azt cselekedvén esztelenked-
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nénk, mert vagy az általunk hozott törvények szerént magunk büntet
nék magunkat, vagy azt hinók fel irántunki hasonló cselekvésre, ki el
len vétettünk volna.

Nem tartjuk tehát szükségesnek elszámlálni, mit szabad tennünk, mi- 
höz van jogunk, hanem kevés szóba foglaljuk: ember más korlátot cse
lekvésében el nem ismerhet, csak azt, mit tulajdon maga hasznáért ön
magának józanesze’ sugallásábul tesz.

B) Másodrendű törvények.

1. Midőn mi emberek társaságba lépünk, nem áldozzuk fel ter
mészeti szabadságunkat és jogainkat.

Mi tagadjuk, hogy embernek szabadságát és jogait fel kelljen áldoz
nia, midőn társaságba lép.

Az emberiségnek tökéletes szabadságában volt és van máig a föld
nek gyümölcsét közösen használni, vagy csoportonként annyit sajátukul 
kijelelni, mennyi természeti s z ü k s é g e i k ’ k i e l é g í t é s é r e  me g -  
k í v á n t a t i k .

Ha jobbnak tartották bizonyos részt a bizonytalan egész helyett vá
lasztani, azaz fentartásukra szükséges mennyiségű alapot tulajdonul ki
jelelni , ezt tökéletes szabadságuknál fogva tevék.

Kinek ez nem tetszik, ma is szerte csatangolhat az egész föld szí
nén , ha szükségeinek kielégítésében akadályokra talál, szabadságában 
álland azokkal örökké küzdeni, vagy ha üdvösebbnek tartja, sajátul szer- 
zendett részt választani.

2. A polgári társaság egyetlen czélja kölcsönös védelem.
Valamint a nagyobb hal a piczinyt elnyelheti, a nagy madár a ki

sebbet felfalhatja: éppen ugy az erősebb és hatalmasabb ember a gyön
gébbet elnyomhatja , szabadsága és jogai gyakorlásában akadályozhatja ; 
de mi az álalnál eszesebb emberek s erényeslilhetö és mindinkább töké
letesedhető lények éppen azért álltunk társaságba, hogy egymásnak ter
mészeti szabadságát és jogait a talán erősebbnek önkénye s erőszakos
kodása ellen biztosítsuk, védelmezzük.

Mi ugyanis arrul vagyunk meggyőződve, hogy minden polgári jó
zan szerződés csupán e czélbul készül.

Ha mi önként teljes szabadságunknál fogva magunkban azt hatá
rozzuk, hogy egyikünk a másikat semmiben ne háborgassa, ne akadá
lyozza: szünteleni fejlödhetésíinknél fogva minden egyes polgárnak, te
hát az egész társaságnak is , egyéb czéljai, mellyeknek öszesége a j  ó- 
1 é t vagy b o l d o g s á g ,  önként következik , a nélkül, hogy törvényül 
vagy parancsolólag mondanók ki : mozdítsd elő a társaság jólétét.

Minden ember természetinél fogva igyekszik s törekedik minél jobb 
létre, az ellenkező nincs is tehetségében, tehát a társaság jóléte is ma
gától bekövetkezik.

3. Egész társaságot illető törvény csak az lehet, mit az egész 
társaság hoz,

Mi azt örökigazságnak ismerjük, hogy: a törvény csak azt illeti, ki 
hozta. Ha mégis valaki azt megtartani kényszeritetik, a nélkül, hogy an-
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nak hozatalába befolyhatott vagy megegyezett volna: ez rab, a törvény
nek hozói pedig zsarnokok.

A társasági eszme az , hogy ahhoz mindenki tetszése szerént, tehát 
szabad akaratánál fogva járult. Mig ö a társaságnak egyik tagjául létez, 
nélküle vagy tudta és akarata nélkül nem történhetik semmi, vagy ha ha- 
tároztatik, az rája nézve érvénytelen.

Megeshetik, hogy egyik másik tagtárs be nem foly a törvényhozás
ba , abban részt nem vesz, valamelly javaslathoz nem járul, hanem meg
nyugszik abban, hogy nélküle is majd üdvösen munkálnak a többiek; ö 
lássa; a dolog lényege az, hogy ha kedve van, befolyást gyakorolhasson.

Ha a társaság tíz millió tagbul áll, de kilencz millió nem kíván a 
törvényhozásban részt venni, hanem elfogadja, s megnyugszik abban mit 
az egy millió határoz: ekkor a társaságban tökéletes szabadság uralko
dik ; az józanészszerü: ellenben ha kilencz millió, tehát a legnagyobb 
többség hozná a törvényt, s az egy milliónak bár kedve és akarata volt 
vala befolyni, de nem lehetett, s abban meg sem is egyez, és ha mégis 
annak megtartására köteleztetik, ez nem volna többé szabad polgári tár
saság; az egy millió rab volna, a többi kilencz millió pedig zsarnok lenne.

4. A milly tökéletesen szabad volt azelőtt mindegyikünk, ép
pen olly szabadsággal egyesülünk, tehát szabad társaságunk is.

Akár egy igen nagy városban együtt, akár elszórt helységekben 
külön csoportonként lakunk, a födolgon nem változtat, vagyis termé
szeti szabadságunkon csorbát nem ejt; mert akár ötven millió, akár csak 
ezer ember legyen a társaságban, mindegyikünk csak azon szabadsággal 
és jogokkal bir, mellyeket magával hozott a társaságba. Többje nem le
he t, mert ki adott volna még hozzá? kevesebbje sem lehet, mert ki vett 
volna el abból, mit magával hozott? Tehát

5. Minden helység egymástul tökéletesen független, s önma
gát igazgatja.

A haza vagy status vagy társaság csak képzeleti név, ha csak ma
gunkat mint egyes embereket, s a helységeket, hol lakunk, statusnak 
nem veszszük.

Midőn azt mondjuk: szabad társaság, szabad nemzet, képtelenség 
nélkül nem érthetünk mást, mint az egyes helységeket, vagy azok la
kosait.

Ha tehát a társaságban szabadság van, az nem létezhet egyebütt, 
mint a helységekben, mivel a status csak ezekbül áll. Miként lehetne te
hát egyik helység a másiktul függő ? akkor nem volna szabadsága.

6. A helységeket vagyis kis társaságokat nagyobb társasággá 
kötő kapcsok az általunk szabadon hozott törvények.

Kölcsönös védelem lévén minden, még a legkisebb társaságnak is 
czélja, természetes, hogy az emberek hajlandók nagyobb társaságba át
alakulni; mert minél többen vannak azok, kik egymásnak védelmére ma
gokat elszánják: annál biztosabb a védelem.

Mivel pedig a kölcsönös védelem vagy élőszóval, vagy írásban 
nyilvánosul, ezt törvényeknek, polgári szerződésnek, vagy alkotvány-

8
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nak nevezzük; s ezek a kapcsok, ezek a kölcsönös védelemnek nyilvá
nos biztosítékai,

C) Harmadrendű törvények.

1. Ezennel törvénynyé szentesítjük közakarátnnkat, hogy senki 
közülünk egymást semminemű szabadságában és jogaiban nem gá
tolja.

De mivel az ember gyarló, s föltételeiben néha ingadozó, fogadá
sárul megfeledkező s indulatai elragadhatják, azon esetre

2. Egymásnak közösen szentül fogadjuk és ígérjük, hogy ha 
valamellyik közülünk a másikat szabadságában gátolni akarná, e 
gyarlóságát korlátozzuk.

Minthogy mi e fogadásunkat önként teszszük, tökéletes szabadsá
gunkat éppen az tanúsítja, tehát abban hiányt nem érezhetünk. Ki e fo
gadás tételre kényszerítve volna , az nem tartozhatnék társaságunkhoz.

3. A mint a társas élet minden javaiban mindegyikünknek ré
szesülni egyenlő joga és szabadsága van: úgy természetesen, ha 
az némi terhekkel jár, azokban szinte oliy egyenlően részesülünk.

Mi azon eszközöket, mellyek által akár legelső czélunkat a kölcsö
nös védelmet, akár egyéb czélainkat elérni óhajtjuk, józanul terheknek 
nem nevezzük; mert hiszen akkor minden mozgásunk, cselekvésünk, te
hát egész életünk nem egyéb volna, mint teher. Pedig nem volna e örült-' 
ség magát az életet, mellyet természetünknél fogva annyira szeretünk, 
csupán tehernek nevezni?

Valamint minden egyes ember örömmel szántja s veti be földét, s 
örömmel tesz más foglalatosságu ember is akármi költséget jövendő ha
szon s nyereség fejében s azt józanul tehernek nem nézheti: úgy, közö
sen a közjó előmozdítására fordított munka és költség sem lehet teher, 
mert ezt, éppen azon egyes emberek s éppen a magok hasznáért szintolly 
örömmel teszik.

4. Minden kormányzást tökéletes szabadságunknál fogva ma
gunk közül választott elöljárók visznek.

A legkisebb helység éppen olly tökéletesen szabad a maga határán, 
a maga körében mint a legnagyobb város, tehát minden helység egymás- 
tul egészen független. De mivel lehetnek, sőt vannak ügyek, mellyek 
nem csupán egyes helyeket, hanem azok öszveségét vagyis az egész tár
saságot illetik és érdeklik: ezek elintézésére közelöljárókat, ügyviselö- 
ket választunk. Mivel pedig a természettől tökéletesen egyenlő szabadsá
gnak vagyunk, s e szabadságunkat a társaságba magunkkal hozzuk; mind
egyikünk választ, és választatható. Hogy a jelesebbet választjuk akármi
féle elöljárónkká, magátul értetik.

5- Minden év utolsó hónapjának első napján társaságunk kö
zéppontjára öszszejövünk, s legalább két hónapig tanácskozunk.

Mivel pedig sem nem lehető, sem nem szükséges, hogy mindnyájan 
öszszegyüljünk, mert igy egy időre minden foglalatosságnak s egyéb
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dolgainknak meg kellene szünniök, tehát minden helységben néhányat 
képviselőinkül választunk.

Népgyülésünk és tanácskozásunk idejét pedig azon okbul rendeljük 
így, hogy u.j tisztviselőink az esztendőnek végén már választva legyenek, 
mig az előbbiek hivatalukban vannak, s azokat az év első napján felvált
hassák.

Az uj évnek első hónapját pedig azért kívánjuk még tanácskozásra 
fenhagyni, hogy a hivatalbul kimúlt egyének közül azokat, kik talán tiszt
ségükkel viszszaéltek, hevenyében számadásra vonhassuk, s ha vétke
seknek találtatnak, az általunk választott legfőbb bíróság’ kezébe adhas
suk; vagy maguk együttlevö képviselőink tüstént elítélhessék.

6. Eleve úgy egyeztünk meg, hogy minden 1000 személy után 
egy képviselőt küldünk a megyék’ központjára, kik aztán magok 
közül a törvényhozókat megválasztják.

Hogy e vagy más illy rendszabásunk fölött majd vitatkozunk s talán 
máskép határozunk, ez természetesen belátásunktól függ.

A mit ma jónak , igen czélszerünek hiszünk, talán esztendő múlva 
nem olly józannak tartjuk.

Hiszen éppen abban áll szabadságunk, hogy mihelyt valamit változ
tatni kívánunk, azt azonnal tehessük is.

7. Senki az alatt, mig közhivatalban van, sem nem választ
hat, sem nem választható

Ezt természeti szabadságunk és jogaink’korlátozásának nem tekint
jük , mivel éppen teljes szabadságunknál fogva és önként mindnyájunk
nak beleegyezésével határozzuk, azon okbul, hogy a tisztviselők’ tekin
télye, befolyása és hatalma által származható választási viszszaéléseknek 
elejét vegyük.

8. Minden tisztviselőt csak egy esztendőre választunk
Ezt pedig azért határozzuk igy, hogy a talán uralkodásra s hatalomra 

vágyó tisztviselő hivatalában meg ne öröködhessék s annál fogva szabad
ságunkat semmi módon ne veszélyeztethesse.

Czélszerünek hiszszük ez intézkedésünket csak azon egy okbul is, 
hogy igy teljes szabads gunkat és jogainkat évenként gyakorolhatjuk.

De józanészszerünek tartjuk e határozatunkat több tekintetből is, 
mellyek a következők: mert a tisztviselő, ha kötelességének pontosan 
meg akar felelni, több évig folytatva egyhuzomban nagyon megterhelné 
s erötetné magát, már pedig minden fökép derék polgártársunkat kímél
nünk kell; ha pedig elhanyagolná hivatalát, annál több kárt vallanánk, 
minél tovább viselné azt; továbbá az ember nagyon vágyik kitünte
tésre , tehát minél többször és minél többnek kell arra alkalmatosságot 
adnunk, mi csak úgy történhetik meg, ha évenként uj tisztviselők vá
lasztatnak.

9- Egy ugyanazon hivatalt több ízben senki közülünk nem vi
selhet, de ha méltónak találtatik, más felsőbb hivatalra választat- 
hátik.

Már csak azon okbul is legjózanabbnak ismerjük e határozatunkat,
8*
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mivel e szerént minden polgártársunknak kiképeztetésére ösztönül szol
gál, hogy a tisztviselöség legközelebb rákerülhet, ka azt elérni vágyik.

De czélszerünek valljuk azért is, mert igy minden tisztviselő uj erő
vel fog hivatalához; a hosszasabb hivatal eltompitja, elzsibbasztja, ha- 
nyaggá, kedvetlenné, néha dölyfössé teszi az embert. A foglalatosságok 
változatossága élénkíti, deríti, erősíti, az embert.

10. Egynél több hivatalt egyszerre senki közülünk nem vi
selhet.

Vagy teljesíti lelkismeretesen hivatalát a választott tisztviselő, vagy 
nem teljesiti. Ha igen , nem maradna a másik hivatal’ viselésére ideje; 
ha pedig nem teljesíti, még az egy tisztségben meghagyni is hiba volna.

De azért sem lenne józanészszerü egy emberre többféle tisztséget 
ruházni egyidöben, mert igy nagyobb tekintélye, tágasabb hatásköre, 
veszélyesebb hatalma lenne.

Mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy soha zsarnokság nem támad
hat máskép , hanem az által, ha egy emberre többféle hatalom ruház- 
tatik.

Más részről tekintve nem is lehet egy személyre többféle tisztséget 
bizni, mert a józanszerkezetü társaságban minden tisztviselőnek szün
telen hivatalában kell lennie, egy személy pedig egyszerre két vagy 
több helyen nem lehet.

11. Fő vagy legfőbb tisztségre csak ollyat választank, ki min
den alsóbb hivatalt fokozatonként, de azon felül dicséretesen és 
tefjes megelégedésünkre, töltött be. Ha valaki hivatalával viszsza- 
élt, s a törvényszék előtt vétkesnek találtatott, azt soha semmi 
hivatalra többé nem választják, de választói szabadsága és joga 
természetesen megmarad.

E fokozatosságot azért tartjuk czélszerünek, mivel a kisebbszerü 
vagy alsóbb hivatalokra serényebb, ifjabb és munkagyözöbb egyének kí
vántainak s e rendszer mellett jutniok is kell; mire ezek a legfelsőbb hi
vatalokra kerülnek, érett ítéletíi, szilárd jellemüekké erösült férfiakká 
válnak.

Czélszerünek tartjuk e fokozatot még azért is , meri ha felső hiva
talokra lehetne jutni az alsóbbak mellőzésével, úgy ezeknek nem volna 
előttük böcse; a felsőbbek szinte elvesztenék tekintélyüket, minthogy 
akárki is elnyerhetné.

„Mindenek fölött pedig az — mond Sasku, Boldogság-tudomány czi- 
mü igen jeles munkájában — ki már egyszer felsőbb tisztséget viselt, 
nemcsak nem kívánna viselni többé más alsóbb tisztségeket, és igy a 
maga jóviseletére az ösztönt továbbra elvesztené, hanem nyilván meg is 
vetné azokat, mindenesetre gőgös lenne s polgártársainál magát fölebb 
tartaná, pedig a kevélység minden gonosznak egyik fő anyja s erre an- 
nálfogva a társaságnak minden alkalmat távoztatnia kell.

„Azt is meg lehetne itt említeni, hogy a ki felsőbb tisztséget viselne, 
a nélkül, hogy az alsóbbakon átment volna, azt könnyen megcsalhatják 
az alsóbb tisztviselők, minthogy ö járatlan lenne azoknak foglalatossá
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gaiban, s nem ismerhetné az azokban történhető viszszaéléseket s a ra
jok nyitó alkalmakat. Nincs pedig képtelenebb, mint mikor valaki ollyan- 
ban parancsol, a mihöz nem ért. így sokszor ollyanok végrehajtását is 
kívánná az alsóbbaktul, a miket ezek nem teljesíthetnének; nem kíván
ná ellenben az ollyanokat, a mik teljesíthetők lennének, vagy a mely- 
lyeket meg kellene kívánnia.

„De már csak az is elég ok e szabály’megtartására, hogy különben 
mindazon tisztviselők és nemtisztviselök, kik valakinek hirtelen és egy
szerre felsőbb tisztségbe jutása miatt elmellözést szenvednének , elked
vetlenednének, söl sokan közölök még a társaság’ellenségeivé is válhat
nának; mert semmi sem fáj úgy az embereknek, mint éppen leggyön
gébb hiúságuk megbánlása. stb.“

12. Törvényhozás, kormányzás, bíráskodás és pénzügyeiét 
vagy kincstárnokság egymástól szorosan elkülönöztetik.

Mi társadalmi czélunk’ biztos elérhetésére ez intézkedést tartjuk 
legjózanabbnak:

a) T ö r v é n y h o z ó k ,  mi magunk az egész nép. Mig mi, mint kép
viselők vagy törvényhozó test együttvagyunk évenként legalább két hó
napig, semmi hatalmat fölöttünk nem ismerünk; mind a kormányzó, mind 
az ítélő, mind pedig a kincstári hivatal fölött tökéletes szabadságunk és 
jogaink szerént intézkedünk, tehát mind a három tőlünk függ. Midőn mi 
a törvényeket meghoztuk, vagy a szükségteleneket eltöröltük s kihirdet
tük, a fölisztviselöket magunk közül nyilvánosan szótöbbséggel megvá
lasztottuk , eloszlunk, és akkor

b )  A k o r m á n y z ó i  t i s z t s é g  teljes erejében á ll, felhatalmaz
tuk addig, mig ismét öszszegyülünk; az általunk hozott törvények meg
tartására ügyel, hogy az egész társaságban azok fentartassanak, tisztel— 
tessenek.

És ekkor mindenikünk, bár egészben együtt törvényhozók vagyunk, 
egyenként elöljáróságuletisztséget ismerjük; de midőn együttvagyunk, 
a kormányzást vagy végrehajlóságot elöljárókul el nem ismerhetjük.

c) í t é l ő  t i s z t s é g ;  ez a legfőbb törvényszék, tagjait éppen úgy 
évenként népgyülésünkön magú ik közül választjuk, mint a kormányzó
test tagjait. Minden helységben tökéletesen független s önhatalmú válasz
tott kormánybiróság lévén — csak az ott el nem dönthetett ritka eset 
vitetik a fő törvényszék elébe. Azonban a kormány-tisztségnek akármely- 
lyik vádolt tagja egyenesen ez itélöszék elébe tartozik.

d) K i n c s t á r n o k s á g ,  ez kezel minden közjövedelmi és kiadási 
tárgyat, bányákat, adót, vámot, pénzverést; ez őrzi a kincstárt, ez fizet 
ki minden országos tisztviselőt.

13. Mipden tisztviselő, hivatalának ideje alatt is, mint azelőtt 
vagy azntán magános ügyeire, és vagyonára nézve, miként egyéb 
polgárok azon hatóság alá tartozik, hol lakik, vagy a hol vagyona 
létez, és semmi kötelesség teljesítése alól kivéve nincs.

Ugyanis mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy mihelyt a társaság- 
bán csak egyetlen egy polgárra nézve bármi kivétel, kiváltság tétetnék, 
azonnal megszűnnék józanészszerü lenni. Az illy kivétel urakat nemzene,
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az urakbul bitorlók válnának, a bitorlás végre legegyenesebben zsar
nokságra fajulna.

14. Ha valaki társaságunk tagjai közűi vétkes gyanúba esik, 
legyen tisztviselő vagy nem, mindenki bevádolhatja, sőt bevádolni 
tartozik azon hatóság előtt, mellyben lakik, mert a vétket irtani 
és nem tűrni egyik kötelességünk. Azonban a tisztviselők csak hi
vataluk’ lejártával idéztethetnek meg törvény elébe.

Ezt azért tartjuk szükségesnek alkotványi szerződésünkben kitenni, 
mivel ez maga képes a gyarló emberek’ nagy részét a vétektől viszsza- 
tartóztatni.

15. Minden néven nevezendő tanácskozást vagy ülést nyilvá
nosan tartunk.

Úgy vagyunk meggyőződve, hogy a hol nyilvánosság van, ott a 
bűn nem tenyészhetek.

16. A kormányzást hét személyre bízzuk.
Azért tartjuk e számot leginkább czélfelelönek, mivel ha keveseb

ben volnának, könnyen megtörténhetnék, hogy társaságunk’ veszedel
mére öszszeesküdnének, s mivel a kormányzás többféle ágaira nem ke
rülhetne belőlük egyegy felügyelő. Többet pedig azért nem tartunk czél- 
szerünek, mivel könnyen támadhatna köztük egyenetlenség, egyetnem- 
értés, mi az igazgatásban káros következésü lehetne.

A törvényhozásnál az a jó, ha sokan, a végrehajtásnál pedig az, ha 
kevesen vannak.

17. A bíráskodási hatalmat tizenöt személyből alkotjuk öszsze.
Ha ennél kevesebb tagbul állna, például ötbül vagy hétbül vagy ki- 

lenczböl, kik közül ha még vagy betegség vagy más akadály gátolna egy 
keltőt az itéletmondásban megjelenni, a többség igen csekély számot 
tenne, s könnyen hiba követtethetnék el. Több tagot pedig szükségesnek 
azért nem tartunk, mivel a világos törvények szerént tizenöt ember ép
pen olly világosan ítélhet, mint ötven vagy száz. A bíróságra nézve 
azonban még ezeket tartjuk szükségesnek megemlíteni :

a) A vádoltra mindigaz öszszes bírói személyzetnek két*harmadré
sze, azaz tiz mondja ki a v é t k e s t  vagy nem vé t ke s t ,  különben föl
mentve van.

b) Valamint minden ügyeink nyilvánosan tárgyaltatnak, de különö
sen határozzuk, hogy a főtörvényszéki minden ítéletek, mielőtt a vádol- 
takon végrehajtatnának, sajtó utján minél több példányban társasági köz
költségünkön kihirdettetnek, és pedig ollyképen, hogy mindenik biró 
egyenként előadja okait, mellyeknél fogva a vádoltat bünös - nek vagy 
b ü n t e 1 e n nek ítéli.

c) Ámbár egyéb tisztviselőink csak hivataluk lefolytéval idéztethet
nek törvény elébe, de főitélöszékünk’ akármellyik tagja, mihelyt való
színű, hogy igazságtalanul Ítélt, azonnal letartóztattatik addig, míg e 
törvényszéknek uj bírái lesznek, kik aztán fölötte ítélnek.

18. A kincstárnoksági tisztség őt tagbul áll.
Ide a legvagyonosabb polgárokat választjuk, azért, hogy saját va-

!
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gyonukban biztosítékunk legyen azon esetre, ha az országos kincstárbul 
elidegeníteni merészelnének.

19. Minthogy társaságunk legfőbb czélja a kölcsönös védelem: 
természetes, hogy mindegyikünknek védőszert vagy fegyvert kell 
tartania.

A kormányzásnak hadügyi ágát világos utasítással látja el népgyü- 
lésünk e tárgyban.

Egyébiránt úgy egyeztünk meg magunk közt, hogy mindnyájan kik 
fegyverfoghaló polgárok vagyunk, a védelmezé>ben vagy fegyverben ma
gunkat évenként kétszer, tavaszszal és öszszel gyakoroljuk, mert külön
ben nem tudnék magunkat és egymást ügyesen védelmezni.

Ha ellenség támad m eg, mindnyájan kelünk föl; mert hiszen czé- 
lunk magunkat védelmezni. Együtt lévén minden tisztet és fővezért mi 
magunk választunk, de ki is választhatna más?

20. Az országos tisztviselők’ fizetéséllek mennyiségét megha
tározni üdvösnek találjak.

Minden helység tökéle’esen független lévén egymástul, önkörében 
erre nézve is mindegyik saját belátása szerént cselekszik, s önhasznáért 
tisztviselőinek fizetését annyira határozza, mennyit legüdvösebbnek tart; 
ha kevés fizetést ad , erkölcstelenségnek készit utat; ha sokat, azaz 
többet ad, mint szükséges, megint magának árt, még pedig sok tekin
tetben.

Az országos főtiszt viselők fizetését ennyire határozzuk:
a) K é p v i s e l ő k  e l n ö k é n e k  naponkint jár 10 ezüst forint; a 

többi képviselőknek egyenként 8 ezüst forint. Ha a gyűlés tovább tartana 
két hónapnál, azontúl napi dijat nem huzunk.

Azért tartjuk pedig e fizetést éppen elégségesnek, mivel nem az 
czélunk, hogy e gyűlésen pénzt szerezzünk, hanem üdvös törvényeket 
hozzunk; a két hónap eltelte után pedig azért nem huzunk napi díjat, 
nehogy rászokjunk versengeni; s a mit rövid időn elvégezhetnénk, ho- 
szasan nyújtani, halasztani ne legyen kedvünk.

b) K o r m á n y z á s* e 1 n ö k é nek 16,000 fór. a többi kormányzói 
fötisztviselö mindegyikének 10,000 forint. Ezt azért nem határozzuk sem 
többre sem kevesebbre; mivel ha több volna, nagy fényűzést kezdhetne 
mi a romlás magvát hintené el; ha pedig kevesebb volna, részént nem 
tartanák némellyek érdemesnek e szép hivatalra törekedni, részént má
sok az ajándékozás veszedelmes rendszeréhöz folyamodhatnának.

Ha gazdagra esik e legfőbb tekintetű hivalal betöltése, saját jöve
delmével pótolja; ha szegény választatik, annak elég nagy fizetés.

c) B í r á s k o d á s i  e l n ö k  fizetése 10,000, a többi birákéi egyen
ként 7,000 fórt. És ezt azért tarljuk elégségesnek, mivel ide már külön
ben a minden hivatalokon átment legérettebb eszű férfiakat választjuk, 
kik a világi gyönyörűségeket megeléglették. De azért is, mert kevesebb 
dolguk leszen mint a kormányzóknak.

d) A k i n c s t á r n o k s á g i  elnök’ s a más négy tagé egyenként 
s egyformán 8,000 forint.

E kincstárnokok mindegyike egyszersmind ellenőre is a másik négy
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tagnak. Egyébiránt pedig ide csak a legtöbb vagyonú polgárokat választ
juk , kiknek érteke biztosítékul szolgál. Ezek több évig maradhatnak hi
vatalukban.

Hogy mind e hivatali fizetéseket mint a körülmények kívánják, vál
toztathatjuk, t. i. fölebb emelhetjük vagy alább szállíthatjuk, magátul 
értetik.

e) Ha midőn talán fölfegyverkeznünk szükséges, minthogy bizony
talan meddig kell hadi lábon állnunk, a fővezér napi dija, mint a tör
vényhozási elnöké 10 fór. alvezérek mindegyikéé 8 fór. kapitányokéi 6 
forint, hadnagyokéi 4 fór. más tisztségi fokozat nem lévén, minden egyéb 
fegyveres közpolgáré 1 forint; tudnivaló, hogy mindenik polgár katona 
ruháját és fegyverét szabályozott egyformaságban maga költségén viszi.

E fizetéseket mi éppen nem túlságosra teszszük, mivel a fötisztvi- 
selök nem parádéra, hanem munkára vannak választva, s más segéde
ket melléjök nem rendelünk, vagy a ki magán könnyíteni akar, szabad
ságában áll munkáját és diját valakivel megosztani; de munkájok nem is 
olly terhes, mivel a sok leírás szükségtelen lévén,minden egyszerűsítve 
sajtó utján tétetik közzé, s mi magunk ellenőrködünk.

21. Valamint a helységekben, ügy a megyei és országos főtiszt
viselők is a meghatározott órákban mindig hivatalukban vannak.

Ugyanis nem ünnepre, hanem az ügyek’elintézésére vannak a tiszt
viselők választva. Valamint a községi tisztviselők a helységházánál van
nak , a megyebeliek a megyeházban: úgy az országos fötisztviselök is 
szüntelen a társaság’ vagy ország’ házában tartják hivatalukat.

22. Vallási ügyről teljességgel nem rendelkezünk.
Mi polgári társaságban csupán azon viszonyt tartjuk szem előtt, 

mellyben felebarátunk irányában vagyunk. Milly viszonyban van vagy 
kivan ember Isten iránt lenni, kinek-kinek meggyőződésétől függ.

Vagy jót cselekszik ember vagy roszat; ha jót cselekszik, fölösleges 
volna vallásrul szólni; ha roszul cselekszik embertársunk iránt, polgári 
törvények alá tartozik; mi a jó vagy rósz Isten irányában, kinek-kinek 
lelkismérete döntse el.

Erre nézve nekünk mindegy, akármiféle vallást tart embertársunk, 
s ha minden héten másra lér is át. Ha egyik másik helységben többen 
vannak egy ugyanazon vallásuakés egyházat építenek, és papot válasz
tanak maguknak, az ö dolguk, ez természeti szabadságuk.

Mi az embert, tehát magunkat ollyannak ismerjük, hogy természe
tünknél fogva sajnálkodunk azon, ki szenved és ha telik tőlünk, segítünk 
a nyomorulton. Ezen érzés, vezérünk az életben, a közönséges vagy 
mindannyi vallás helyett.

Ha a társaság jó , azaz természetes szerkezetű , ezen érzés csupán 
maga kutforrásaul szolgálhat mind azon erényeknek, mellyeket most még 
csak a vallásbul származtatunk. Egyébiránt minden erény az embernek 
saját haszna körül forog, ez pedig fenmarad mig emberi természetivel 
bir, ha soha pap nem lesz is.

23. Minden helység nevelési és iskolai ügyét, tökéletes függet
lenségében maga rendeli el, s maga tartja fen.
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Azonban czélszerünek ismerjük mégis, és elhatározzuk egy köz
intézetnek fölállítását, mellyben részint olly tudományok tanitatnak, 
mellyeket egyes helységek nem bírnak, részint pedig hogy az, kinek 
kedve tartja , magát, elvégzett tudományában még tökéletesbithesse. —
E köz intézetből kikerült nevendékek közül híhatnak vagy választhatnak 
maguknak a helységek nevelőket és tanítókat. Ez intézeti tanítók tetszé
sük szerént taníthatnak, bizonyos fizetést egynek sem rendelünk, hanem 
kiki egyezkedik tanítványaival.

24. A közköltségeket mindenikünk saját s lelkismeretesen be
vallott értéke arányában fizeti.

Ámbár az általános vagyon vagy érték’ bevallásánál is történhetik 
csalás, mégis csak ezt tartjuk legbiztosabb, legkönnyebb, szóval legczél- 
szerübb módnak.

Hol tökéletes és csalhatlan rendszer nem létez , ott a lehető leg
jobbat kell elfogadnunk.

E módot pedig igyhiszszük legsükeresben kivihetőnek. Minden ön
álló polgár vagy polgárcsalád természetesen valamelly községben lakik, 
ha bár több helyen bir is, ott hol lakik, bevallja értékének mennyiségét 
a szokásban levő pénzkelet szerént. A közköltséget képviselő gyűlésünk
ben a következő évre mingyárt a gyűlés elein meghatározzuk, azonnal 
legigazságosabb arányban elosztjuk, a szerént a mint minden helység
nek külön vagyoni értéke mutatja; s igy minden helység a ráeső részt 
maga polgárai közt kinek kinek vagyoni értékéhez mérve kiveti, miköny- 
nyen megtörténhetik, mivel már minden polgár értekét a község hiva
talában igazságosan bevallandotta.

Hogy minden helység, kebelbeli szükségei’ födözésére külön pénz
tárt gyűjt akár adózva akár máskép, magátul értetik. Itt csak a közkölt
ségekről van szó.

Az ember gyarló lévén megeshetik, hogy egyik másik polgár keve
sebbet vall be, mint a mennyi értéke van; de eleve azon büntetést szab
juk magunkra közakarattal, hogy a ki kevesebbet vall, minden szabad
ságát örökre elveszti. Az egész helység minden lakosának értéke bevall
va, kinyomtatva mindenki kezén forogván, egyike a másikának ellenőre 
leszen, habár nem tiszta igazságérzetbül is, legalább irigységből; de ter
mészetes i s , hogy senki sem károsodik szívesen másnak csalása miatt.

Ha mindenikünk szabadságában sőt némileg természetes kötelessé
gében van a z t, ki csaláshoz folyamodik, azonnal bevádolni és megpö- 
rölni: ettől félvén senki sem meri valami csekélységért vagyonát és sza
badságát koczkáztatni.

De jól meggondolva nincs is józan oka ; mert bármi nagy legyen is 
a közköltség, igazságosan kivetve a szegényre igen kevés esik, a nagyon 
vagyonost pedig éppen ez tartóztatja viszsza, mivel esztelenség volna 
tőle, vagyonát úgy vallani b e , hogy egy két forinttal kevesebb költség 
miatt minden vagyonát és szabadságát áldozza föl.

Az ember a maga vagyonának értékét legjobban ismeri, de ha fé
lelemből nehogy büntetés alá essék, mégis inkább valamivel többet vall, 
azért nem esik rá több a közköltségből, mert mindenik éppen ezen ok-
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bul valamivel többet vallana, s igy az általános közvagyonnak értéke 
több lenne, s a közköltség vagy adófizetés alkalmával annál kevesebb 
esnék egy egy részre, minél nagyobb leme az egész társaságot alkotó 
egyes polgárok öszszes vagyonának böcse.

Úgy szinte azon esetre is, ha valaki szándékosan igen sokat, két 
annyit, vagy még többet vallana be mint valósággal a’mennyie van, olly 
czélbul, hogy annál több kölcsönt kaphasson vagy más indokbul, a fö- 
lebbi büntetést szabjuk. Ugyanis örökké szemünk előtt tartjuk szövetke- 
zési legfőbb czélunkat, a kölcsönös védelmet, minek következtében min
den rósz indulatot ha egészen el nem fojthatunk is , legalább lehetőleg 
akadályozzuk.

25. Minden közönség egymástól tökéletesen függetlenül kor
mányozza magát.

Megyei kormányt tehát nem annyira szükségesnek, mint inkább a 
központosítás tekintetéből csak hasznosnak ismerünk. Ennélfogva olly fel
osztást tartunk czélszerünek, mi szerént a megyék vagy kerületek 
egyenlő, például 100 Q  mértföldnyi nagyságúak.

Mindezen megyékben külön csak öt személyből álló kormányt tar
tunk legczélszerübbnek. E megyei kormányoknak természetesen csak az 
kötelességük, hogy szigorúan, mulhatlanul teljesítsék a kormány’ paran
csait a törvények értelmében.

26. Tökéletes szabadságunk hozza magával, hogy ha egykét 
vagy több év mnlva e társadalmi szerződésünkkel nem leszünk 
megelégedve, helyette njat készítünk.

Nem volna esztelenebb határozatunk mint az , ha e szerződésünket 
vagy polgári kötésünket igy fejeznék b e : ,,ezen pontok szigorú megtar
tására magunkat mindenkorra kötelezzük/4 Hiszen majd az életben tűnik 
ki, hogy olly jók s józanészszerüek e mint miilyeneknek most ismerjük?

Ha csakugyan józanészszerüek, miilyeneknek most tartjuk, nem csak 
mi tartjuk meg mindig mig élünk, sőt gyermekeink és még késő uno
káink is megtartják, mert nekik sem sugalhat ugyanazon józanész mást.

A józanész öröktül fogva és örökké csak egyet sugal; ha e pontjaink 
alapjukban változandnak, jele leszen, hogy nem voltak józanész’sugalma.
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R ö v id  tartalma e második résznek: A mi katholika vallásunk, jelesen 
pedig az Apostoli hitvallás; a kettős bibliának józanész fáklyája mellett 
vizsgálata; vallási mythus; isteni kinyilatkoztatás e katholika vallásunk, 
vagy mythologian alapul ? — nem elég e embernek az ész, szükséges a 
positiv vallás ? — józanészszerü vallás.

I. FEJEZET,

mi  a v a l l á s ?
Ha mindenható és legtökéletesebb lény vagy te , kit én Istenemnek 

hiszek, szivembe és lelkembe látsz, tudod, hogy sem vallásunkat meg
vetni, sem csúfolni, sem senkit egyházunk kebelében levők kö.ül hité
ben háborgatni, megrenditeni nem czélom: csak az igazságot óhajtóm, s 
józaneszem csekély fáklyájának világánál mindig keresem, mig erőm 
engedi. Isten, kit erősebben hiszek mint némellyek azok közül, kik ál
lítják , hogy erkölcsi kötelességük a katolika vallás’ szentsége és egye
dül üdvözitösége melleit vitézkedni, ne engedd, hogy vizsgálódásomat 
gúnynak vegyék.

Ha néhol kétségeim vannak, tehetek e én arrul? Katholikus egyhá
zunkban legnagyobb gyarlóság, hogy tiltatik még a legkisebb kétséget 
is akármi hilágazat fölölt kijelenteni.

Hiszen így nem világlik ki soha, mi benne az igazság.
Ha vallásunk Istentől van, az egész földnek minden írója s kritikusa 

csak egy betűt sem bírhat belőle lerontani, ha lelkét kiírja is ; mirevaló 
tehát az a kisszerű, de örökös aggodalom, tiltakozás, hogy azt senki 
érinteni ne merészelje ?

Vagy hiszik még mind a katholikusok , mi vallásunkban van, vagy 
nem hiszik. Ha hiszik, mit ártanak kétségeim? hiszen ez az egész kato- 
likusság roppant hitéhöz képest csak annyi, mintha a Dunábul egy po
hár vizet vennék e l ; a hivöség tömege nem is veszi észre, ha egyetlen 
egy tagja némelly pont fölött kétségeskedik: ha pedig nem hiszik, éppen 
úgy nekem is megengedhetik a theologusok némi kétségeimet, mint a 
többi nem hívőknek, s remélem és hiszem i s , hogy azért olajban főzni 
nem fognak.

A v a l l á s  meggyőződésünknek szavakban való kijelentése. E szó 
maga, v a l l á s ,  nem kíván magyarázatot, mindenikünk érti.

Midőn akármit állítok, akkor vallom is azt, mit állítok; tehát min
den állítást mondhatok vallásnak. Állítom például hogy: minden ember 
egyenlő természeti szabadsággal születik; ezt vallom is , következőleg

9*
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ez vallásom is; állítom és vallom, hogy: sem Mózes, sem Jézus, sem a 
római pápa, sem senki e földön nem volt, s most sincs feljogosítva tőlem 
kívánni, hogy az én meggyőződésem csak az legyen, mi az övé; hogy 
azt higyem, mit ők hittek; azt valljam, mit ők vallottak; úgy tiszteljem 
Istent miként ők tisztelni legjobbnak vélték: hiszen nekem azt súgja a 
józanész: esztelenség volna kívánni, hogy azok, kik már régen meghal
tak, azt higyék mit én, hiszen ők már nincsenek; úgy szinte olly eszte
lenség volt volna részükről kívánni, hogy én azt higyem mit ők hittek, 
hiszen én még akkor nem voltam.

Ha megegyez valakinek hite s vallása a józanészszel, ugyanazon 
józanész súgja majd nekem is, hogy csak azt higyem és valljam; és hinni 
és vallani fogom a nélkül, hogy valaki kényszerítene; mert a józanész 
el nem darabolható egység, s minden emberben ugyanazon egész, s nem 
valami kis része munkálkodik. A józanész nem működhetik egyik em
berben igy, másikban amúgy.

Ha pedig nem egyez meg a józanészszel , mit egyik másik hisz és 
vall, miként kövessem én azt, ha nekem a józanész mást sugal ?

Maguk e szavak: h i t  s v a l l á s  igen tágos értelműek, határozat
lanok s nem egyenesen csak azt jelentik, mit jelenteniök itt kellene: 
az istenbeni hitet, meggyőződést és irántai tiszteletet; természetes, 
hogy az, mit alattuk értünk, szinte csak zavart fogalmak’ halmozata.

Például, hiszem, miután nekem többen akár élőszóval, akár írásban 
elmondák, hogy Egyiptomban roppant pyramis emlékek vannak, hiszem 
hogy Olaszországban melegebb van mint Siberiában stb. de ugy-e mit 
tartozik ez a valláshoz? pedig ez mind és száz meg ezer m eg  a n n y i  
h i t .

Nem nagy munkába kerülne megmutatnom, hogy e kitétel: v a l 
l á s ,  csak a reformatioval jött szokásba, midőn az újítók üldözések kö
zött vallották, vallást tettek arról, mit hisznek: de nekem e szóval sem
mi bajom: azért sem boldogabbak, sem miveltebbek nem leszünk, ha 
szörnyű tudománynyal bebizonyítva állna is előttünk: melly évben, melly 
városban, ki kezdett vele é ln i; nekem elég, hogy alatta értjük az Isten
beni hitet és ennek tiszteletét.

Sem v a l l á s ,  sem hi t ,  sem r e l i g i o  kitétel nem fejezi ki azt, 
mit kellene, hanem ezen szó volna alkalmas: i s t e n t i s z t e l e t .

Azt nem akarom föltenni, hogy Istent vagy akármi más néven ne
vezett legfelsőbb lényt tagadjon az olvasók valamellyike, hanem e té
telt : l é t e z  I s t e n ,  ki  m i n d e n t  a l k o t o t t ,  mint kétségbe sem 
vonható igazságot veszem mindenkire nézve. Minden vallásban tehát 
csak e kettő foglaltathatik: az Istenbeni hit, s annak tisztelete; és pedig 
nem olly tisztelet, mellyet az előtt pár ezer évvel valaki Istene iránt 
illőnek tartott, hanem azon tisztelet, mellyet kiki szive és lelke szerint 
legméltóbbnak ismer.

Miként jöttek az emberek a legrégibb őskorban azon meggyőző
désre, hogy Istennek (akár pedig más néven nevezték), vagy valamelly 
legfelsőbb lénynek kell lennie; s mi által, miként kezdették iránta tisz
teletüket kijelenteni s mutogatni, alább röviden adom elő, (kik ebben 
kedvüket találják, más munkákban, jelesen pedig, hogy legalább egyet



említsek, Volneynak „Palmira omladékai“ czimü könyvében bőven ol
vashatják): én itt csupán a mi katolikus vagy pápaista istentiszteletünk 
körül vizsgálódom.

II. FEJEZET.

K a te k iz m u s .

Katolikus hitünk alapja, az úgynevezett apostoli hitvallás; ezt fo
gom pontonként a józanész fáklyájával világosítani, de nem mellőzhe
tem el a bevezetést sem ; azonban mielőtt hozzáfognék, ez általános tá
maszomat kell kimutatnom, mellybe mindig fogódzkodhassam, valahány
szor szükségem leszen rá.

Vagy legtökéletesebb lény volt az Isten, mikor az embert teremté, 
s felludá ezt mind azzal ruházni mi tőle megkivántatik, vagy nem.

Ha igen, mit én rendületlenül hiszek, nem volt szükséges, hogy ké
sőbb müvén tatarozzon, foltozgasson, valami útbaigazítót különösen e 
végből születtessen: ha pedig nem volt legtökéletesebb, s tehát az em
bert nem tudá egyszerre olyanná teremteni, hogy rendeltetését elér
hesse, mutassátok meg, hol van s mellyik az, ki ennél tökéletesebb, mert 
Istenünk csak az lehet, ki mindenek fölött legtökéletesebb; valami má
sodrendű igaz Isten is hogy lehessen, nem hihetem.

„ M i t t e s z  k e r e s z t é n y  k a t o l i k u s  m ó d o n  h i n n i ?  — 
Mindent igaznak tartani, mit az Isten kinyilatkoztatott és az anyaszent- 
cgyház hogy higyük élőnkbe adott, akár Írva legyen, akár nem.u

Ha az Isten valamit nekem kinyilatkoztat, azt hinni fogom egész 
lelkemböl, mert meg vagyok arról győződve, hogy ö egyszersmind Isten
hez illöleg nyilatkozik s lelkemben kétséget nem hagy az iránt, valljon 
mint Isten nyilatkoztatja-e azt nekem.

A mit az anyaszentegyház elömbe ad, arra nézve bátor vagyok azt 
nyilatkoztatni, hogy Isten azt tőlem nem kívánja, s csak úgy hiszem, lia 
a józanész benne meg nem ütközik.

De kérdem, mi az anyaszentegyház ? minden hívőknek öszszesége. 
Ha mi katolikusok mindnyájan, vagy ha nem éppen mindnyájan is, de az 
egész pápaistaság nevében mint képviselők öszszegyülnénk s valami
féle hitágazatot megalapítanánk, ezt nagy erötetés nélkül elhihetnök; de 
ha némelly főpap öszszeül, s valamit elhatároznak, hogy azt higyük, akár 
egyez meg benne a józanész akár nem, ezt nem is tartom anyaszentegy
ház parancsának.

Egyébiránt hit-, vagy lelkismereti dologban nincs helye a parancs
nak, kényszerítésnek.

„ Mi é r t  k e l l  h i n n ü n k  a z t ,  a mi t  a z  I s t e n  k i n y i l a t 
k o z t a t o t t ? — Mert az Isten örökigazság és véghetetlen bölcseség, 
melly sem meg nem csalhat, sem meg nem csalathatik.“

Ha az Isten véghetetlen bölcseség, ált kell látnia, hogy nem kell 
azt csupán egynéhány emberre bíznia, mit velünk mindnyájunkkal elhi
tetni kivan; kell látnia, hogy á néhány gyarló ember a sokaságotelámit- 
hatja, megcsalhatja, mit isteni igazsága meg nem engedhet.
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A mit az Isten kivan, hogy mindnyájan higyünk, azt mindenhatósá
gánál fogva egyszer, mindnyájunknak éppen azon fáradsággal kinyilat
koztatható, mellyel csak néhánynak.

Én sem az egyházi atyákat magokat anyaszentegyháznak el nem is
merem, sem azt isteni nyilatkozásnak nem tartom, mit ök elömbe adnak.

„Mi t  k e l l  m i n d e n  e m b e r n e k ,  ha  má r  e s z é v e l  é l h e t ,  
t u d n i  és  h i n n i ,  h o g y  ü d v ö z ü l j ö n ?  — 1. hogy egy Isten va
gyon ; 2. hogy az Isten igaz bíró, ki megjutalmazza a jót, és megbün
teti a gonoszt; 3. hogy három isteni személy vagyon egy állatban és 
egy természetben. Atya, Fiú, és Szent-Lélek; 4. hogy a második isteni 
személy emberré lett, hogy bennünket halála által a keresztfán megvál
tana és örökké üdvözítene; 5. hogy az ember lelke halhatatlan; 6. hogy 
az Isten malasztja az üdvösségre szükséges/4 —

Hogy egy Isten van, ezt hiszszük, de nem azért, mivel a katekiz
musban van, s mivel ti a vallás urai mondjátok, hogy hinnünk k e l l ,  
hanem mert a józanész sugalja,hogy van valami nagy hatalmú lény, melly 
mind azt, mi bennünket bámulásra ragad, teremté.

Ti örökké mondhaljátok, hogy ezt meg ezt, meg ezt hinnetek kell, 
de még nem tudjátok , hogy hiszike az emberek; tehát czélt nem értek 
vele soha.

Hogy az isten igaz biró, igen is hiszem, de hogy engem azért mint 
gonoszt büntessen meg, s íidvözülni ne engedjen, mivel három szemé
lyéről kételkedem, hogy mondom ezért büntessen meg, csakugyan nem 
hihetem.

Ö adta eszemet, ez működik akkor, midőn a három személyt csak 
emberi költeménynek tartja, s miként volna Isten igaz biró, ha ezért mint 
gonoszt megbüntetne ?

A mi a második személynek emberré levését illeti, két okbul nem 
hihetni; először azért nem, mert az Istent mindenhatónak, legtökélete
sebb lénynek hiszem, tehát mingyárt úgy teremté az embert, a mint 
képes volt; a mindenhatóság és legtökéletesebbség kirekeszt minden ké
sőbbi javítást: tehát nem volt szükséges, hogy az Istennek egyik ága 
emberré legyen; másodszor azért nem hihetem, mivel három isteni sze
mélyt nem ismerhetek e l , tehát szeréntem nem lehetett az valamivé, 
vagy emberré, miről azon hiszernben vagyok, hogy az nincsen.

Hogy a lélek halhatatlanáé? sem azt nem mondom hogy i g e n ,  
sem azt hogy n e m.

Ti ugyan parancsoljátok ime a katekizmusban, hogy halhatatlannak 
higyem, de hol van erőtök, hatalmatok azt is eszközölni, hogy kétségem 
eloszoljék, hogy a hit bennem támadjon?

Lehet hogy élni fog, mert a természetben aligha valami elvesz, 
csak máskép alakul, de miként fog élni ? én nem tudom.

Ha ti, részetekről, állítólag vallásunk őrei, arról vagytok meggyő
ződve, hogy Isten igaz biró, ne bíráskodjatok, ne ítéljetek fölöttünk ti, 
hanem hagyjatok kitkit meggyőződésére, s menjetek olly példával elő, 
miből következtetnünk lehet, sőt kell, hogy ti e földi élettel mit sem gon
doltok, hanem fökép a síron túli jövő életre függesztitek legfőbb figyel
meteket.
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Mért iparkodtok itt gazdagságra s híveiteket azzal vigasztaljátok, 
hogy: boldogok a szegények ; mért nem kívántok ti szegények marad
ni? Vagy ugy értitek, hogy ez itteni szegények a jövö életben lesznek 
boldogok? hát ti jobbnak tartjátok csak itt minél inkább boldogulni, a 
jövővel mit sem törődve?

Bizony mondom gyanút ébresztetek bennünk, s a jövö életről s a 
lélek halhatatlanságáróli kevés hitünket is ti magatok igyekeztek ben
nünk lerontani. —

Miben áll az Isten malasztja, mit az üdvösségre szükségesnek lenni 
állítotok? Mutassátok meg, hogyan nyerhetni ezt, s mennyi kívántatik 
arra, hogy éppen az üdvösséget el ne szalaszszuk; ezt mint híveitek kö
vetelhetjük tőletek.

„ M i t k ö t e l e z t e t i k  m i n d e n  k e r e s z t é n y  k a t o l i k u s  
t u d n i ?  — 1. az apostoli hitvallást; 2. az urimádságát; 3. a tiz paran
csolatot és az anyaszentegyháznak öt parancsolatit; 4. a hét szentséget; 
5. a keresztény igazságot.u

Én nem hihetem, hogy Isten az üdvösség elnyerhetését ez öt pont
ban elmondott tárgynak tudásától tételezte volna föl.

Csak magunkat katolikusokat vegyük; keveset mondok, számunk
nak fele meghal ezek tudása nélkül; hát azok nem üdvözülhetneke ? 
hiszen mint többnyire gyermekek, semmit sem vétve, kárhozattal legye
nek büntetve ? Miként tehetné ezt Isten, ha ö igaz bíró ?

De ellenben tegyük, hogy egy gyermek sem hal meg igen kicsiny 
korában, mig ezeket meg nem tanulja, mit használ neki ha csak tudja, 
de nem tartja meg, hanem mind a tiz parancsolatot áthágja, sőt nem csak 
egyszer kétszer, hanem egész életében szüntelen ezek áthágásában gya
korolja magát; azért üdvözül ?

Bizony ha igy gondolkodunk, álfogalrnunk van, az üdvösség’ meg- 
nyerhetése módjáról.

Az én hitem ebben az, hogy akár tanulja meg ezeket ember, akár 
nem, azt eléri, mi rendeltetése.

„Hol  f o g l a l t a t i k  k ü l ö n ö s e n  a z ,  a mi t  a k e r e s z 
t é n y  k a t o l i k u s n a k  h i n n i  k e l l ?  — az apostoli hitvallásban; 
mellynek ágazatai következők:

„I. Hiszek egy Istenben mindenható atyában; mennynek és 
földnek teremtőjében.̂

Ezen ágazatnak első részét a józanész helyben hagjhatja, de másik 
része ellen kifogása van.

Ámbár voltak és vannak most is egyes emberek, kik nem hisznek 
Istent, hanem a természetet veszik helyette; de egyre megy; mert meg
int mi a természet? Különbözik Islentül? miben, mennyiben? Lásd báró 
H o 1 b a c h , vagy mint a czimen van, M i r a b e a u d :  „Természet rend
szere61 czimü könyvét. Ö mindent csak a természetből magyaráz, de 
hogy mi sajátképen a természet? nem bírja megfejteni.

Hogy annak mindenhatónak kell lennie, ki e földet s a rajta levő 
lényeket ollyanokká tudá teremteni, mint amillyek,kétségtelen; dehogy 
éppen atyának kelljen öt nevezni, nem tartozik a dologhoz; mert éppen
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úgy mondhatnék anyának is, és pedig annál inkább, mivel közönségesen 
mondjuk: anyatermészet.

Ez szörszálhasogatásnak mondathatnék akárhol másutt, de a szent 
könyvben nincs csekélység; ott mindent szónak egyenlő fontossággal 
kell bírnia, mert isteni sugallat, mint az egyházi atyák állítják.

Ha majd egykor valakinek sikerülend megczáfolhatlanul kimutatni, 
hogy más a természet és más az Isten, ki a természet’ körén valahol kí
vül létezik, s az egész fölött vagy alatt, vagy mellett uralkodik (ugyanis 
a megmérhetlen térségben nem tudjuk mi van fölött, alatt, mellett), s 
hogy a kettő egymástól tökéletesen különbözik, s mellyik a kettő közül 
a mindenható: akkor majd hitágazatunkba tehetjük vagy az atyát, 
vagy anyát, tudnillik a mellyik lesz mindenhatónak kimulatva. — Én 
csodálkozom, hogy nem találtatott még filosofus, ki igy kisértelte vol
na meg az ügyet eldönteni: az atya az Isten, az anya a természet; s e 
kettő egymással közösülve nemzett minden lényt.

Az eszme egyébiránt a régiek mythusában rejleni látszik, kik az 
eget — mit istennek vehettek — a földdel házosíták öszsze, mellyet Cy- 
belének neveztek.

Vallásunknak ez ágazatál an nem kielégítő igy határozni meg: 
mennynek és földnek teremtöje, ha csak az egyházi atyák ki nem tették 
világosan hogy: a m e n n y  alatt mind azt értik, mi a földön kivül te
remtve van.

Hitágazatban azon bizonytalanság is nagy hiba, midőn nem tudha’-  
n i : m e n n y  éppen az-e, mi m e n n y o r s z á g ?

Ha menny alatt csak mennyország értetik, a mindenségnek többi 
részét ki teremté ?

Én vallásunk ez ágazatát, ha egyházi atya voltam volna, csak igy 
teszem vala: h i s z e k  e g y  m i n d e n h a t ó  I s t e n t ,  ki  mi n d  a z t  
t e r e m t é  a mi  van.

„II. És a Jézus Krisztusban, ő egy fiában, mi urunkban.44
Valamint fölebb már kimondám, hogy én az Istent mint legtökéle- 

tesb és mindenható lénynek hiszem, ki egyszerre ollyanná teremte ben
nünket, miilyeneknek lennünk kell, következőleg nem volt szüksége ar
ra, hogy megváltót szíilettessen: úgy itt is csak azt mondom, hogy Jé
zust Istenfiának, olly értelemben, miilyenben az egyházi atyák veszik, 
nem hihetem, s el nem ismerem.

Hát az Istent is olly annak tartjátok, miilyen a véges eszü és gyarló 
ember, ki próbálgat, készít valamit, s ha nem jól ütött ki, más valamivel 
hozza helyre ?

A mint az egyházi atyákat senki sem kény^zeritette arra, hogy az 
apostoli hitvallást összeírják, s higyék; tökéletes szabadságukban volt e 
második ágazatot hinni vagy nem: úgy nekem éppen olly szabadságom 
van ezt hinni vagy nem.

Ha van a társaságban akár egyes ember, akár testület, inelly engem 
ezt vagy akármit hinni kényszerítene: az zsarnok is, és döre is volna.

Zsarnok, mert szabad akaratomtul akarna megfosztani, s meggyő
ződésem urává akarna lenni; döre pedig azért, mert szivembe nem látva
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ha szóval mondanám is, hogy hiszem azt, mit kivan hogy higyek, de 
azért még sem hinném belsőmben; s mit nyert volna akkor? semmit.

Szóval, minket azon egyházi atyák után annyi századdal későbben 
élőket arra erötetni, hogy higytik a már többször említett hitvallásnak 
ez ágazatát, úgy mint hitték ők (vagy talán ők sem hitték), szörnyű esz- 
telenség; ez a józanészszel sohasem egyezhet meg.

Vagy hiszszük, hogy Jézus az Istennek egyszülött fia, vagy nem 
hiszszük.

Ha hiszszük, nem azért, mivel ti akartátok, hanem mivel e hit min- 
keblünkben támadt ;ha pedig nem hiszszük, ti a földvilágnak minden pap
jai együttvéve sem volnátok képesek csak egyetlen egy emberben is a 
hitet megmásítani; szavakat facsarhatnátok ki ajkain hitével ellenkező
ket, de lelkében mást érezne s igy csak hazudni tanítanátok; s ezt is 
az Isten tiszteletére tennétek?

Ha az Isten igaz bíró, mihelyt az első pár embernek gyermekei 
születtek, a megvállót azonnal el kellett volna küldenie, nehogy e gyer
mekek ártatlanul vagyis szülőik bűne miatt szenvedjenek , elkárhozza- 
nak; különben igaz bíróul el nem ismerhetnök.

Hiszen ha Isién kárhozattal büntetne gyermekeket csak azért, mert 
atyjuk vétkezett, még igaztalanabb volna, mint a gyarló emberek’ nagy 
része; mert ezek rendszerént csak a vétkező atyát vagy szülőt bünte
tik, nem pedig fiát is vele együtt. Jóllehet az emberek közt is vannak 
olly tigrisvérüek, kik nem csak a fiukat büntetik atyjuk hibájáért, sőt még 
az unokákat is, pedig több iziglen.

E kegyetlen bftntetésmód az első ember és gyermekei büntetésének 
kaptájára jöhetett csak szokásba a kormányoknál.

Azok, kik Jézusról, általatok állítólag Isten fiáról semmit sem tud
nak, vagy ha tudnak némellyek közülök hitvallásunk ez ágazatáról vala
mit, de belőle egy szót sem hisznek, mondom ezek sokkal többen van
nak mint mi, kiknek ezt hinnünk kellene, és azok mind bűnhődjenek e? 
mind elkái hozzanak e, csak azért, hogy egy ember a paradicsomban al
mát evett?

Ez nem Istenhöz méltó igazság, hanem zsarnokhoz illő kegyetlen
kedés volna

Ha az Isten csupa lélek, mint állítjátok s én is hajlandó vagyok in
kább ezt hinni, miként lehetne neki cmbertestü fia?

Mondhatjátok: mivel mindenható, könnyen végbeviheti.
Ezt is megengedem; de akkor azon egy csudával eszünket is meg 

kellett volna változtatni, hogy illy valamiben képtelenséget ne lássunk.
Az ész, mellyel ítélünk, vagy Istentül van, vagy nem.
Ha tőle van, ez mint isteni szikra magának ellent nem mondhat, 

mert akkor n e m é s z  volna.
Ezen mi eszünk szerint pedig a csupa léleknek megtestesült fia nem 

lehet; vagy ha megengednek, úgy azt kellene, vagy legalább lehetne 
állítanunk, hogy mi is mindnyájan olly fiai vagyunk, miilyen Jézus vala, 
ha nem éppen olly jelesek is: ha pedig az ész, mellyel ítélünk, nem Isten
tül van, egyéb alkotó részünk sem lehet tőle; mert nem kaphattuk eszün
ket mástól, egyebünket megint mástól, s igy két különböző Istentől; e
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kettőnk egymástól elválaszthatlan; e kettő együtt teszi é n -  linket; te
hát igy semmi viszonyban nem volnánk azon Istennel, kitől semminket 
sem kaptuk vala; következéskép sem öt magát, sem fiát Istenünkül el 
nem ismerhetnök, hanem csak azt, a kitől vagyunk.

Végre az Isten legtökéletesebb lény s igaz bíró lévén, miként te- 
hetnök fel róla, hogy máskép ne segíthessen a dolgon mint úgy, hogy 
különösen egy fiat nemzen s azt csupán szeszélyből minden önoka nélkül 
annyi szenvedésnek kitegye, holott nem szorulván erre, egyetlen egy 
gondolatával az egész tévesztett teremtést jóvá teheti; ha pedig nem vol
na legtökéletesebb, hiúság és nagyravágyás nélkül nem kívánhatná, hogy 
fiát Istennek tartsuk.

Hogy Jézus mint igen jeles és derék férfiú létezhetett, nem kétel
kedem, de egész istenitése a’ keleti népek’ mythologiájábol vétetett. 
Alább külön fejezetben látni fogjuk.

„III. Ki fogantatéb szentlélektül, születék szűz Máriától. “
Hogy Jézus lélektül fogantatott és szűztől született volna, teljes

séggel nem hiszem.
Igaz, egy mindenhatónak illyest végbevinni hatalmában kell állni, 

de nem látunk elegendő okot erre addig, míg más utón czélt érhet.
Ha megengednök is, hogy a bibliai történetecskék szórul szóra iga

zak az első emberre nézve, s hogy hát Ádam a megtiltott fának gyümöl
cséből evett, utódai e miatt bűnbe estek: valljon nem volt-e Istennek 
tehetségében bennünket természetes utón megszabadítani?

Hiszen ha az Isten semmiből, vagy ha úgy tetszik anyagbul terem
teni tudá az embert, olly férfiú által is megváltathatá, ki rendes úton 
férfiú és nő közösülése által születendett.

Mi a fökellék a rra , hogy az ember váltsága megtörtént legyen ? 
a fogantatás maga nem lehete, mert még abból az elveszendett emberi
ség hasznára semmi sem háromolhatott •, a születés sem elégíthetett ki 
semmit; mert ha már a megszületés érvényessé válandutt vala, nem lett 
volna tanítására, szenvedésére, fölfeszíttetésére szükség; igen de a 
szenvedés szolgálatot férj- és feleségiül természetes úton nemzett ember 
is megteheté.

Még ember sem szokott rendkivüli módokhoz nyúlni akkor, midőn 
közönséges eszközökkel czélját érheti, annál kevésbé hihetjük ezt Is
tenről.

Egyébiránt már csak azért sem hihetem e vallási czikkelyt, mivel 
az okot, ndért ennek történnie kellett volna, tagadom. Tudnillik Adám- 
nak almaevését allegóriának tartom.

De ha valósággal betű szerint kellene is az almát érteni, és nem 
azt, hogy Ádám Éva anyánkatmegölelgeté, olly néhány alma iszonyú 
kegyetlenül volna megbüntetve minden utódokban; ez isteni tulajdon
sággal nem fér össze.

Az Isten előre tudhatta, s mint Istennek k e l l e t t  tudnia, hogy 
Ádám azon természeténél fogva, miilyenné teremtve vala, Évát meg
szereti s elhál vele, vagy az almát majd megizleli, tehát inkább azon
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fát ne is teremtette volna, vagy pedig ne tiltotta volna meg neki belőle 
enni, mintsem annyi bajt okozzon.

Azt is mondja e tárgyról a katekizmus, hogy: ha Ádám nem vét
kezett volna, testünkre nézve is halhatatlanok lettünk volna. Ugyan lehet 
e illyet józaneszü embernek hinnie? Hol térne el mind azon ember, ki 
Ádám óla e földön élt?

4. „Kinzaték Ponczius Pilátus alatt, megfesziteték, meghala 
és eltemetteték.u

Ezt hiszem , még pedig annál inkább , mível most is, ámbár szinte 
két ezer évvel későbben, mihelyt férfiú támad, ki a népet felvilágosíta
ni iparkodik, ki az igazság mellett szóval és tettel harczol, azt üdözik, 
kínozzák, s ha nem éppen keresztre is, de néha és néhol halálra ítélik, 
vagy kegyelmesen örökre elzárják.

Hogy Jézussal, egy derék, felvilágosodott zsidó férfiúval Palaesti- 
nában ez történhetett, megengedem; s hogy keresztre feszítették, ez 
nem volt valami rendkivüli megktilönbözti tés : akkor időben ott e bün
tetés volt szokásban; hiszen tudjuk, hogy vele együtt más kettőt is fe- 
szitének föl.

Azonban, hogy Jézus a keresztfán meghalt volna, azt még senki 
sem birla tökéletesen bebizonyítani.

Erről sokat írtak már mind állítólag mind lagadólag, s még többet 
is írhatni.

Én nem ereszkedem sem egyik, sem másik állítás mellett mély 
vizsgálatba, csupán véleményemet mondom k i, hogy a keresztre feszítés 
alkalmával nem halt meg.

Az Isten szent nevére kérlek benneteket, ti egyházi atyák, legye
tek türelmesek, ha van vallástok, s ne jöjjetek indulatba, midőn ezt 
nyilvánítom.

Ez vélemény ; kit sértettem meg vele ?
Én soha egy emberi teremtést sem kényszeritek arra, hogy véle

ményemet higye; s kívánom, hogy velem is csak illy viszonyosán tör
ténjék.

Okaim, mellyek inkább e véleményre bírnak, mint az ellenkező
re , a következők:

Mind a mellett, hogy Jézust a főbb zsidók gyűlölték, s hogy na
gyobb része különféle érdekbül ellensége volt , mint ez ma is történik: 
de a közép-osztálybeliek közöl számosán ragaszkodtak hozzá; elveit ma
gokéinak ismerték, szóval rokonkebellel viseltettek iránta; barátai voltak.

Ezek mindent elkövettek, hogy Jézus, bár a keresztre feszítéstől 
nem tudák megmenteni, meg ne haljon.

Munkásságba tevén eszüket és erszényüket, sikerült nekik a feszí
tést csak úgy hajtani végre, hogy halálosan meg ne sértessék, hanem 
életben maradjon.

Hiszen ha az embernek kezét, lábát levágják i s , még sem hal meg 
orvosi segély mellett, annál kevésbé, ha kezét csak átszurják. Hogy lá
bait is keresztül verték volna szegekkel, éppen nem bírják, sem az evan
gélisták , sem mások kimutatni.
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Azon tünemények, mellyekkel erősíteni akarják állításaikat, éppen 
ugy lehettek természetiek, miként természetfölötti csodák ; illyek: söté
tedés, földrengés, a kárpit’ ketté szakadása, nérnelly halott’ feltá
madása.

Ha világosságra volna hozva, hogy ezek valósággal megtörtén
tek, s pedig nem esetleg, hanem csudaképen : nyomos okok volnának, 
s mindenkit meggyőzhetnének; de sem az evangélisták nem egyeznek 
meg magok közt, sem más írók; sőt némellyek egyenesen tagadva 
mesének mondják.

Mi a sötétedést illeti, lehetett történetesen éppen akkor napfogyat
kozás, vagy sűrű felhő homályositá el az egész környéket.

Ha ez különösen a mesias halálának dicsőítésére csudakép Istentől 
meghatározott sötétedés volt volna, olly annyira kétségtelennek kellene 
lennie, hogy egy emberi teremtés se legyen képes fölötte még csak 
kételkedni is; és ha ezt Isten rendkívül használta, nem csak Jeruzsálem 
környéken, hanem az egész földön, a hol csak akkor emberek laktak, 
észrevehetőnek kellett volna lennie; mert Jézus halála, mint megváltóé, 
az egész emberiségért volt.

Hogyan kívánhatná Isten , hogy a távollakó emberek , kik e nagy 
argumentumot nem tapasztalhaták, éppen ugy higyenek Jézusban, mint 
a Jeruzsálem környékebeliek ?

Nérnelly írók képleg s költészetnek veszik, állítván, hogy egyéb 
nagy emberek’ haláláról szinte elmondák a poéták, hogy akkor az ég 
gyászolni, elsötétedni látszott.

Mi pedig a második csodát, a templomi kárpit vagy függöny’ ketté
szakadását illeti, ezt a nagy földrengésnek — tudnillik a harmadik cso
dának — tulajdonítják; de sem Márk, sem Lukác s nem tud, legalább nem 
tesz földrengésről említést. Azonban mások e templomi függöny’ ketté
szakadása alatt azt értik, hogy a zsidó isteni tisztelet Jézus tanítása által 
ketté oszlott.

Nem említvén a két evangélista földrengést, tehát a harmadik cso
dát, a többinél még kevésbé valószínűt egészen elhallgatom.

A mi illeti a z t, hogy a sírok megnyíltak s halottak támadtak föl, 
mivel ezt is csak másodrendű csudának, tudnillik földrengés következé
sének kellett volna tartani, de a fölebb említett két evangélista semmit 
sem tud róla.

Egyébiránt nem éppen lehetetlen, hogy Jézus követői közöl lulsá- 
ságos rajoskodásbol némellyek másokat elrejtettek , megholtaknak hir
dettek s harmad napra előálltak.

Mert hogy a rothadásnak indult, vagy éppen egészen elrothadt, 
sőt férgek’ eledelévé lett s mássá alakult test föltámadjon, ide mégsz. 
Pálénál is nagyobb hit kellene.

Azt pedig nem képzelhetem , mért tegyen Isten csodát, midőn 
egy ember, habár derék ember is meghal? Mi czélja lett volna benne? 
csak hogy azok föltámadva legyenek? vagy hogy bizonyságul szol
gáljanak ?

De hát mért nem támadtak akkor fel, mikor Jézus meghalt, ha 
ezt akarák bizonyítani? mért vártak harmadnapig? ha akkor támadtak
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föl midőn Jézus a kereszten függött, hol voltak harmadnapig ? mert 
csak a sabbath utáni nap, azaz husvét napján látták őket.

Okaim tovább: Jézust előbb levették a keresztről mint rendszerént 
szoktak másokat ; neki lábszárait nem törték meg, mint a vele fölfeszitett 
másik kettőnek.

Maga Pilátus nagyon csodálkozott, hogy olly hamar meghaltnak 
jelentették azok, kik tőle engedelmet kértek, hogy a testet levehessék 
és eltemethessék.

Jézusnak inkább a főbb zsidók voltak ellenségei mint a római 
helytartó Pilátus, ez tehát nem nagyon fürkészte vagy fürkésztette, meg
halt e valósággal vagy nem ?

És miért nem temették el közönséges temetőbe, hová másokat 
szoktak ? bizonyosan azért, mert tudták hogy é l , s hogy sebeiből mi- 
nélelöbb kigyógyithassák. A fűszereket orvoslására vitték.

Nicodemiai József a főbb embereknek egyike volt, de más részről 
a felfeszitettnek barátja, azért meg is tett mindent, mit illy körülmények 
között gyanú gerjesztés nélkül tehete, Jézust magához viteté, gyámolá 
s orvosoltatá.

Az, hogy az őrizeten levő katona lándzsájával kísértette meg, 
valljon Jézus valóban meghalt e már, vagy még é l , éppen nem tanúsítja 
azt, hogy csakugyan meghalt, hanem inkább az ellenkezőt; mert a már 
meghalt embernek testéből sem vér sem viz nem foly többé soha, miként 
Jézusnál folyt. Igen de itt Isten kivételt tett, mondják a theologusok. 
Ugyan volt e arra szüksége, hogy éppen a ti kedvetekért örök törvényé
től eltávozzék?

A vitéz, kétségkül megvolt nyerve Jézus’ barátai részére, külön
ben szárait megtörte volna, miként a más kettőét.

Az eszközrül, mellyel megszurta, semmit egyebet nem tudunk, 
minthogy lándzsának mondatik. Nem tudjuk bal vagy jobb oldalába 
szúrta e ; mélyen e vagy csak sekélyen; valószínűleg csak külső sértés 
volt eszközölve ; szóval e seb veszedelmességéröl, vagy hogy halálos
nak kellett volna lennie, mitsem tudunk.

Mások ellenben az oldalszurást nem is hiszik, hanem csupán szú
rást engednek meg.

Az apostolok, kik közöl támadtak az evangélisták, nem oszlottak 
szét Jeruzsálemben, hanem együtt maradtak, míg Jézus mennybe ment.

„A tizenegy tanítványok pedig — mond Máté XXVIII. 16 v.— el- 
menének Galileába a hegyre, a hová hagyta vala nekik Jézus.44 Ezen 
résznek utolsó verse igy végződik: „én veletek vagyok mindennap a 
világ végezetéig. Ámen.44 Mért nem kérdezték tőle miként kelljen töké
letesen öszszehangzólag az ö életét , halálát s föltámadását leirniok ? 
Talán kérdezve megmondta volna, hogy a biographiát csak egy tegye 
föl s aztán mindnyájan írják alá ? Ezt közakarattal, közértelemmel kellett 
volna irniok s olly igazán , hogy senki józanul semmi pont fölött kétel
kedni ne is legyen képes.

Vagy isteni sugallásbol írtak az evangélisták vagy önbelátásuk és 
tudomásuk szerint.
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Ha isteni sugallásbul, nem lehetne a négy evangélista írása közt 
még csak egy szó különbség sem; mert Isten egyiknek nem dictálhatott 
mást vagy máskép , másiknak s harmadiknak negyediknek ismét máskép: 
ha pedig csak önbelátás vagy tudomás szerént Írtak, nem tarthatjuk 
isteni irományoknak, szent könyveknek; de még ez esetben is nagyobb 
öszhangzásnak kellene Írásaikban lenni.

Vallásunk vagy isteni intézmény, vagy csak emberi férczölet.
Ha Isten’ útmutatása után készült : olly tisztának, világosnak, 

kétségtelennek, szentnek kell lennie , hogy egyetlen egy szót sem ma
gyarázhatni benne félre; s ha nem négy, tiz, de száz, vagy ezer evan
gélista irta volna is Jézus életét, még csak egy szóban sem különböz
hetnétek egymástól, ha hogy ennek a hitvalláshoz kell tartoznia; minden 
szót kellene belőle minden hívőnek tudni és megtartani, különben el 
volna kárhozva: ha pedig csak emberi férczölet, ember el is vetheti, 
vagy követheti, miként kinek-kinek tetszik.

Vagy egyetlen ember szöte öszsze, vagy többen foldozgatták, s 
módosították vallásunkat. Ha egy ember müve és csak e m b e r  müve, 
mire alapitá ? másra nem, csak arra, mit csupán maga h itt; képtelenség 
volna föltenni, hogy más hitére, másnak meggyőződésére alapitá, ha ö 
az alapitó : igen de az ö hite, meggyőződése nem lehet az enyém.

Megtörténhetik hogy mindkettőnké megegyez; lehet, hogy egy
másétól egészen különbözik; mindegy, ö nem hihet helyettem, s nekem 
nem lehet ö helyette meggyőződésem.

Ha egyes embernek szabadsága van meggyőződésére vallást épí
teni, én is olly egyes ember vagyok.

Ki tudná bebizonyítani, hogy csak ennek meg ennek az egyes em
bernek van szabadsága vallást csinálni, de annak meg annak az egyes 
embernek nincs.

Ki adott volna erre egyiknek privilégiumot, s ki tagadhatta volna 
azt meg másiktól ?

Nekem éppen úgy van meggyőződésem mint akárkinek, jó e vagy 
rósz, mindegy, én jónak, sőt legjobbnak tartom; mert képtelenség volna 
meggyőződésemül vallani, ha legjobbnak nem ismerem, ha nála jobbat 
felsőbbet tudnék.

Ebből következik, hogy nekem éppen olly természeti szabadságom 
van akár egészen uj vallást alkotni, ha meggyőződésemet a fenlevöknek 
egyikében sem találhatnám föl , akár pedig a készenlevökböl egyet 
módosítva , megtoldva, vagy változtatva, hoszszitva, szóval meggyözö- 
désemhöz alkalmazva elfogadni , ha egész újat teremteni nem vol
nék képes.

Ha többen toldozgatták, ki merné józanul tagadni, hogy nekem is 
van jogom s szabadságom valamit hozzá toldani, belőle elvenni, rajta 
módosítani ?

Mit tartok én vallásunkban módositandónak, alább külön, az utósó 
fejezetben látandja az olvasó.

Az Isten bennünket gyarló, de mindinkább tökéletesedhető embe
rekké teremtett. Azért, mivel még sokat nem tudunk megfogni, megfej
teni , mit talán a későbbi nemzedékek felfognak: az Isten bizonyosan



137

nem fog ránk neheztelni, ha nem hihetjük s felfogni nem bírjuk azt, 
hogy neki három személye van; hogy ö csupa lélek és mégis ollyan fia 
van, miilyen az embernek; hogy mind kettőjüknek lelke galamb képében 
ide s tova röpköd sat.; ha mondom ezt nem hiszszük, azért józanul el 
nem kárhoztathat.

Minő bohók vagytok k i, kik erőnek erejével el akarjátok velünk 
hitetni, hogy ember nem boldogulhat, nem üdvözölhet, ha csak azt nem 
hiszi, hogy Istennek három személye van.

Bizony, ha az Istennek teste van, mit én nem tudok, mosolyog 
midőn ti igy eröködtök lehetetlenségen, mert hogy boszankodjék, alig 
hiszem.

Hiszen ha ti azt hiszitek, hogy három, vagy négy, vagy tiz sze
mélye van, mit bánom én , s törődjék azzal kinek kedve tartja; legyen 
nektek hitetek szerént.

Mikor, hol adott nektek Isten utasítást, hogy minket a három 
személy’ hivésére bírjatok ? vagy csak magatok jó indulatából teszitek?

0 Ha az Isten ezt kívánná, sokkal rövidebb utón teheti; egyszerre 
mindnyájunknak megparancsolja.

5. „Szállá alá poklokra; harmadik napon halottaiból fel
támadás

Ha azt nem hiszem, nem hihetem, hogy szükséges volt volna meg
váltót küldeni, s hogy Jézus nem volt Isten, hanem csak ember : követ
kezik, hogy apostoli hitvallásunknak ezen ágazatát sem hiszem, míg meg- 
czáfolhatlanul azt nem bizonyítjátok b e , hogy szükség volt Isten fiának 
születnie, hogy Jézus az volt s hogy valósággal meg is halt a kereszten; 
hitem az, hogy akkor nem halt meg, tehát sem poklokra le nem szált, 
sem föl nem támadott.

Mi a poklokat illeti, mik azok s hol vannak? A mindenségnek, 
vagy nagy világnak mellyik részében gondoljátok lenni ?

Ha tudjátok hol vannak, mért nem mutatjátok meg nekünk? ha nem 
nem tudjátok magatok is hol vannak s mik és miilyenek, mit beszéltek 
esztelenséget ?

Miként támadt az alvilág vagy poklokróli fogalom, külön fejezetben 
alább leszen látható.

De engedjük meg, hogy fölfeszittetése alkalmával valósággal meg
halt, föltámadását sem bírják az evangélisták kétségen kívülivé tenni.

Igaz, mind a négy állítja, hogy föltámadott, de egyikük sem látta 
mikor föltámadott, hanem mindegyik más után beszéli el.

Ugyan mért nem mentek INikodemiai Józsefhöz mind együtt tanít
ványai , hogy a nála fekvő Jézus feltámadását mint szemtanuk lássák; 
nem hiszem, hogy József vonakodott volna nekik ezt megengedni.

Különös az , hogy Jézusnak hitkövetői, tanítványai sem a fel— 
feszítésnél jelen nem voltak, sem az eltemetésben semmi részt 
nem vetlek.

Az sehol sem említetik, hogy a kormány őket is befogatta volna 
(lettek volna csak nálunk Európában), tehát valószínű , hogy szabadon 
lévén mind a halálnál, mind a föltámadásnál személyesen megjelenhettek
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volna; de sőt mint hiv követőknek nem kellett volna mesterüket el
hagyni ; vagy csak olly gyáva és félénk tanítványokat szemelt volna 
ki Jézus ? Ezt föl nem tehetjük róla, ha Isten’ fia volt.

Elég az hozzá, hoyy az evangélisták nem voltak jelen , midőn a 
keresztről levették, nem virasztottak mellette míg a koporsóban vagy a 
kősziklából faragott lyukban feküdt, tehát sem halálát sem feltámadását 
bizonyossággal nem állíthatják, hanem csak hallomásból.

Má t é  könyvének XXVIII. r. 5. s köv. verseiben, azt mondja, 
hogy két aszszony ment a koporsóhoz, s e g y  a n g y a l  mondotta ne
kik, hogy Jézus föltámadott.

Má r k  pedig XVI. r. 5—6 v. úgy beszél, hogy három aszszony 
ment oda, s e g y  i f j ú  monda nekik, hogy az, kit keresnek, föl
támadott.

L u k á c snál XXIV. r. 2— 6 v. nem tudni férfiak vagy aszszonyok és 
hányán indultak a koporsóhoz, csak azt mondja : „egyéb aszszoi^yi- 
állatok is valának ö velük“ egyébiránt akárkik s akárhányan, nekik 
k é t  f é r f iú  jelenté a feltámadást.

J á n o s  XX. r. meg mást mond; szerénte egy aszszony ment, s 
neki k é t  a n g y a l  jelenté a föltámadást.

Én azt hiszem, a hitelességhöz megkivántatik, hogy mind a négyen 
már csak emberileg véve is egyet, egyformán beszéljenek; de fökép 
hogy magok látták legyen azt, mit állítanak, s beszélnek; ha egyik két 
angyalt, másik egy ifjút; harmadik egy angyalt, negyedik két férfiút 
hoz fe l , hogy azok látták: biz akkor sem egyiknek sem másiknak 
nem hiszek.

Azt állítani pedig, hogy hiszen Jézus maga mindnyájoknak meg
jelent, tehát kétségen kivülvaló, hogy feltámadott, különben meg nem 
jelenhetik vala nekik, semmi bizonyítás , mert nincs megmutatva, hogy 
meghalt, tehát természetesen köztük megjelenhetett.

Csodálom, hogy nem teszik ki az evangélisták világosan, micsoda 
Mária volt az, ki a koporsóhoz ment: Jézus anyja e, vagy pedig más ?

Különösen vágyott valami bizonyosat tudni Magdolna ; hát ezt 
inkább érdekelte Jézus mint a maga tulajdon édes anyját? De hiszen 
lehet, hogy Magdolna talán igen jó barátnéja vagy szeretője volt 
Jézusnak.

6. „Felmene mennyekbe; ül a mindenható atya Istennek 
jobbja felül.“

Ha nem hiszem az előbbi hilágazatot, tudnillik hogy meghalt és 
föltámadott, következik hogy ezt sem hihetem.

Én a jövendő életet annyiban hiszem, miként a természetben va
lami általános szellemélet van, melly egy ember halálával sem meg nem 
változik sem meg nem szűnik.

Valamint fölebb mondám, hogy nem is tudjuk hol, a mindenségnek 
mellyik részében vannak a poklok: úgy itt a mennyekről is áll a 
kérdés.

Hogy olly valami elkülönözött hely lehet a nagy természetben, 
miilyennek festik hittanitóink a mennyországot, s melly a szenteknek
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kiknek minden boldogságuk és jutalmuk ö maga az Isten; mondom, hogy 
lehet illy hely valahol, és megengedem, de csak azt bátorkodom a theo- 
logusoknak mondani,nincs egy is köztük, a ki tudná hol van, s miilyen 
e hely.

7. „Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat/4
Csak azért nem tartjuk e czikkelyt képtelenségnek, mivel az 

Istent mindenhatónak valljuk, előtte semmi sincs lehetetlen, tehát ö 
még a holtakat is megítéli; azonban hihető, hogy előbb a holtakat 
halottaiból föltámasztja s aztán Ítéli meg.

E katekizmusban van: „Meg kell e minden embernek halni? 
Minden embernek meg kell halni. — Honnét vagyon, hogy minden em
bernek meg kell halni ? Ama bűntől vagyon, mellyet Ádám a para
dicsomban elkövetett^ E szerént midőn Jézus az Ítélet napján eljö
vendő lesz , egy élő embert sem talál, mert lám e fölebbi szavak sze
rént minden embernek meg kell halnia; ha pedig az ítélet napja előtt 
meg nem halna, azlán nem érne rá többé. így Jézusnak igen nagy 
dolga lesz, előbb tudnillik minden halottat föltámasztania kell. Pedig 
az ezer és ezer esztendeig földben fekvő s egészen mássá alakult testet 
nem könnyű munka lesz föltámasztani, mert vannak a természetben 
dolgok, s azokat — mint mondani szokjuk — még Isten sem képes meg
változtatni, például: a viz föl a hegynek nem foly, a kő fölfelé nem 
esik, a hatvan éves férfiú két éves gyermekké nem lehet sat., úgy a 
(száz meg ezer) részekre oszlott s más testeknek részeivé átváltozott 
meghalt embernek teste' éppen azzá, mi előbb volt, sohasem leszen 
többé ; vagy szörnyű fáradságába kerülend Isten fiának. S nem is 
hiszem hogy maga a fiú ezt végbevihesse.

De hiszen midőn ember meghal, mint tanítja katekizmusunk, vagy 
poklokra, vagy purgatoriumba száll, vagy mennyekbe m egy; tehát 
már itt el van ítélve, különben minden meghalt embernek együtt egy 
bizonyos helyen, különbség nélkül akár bűnös akár nem , kellene be
várni, ki mire Ítéltetik.

8. „Hiszek szentiélekben/4
Előbb azt kellene Iheologusainknak vagy az egyházi atyáknak 

eldönteniük, miből áll az Isten, mint egy igaz Isten, nem tekintve sze
mélyeit, teste van e , vagy teste és lelke, vagy csak csupa lelke.

Ha azt mondjátok, hogy teste nincs, akkor bizony személyei sin
csenek; ha állítjátok, hogy teste is lelke is van, jó , kifogásom nincs 
ellene csak bizonyítsátok b e , de akkor ezen mondástok lesz képtelen
ség : az Isten mindenütt van; testtel mindenütt nem lehet, én még 
nem láttam soha; ha pedig azt állítjátok, hogy csak teste van, olly va
lamivel teszitek egyenlővé, m't élettelen vagy inorganicus testnek szo
kunk mondani, miilyen egy darab kő, vagy érez.

Közönségesen léleknek veszitek Istent, s ez értelemben veszszük 
mi nem theologusok i s ; de ha lélek, képtelenségnek tartom a lélektöl 
másik lelket megkülönböztetni akarni ; következésképen szentlelke!, 
mint Istentől tehát lélektöl külön lelket nem képzelhetek, s mért volna

10
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éppen csak ez a ti fogalmatok szerént megkülönböztetett lélek szent ? 
különb e ez, mint maga az egész isteni lélek ?

9. „Közönséges keresztény anyaszentegyházat; szenteknek 
egyességét.“

Ezen ágazatot az egyházi atyák bőven megmagyarázták; miként a 
katekizmusban láthatni.

Anyaszentegyháznak mondatik azoknak öszszesége vagy gyüle
kezete, kik azonegy vallást hisznek.

Illy anyaszentegyházat hiszek, mert hogy illyenek számosán van
nak, nem lehet józanul tagadni; s mindenik ezen anyaszentegyházak 
közöl, magát tartja igaz anyaszentegyháznak, mert esztelenség volna 
akármellyiktöl i s , a magáénál jobbat, igazabbat ismerni el és mégis a 
magáéhoz ragaszkodni mint roszabbhoz.

Mindegyik különvallásu felekezet tehát azt hiszi, hogy ö legked
vesebb szolgálatot tesz Istenének az ö tiszteletmódjával.

Ez nem baj; csak az kárhozatos, midőn egyik , például a mi 
katolikus vallásunkat képező feiekezet azt merészli kimondani , hogy 
e valláson kívül üdvösséget nem remélhetni; ez szörnyű vakmerőség, s 
esztelenség is.

Hol, mikor mondá nekünk Isten , hogy mind azokat elkárhoztatja, 
kik a mi anyaszentegyházunk kebelében nincsenek ?

Vagy mondá ezt Isten más felekezeteknek is vagy nem. Ha mon
dotta , mindegyik felekezetet elámítottá volna: ha pedig nem mondotta 
másoknak, csak nekünk , és mégis azokat elkárhoztatja kiknek nem 
mondá, hogy mit higyenek, miként tiszteljék öt, holott könnyen, egy- 
fáradsággal megtehelé, — nem igaz, hanem jogtalan bíró volna.

Józanész szerént vallási dolgokban az embereknek nem lehet olly 
fejük, kitől függjenek, ki nekik parancsoljon, miként nálunk a római 
pápa. Mert mit parancsoljon a fő? IJogyroszat, embertársunknak ká
rost, sérelmest ne tegyünk; ezt a polgári társaság tiltja, s tehetsége 
szerént akadályozza, mert ez a társaságnak fő czélja, hogy egymást 
valakinek indulata, önkénye ellen kölcsönösen védelmezzék; itt nem 
szorulunk római pápára ; ezt saját magunk érdekéből és hasznáért 
elintézzük.

Vagy azért van a fő , hogy a többit jócselekedetekre bírja, s talán 
kényszerítse? erre nincs szükségünk, mert a szív és érzelem bír ben
nünket jóra, ha soha pápa nem létez is; és ezt teszszük is gyakran 
a nélkül, hogy a pápa csak eszünkbe jutna is; hogy pedig kénysze- 
ritsen, arra nincs embernek joga, mivel szabad akaratom megszűnnék 
s mind azt nem ismerhetjük jócselekedetnek, mit kényszerítve teszünk.

De talán arravaló az egyházi főnök, hogy jó példával menjen 
elő, s bennünket buzdítson? igy kezet fogunk mindnyájan, de e szerént 
nem fejünk volna , hanem egyik buzgóbb , példásabb , erényesebb tag- 
társunk.

Vagy pedig végre arra való, hogy az isteni tiszteletet illető dol
gokban rendelkezzék? e szempontbul sincs rá szükség; mert minden
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isteni tiszteletünk a fohászkodáson és gondolatokon kívül csak szertar
tás ; ebben csupán meggyőződésünket kell követnünk.

Ha valaki ebbe avatkoznék, s követelné, hogy ezt meg azt , igy 
meg úgy tegyük, vége volna a meggyőződésnek ; helyét kényszer és 
engedelem, vagy zsarnokság és szolgaság foglalná el.

A mi végre a szentek egyességét illeti, igy szól erről a katekiz
mus : „A szenteknek egyessége abban á ll, hogy az anyaszentegyháznak 
minden tagjai a lelki jókban részesülnek.^ E szerént mi mindnyájan 
szentek volnánk, kik az anyaszentegyház kebelében vagyunk s a lelki 
jókban részesülünk; az tehát csupa haszontalanság és komédia, midőn 
egyik másik embert halála után ötven vagy száz év múlva ti főpapjaink 
a szentek közé számláltok.

ügy látszik ez nem következetesség, s ha megengedni méltóztat- 
nátok, állítani bátorkodnám, hogy nincs benne egy csep logica is ; a 
szentet nem szükséges többé szentté tenni.

(Ha tárgyamtul el akarnék térni, beleereszkedném kutatni, honnét 
vette a pápa azon hatalmát, miszerént valakit szentnek kihirdet ? 
S megvizsgálnám egyúttal, hogy van-e e szenttétevésnek valami sü- 
kere; tudhatni e azt és miként ? hogy az ujonan felszentelt halott vesz 
e különbséget észre az akkori és előbbi állapota közt ? Sokat lehetne 
itt kérdezni és vizsgálni, de nem tartozik czélomhoz).

Mik azon lelki jók, mellyekben a tagok részesülnek? Itt nincs ki
téve, de lássuk előbb az anyaszentegyháznak tagjait, kik közt egyesség 
lehet, talán igy kitalálhatjuk, miben.állnak a lelki jók.

A katekizmus igy szól: „A tagok, kik között egyesség vagyon : 
1. Az e földön levő hívek, 2. A szentek mennyországban; és 3. A 
purgatoriumbeli lelkek.u

Ha ti hiszitek, hogy e három különböző helyen létező s egymástól 
ismeretlen távolságú, tehát talán száz vagy ezer millió mérföldnyi tá
volságú helyeken létező lények egyességben vannak, én nem bánom, 
nem háborgatlak; de az Istenre kérlek benneteket, nekem is engedjétek 
meg ezt nem hinnem; s ha a mennyország kulcsa kezetekben van, ne 
zárjatok onnét k i, csak ezért; hiszen ez által nem vétek ti ellenetek, 
sem Isten ellen, sem semmi polgári társaság ellen.

Ha érzitek, hogy nem hivésem által valamiben sértve vagytok, 
mutassátok meg nekem a sebet; ha Isten ellen vétettem, ö majd maga 
intézi el kettőnk közt a dolgot, vagy megbocsát, vagy kiszabja rám a 
büntetést; ha pedig a társaság ellen vétettem, keblében vagyok , mint 
egyik polgárán tüstént elégtételt vehet magának rajtam.

Ha pedig nem tudnánk mi kelten megegyezni, tudnillik én és az 
Isten, s ügyünk eldöntését más bíróra kell bíznunk, mivel hihetőleg ti 
azon meggyőződésben éltek, hogy Isten a maga dolgában nem lehet 
b író, mivel szeréntetek talán részrehajló , s maga iránt kedvezöleg 
mondaná ki a sententiát: akkor megkérünk majd titeket, hogy ügyünket 
belátástok és igazságszeretettek szerént döntsétek el.

De lássuk, mikben állhalnának a lelki jók és részesülhetnek e azok
ban a különböző helyeken tartózkodó lények?

A természetben úgy tapasztaljuk, hogy csak a matéria vagy anyag
10*
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tölthet be s foglalhat el valami helyet, lért, e szerint a meghollak lelkei 
sem az úgy nevezett purgatoriumot, sem mennyországot, mint korlátozott 
helyet nem lakhatják, hanem a mindenségben elszéledve léteznek, tehát 
abban a lelki jókban nem részesülhetnek, mellyekben mi a földön.

Lelki jók lehetnek ezek: erény, tudomány, ajlatosság, bölcseség, 
értelem , vagy talán még illyenek is : öröm, zene, vigasztalás, sat. vagy 
pedig a szentségek is vételnek lelki jóknak.

Ha nem ezek, hanem más valamik volnának a lelki jók, tehát 
mondjuk, az általunk nemismert lelki jók , ha csakugyan ollyan lelki jók 
vannak, millyekröl fogalmunk sincs. Lehet hogy azok olly természetűek, 
mellyeket csupán szellemek vagy lelkek is élvezhetnek; de ha ezek, 
.és ezekhöz hasonlók értetnek lelki jóknak , mellyeket elszámláltam, 
velők más nem élhet, csak ember; a purgatoriumi és mennyországi 
lelkek nem vehetnek bennök részt.

Kísértse bár meg akárki, ha nem hiszi: ne egyék s igyék semmit 
néhány nap, hunyja be szemét, dugja be fülét, szóval igyekezzék test
érzékeit olly állapotba tenni, hogy semmi se hasson vagy hathasson 
rájok, s igy kisértse meg csupán leikével részesülni a lelki jókban; 
nem képes.

A mi éldelet van, azt kétfélére, testire és lelkire elkülönözni le
hetetlenség.

A mi jó vagy rósz a természetben van, azt nem úgy érezzük mint 
t e s t  vagy anyag , sem úgy nem mint csupa l é l e k  : hanem mint 
e mb e r .

Nézd a v o l t  e mb e r t ,  midőn koporsóban van, nem részesül 
többé semmi jóban, legyen lelki, legyen más; ezen v o l t  e m b e r 
n e k  lelke részesül e? kérdezzétek meg tőle, ha beszélhettek vele; s 
ha mondja hogy igen, akkor elhiszem; s hogy ugyanazon jókban ré
szesül e , mellyben mi emberek: akkor elhiszem a szentek egyességét; 
azaz, a mennyországban és purgatoriumban és e földön élő lények 
egyességét.

10. „Bűneinknek bocsánatját.“
Előbb meg kell határozni, mi a bűn ? E katekizmusnak Y-dik sza

kaszában ez mondatik a bűnről: „A bűn szántszándékos megszegése az 
isteni törvénynek.44 így tehát tudni kell az Isten törvényét, hogy aztán 
mondhassuk, mi a bűn.

Az Isten nem irta törvényeit papirosra, mert az, ki olvasni nem 
tudott a világ kezdete óta, és még ma sem tud, nem tarthatná meg, 
tehát ö elönté törvényét az egész nagy természetbe, hogy igy , ki a 
természetben van, részese lehessen; azért sem irta papirosra, mert 
igy egyik másik könnyen elveszthetné a könyvet, hanem az embert 
illetőt természetéhöz alkalmazva kinek-kinek kebelébe irta , hogy soha 
el ne veszejthesse.

A mi papiroson van írva , tudhatjuk, hogy azt emberek tevék; 
vannak azonban ezek közt i s , mellyek a nyelvtolmács segedelmével a 
kebel szentebb rejtekéböl Ömlőitek és folytak ki papirosra, s igy ár
nyékai vagy viszhangja a kebelben létező isteni törvénynek.
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Mivel bűnről szólunk, tehát az isteni törvénynek csak azon ágát 
érijük, melly az emberre vonatkozik, s az egész egyetlen egy szóban 
mentethetik ki, melly sem több sem kevesebb mint e z : é r z é s .

Erezzük a mi nekünk jól esik, tehát ó h a j t j u k ;  érezzük mi ne
künk nem jól esik, tehát nem  ó h a j t j u k ,  hanem e l h á r í t j u k ,  vagy 
legalább elhárítani törekedünk.

De bár ez isteni törvény illy egyszerű rövid, mindazáltal többféle
kép nyilatkozik ; lássunk némellyeket:

Az ember óhajtja gondolatit másokkal közölni; ki ebben gátolja, 
vétkezik az isténi törvény ellen.

A férfiú a nőt óhajtja, hogy vele közösülhessen; ki ezt magában 
elfojtja, vétkezik az isteni törvény ellen; egyházi atyáink tehát mind
nyájan vétkeznek meg nem nösödvén; vagy talán sodomailag élnek ? no 
azt ök jobban megmondhatják, vétek e ez vagy nem.

Az ember minden kéjt és gyönyört óhajt; ki ebben gátolja, vét
kezik az isteni törvény ellen. Sőt vétkezik maga az is, ki a kéjbe és 
gyönyörbe annyira merül, hogy egészségét rontja, életét rövidíti, mert 
igy magát annak máskori élvezetitől megfosztja, éppen úgy mint ha más 
akadályozná.

Az ember szabadon működni kíván; ki ebben útját állja, bűnt 
követ el az isteni törvény ellen.

Az ember tökéletesülni vágyik; ki neki ebben akármi módon hatá
rokat vet, bűnt követ az isteni törvény ellen sat.

Józanul senki nem tagadhatja, hogy e vágyok minden emberben 
megvannak , igen de mik ezen vágyok egyéb mint az isteni, vagy ha 
tetszik, természeti törvény? Vagy ha nem az, mutassátok k i , mi a 
természeti törvény ? Bűnös tehát az , ki ezeket nem tartja, vagy meg
tartani nem engedi.

Most azt kérdem, ki bocsássa meg ezen s a még több hasonló
bűnt ?

A katekizmus erre nézve azt mondja: „Krisztus az ö anyaszent- 
egyházának hatalmat adott bűnöket megbocsátani^. Krisztus nem lévén 
Isten — mint megmutatám, vagy legalább igyekeztem megmutatni, de 
alább még inkább kitűnik — nem adhatott hatalmat.

De minő felfordult világ volna másnak adni hatalmat a bűn bocsá
tására; józanész szerént nekem csak attól kell bocsánatot kérnem, kit 
megbántottam; úgy de ki a fölebb érintett törvények ellen vé t, mért 
kérjen az anyaszentegyháztol bocsánatot?

Ha már csakugyan bocsánatot kell kérnem , mástól nem kérhetem, 
mint attól , kit akadályoztam természeti s önfentartására szükséges 
vágyainak kielégítésében, aztán meg Istentől, ki e törvényeket em
berbe oltá.

Vagy azt gondoljátok az Isten illyenekre nem ér rá, tehát irodákat 
állított, azokba titeket helyezett segédeiül? Ha ezt bebizonyitjátok, már 
akkor engedelmetekkel bocsánatot kérek tőletek.

1L „Testnek feltámadását.“
Ha egyenesen azt mondanám : ezt nem hiszem vagy nem hihe-
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tein, részént titeket lázzitanálak magam ellen, részént pedig nem egész 
meggyőződésemet nyilvánítanám, tehát inkább őszintén vallom meg: 
nem tudom.

E tekintetben én igy okoskodom: akár támadjon fel testem akár 
nem, én úgy viselem magam mint becsületes emberhöz illik ; mennyire 
tehetségem engedi, minden hibát, bűnt távoztatok, sem isteni vagy ter
mészeti, sem polgári törvényt át nem hágok, úgy e földi pályámban is 
boldogulok s ha van föltámadás, attól sincs okom félni.

12. „És az örök életet.44
Az egész apostoli hitvallásnak csak e két czikkelye, tudnillik az 

e l s ő  és u t o l s ó  ollyan, mellyekben az emberi ész nyugpontot talál
hat, mellyeket elhihetni.

Hogy van egy felső, s emberi gyarló eszünkkel föl nem érhető 
lény, melly e mindenséget millió meg millió picziny részleteiben is olly 
dicsövé, bámulandóvá tudla teremteni, azt hiszem; hogy ez örökké tart, 
tehát egyik részében a mindenségnek e földön, az ember is egymást 
fölváltva örökké é l, ismét olly valami, hogy inkább kell hinni, mint az 
ellenkezőt, tudnillik azt, hogy ezen mindenség egykor semmivé lesz; 
mert mostani gyarló eszünkkel úgy okoskodunk, hogy a mi van, bár 
ezer meg millió változáson átmehet, sajátkép elalakulhat, de mivel a 
természetben semmi sem vesz el végképpen, tehát hiszünk örökéletet.

Lehet azonban, hogy ez okoskodásunkat vagy véleményünket az 
igen késő kor kineveti.

Illy értelemben veszik e az egyházi atyák az örökéletet? Nem 
gondolnám; mert hiszen világosan is mondják, hogy Jézus ítéletnapján 
eljövend, minden megholtat föltámaszt, s aztán a kiket érdemeseknek 
talál a jutalomra, azokat magával viszi menyországba, hol örökké él
nek, és pedig legboldogabbul fognak élni. Megvallom illy értelembe véve 
az örökéletet, hitem nem rendületlen.

A theologusok viszszaborzadnak olly embertül, ki nyilvánítja, hogy 
örökéletet nem hisz, s úgy vélekednek, hogy olly ember képes mindenre 
vetemedni; pedig kár borzadni, mert az illy ember részint tulajdon 
érdekéből nem tesz roszat, részint mivel a társadalom törvényei tar
toztatják viszsza, részint felvilágosodottsága s erényei nem engedik 
bűnt követni el.

III. FEJEZET.
Isteni nyilatkozat.

Mind az, a mi az apostoli hitvallásban foglaltatik, s minden egyéb, 
mi akár katekizmusban, akár másott mint keresztény tudomány élőnkbe 
adatik, vagy isteni kinyilalkozat vagy nem.

Ha isteni nyilatkozat, ezt szerül szóra kell hinni, tudni és meg
tartania minden embernek, a ma született gyermeknek éppen úgy, mint 
az aggott férfiúnak; mert Isten kivételt gyermekre vagy irjura nézve 
nem tett; és mutassátok meg, hogy csakugyan Isten nyilatkoztatta, és 
mikor, kinek, hol nyilatkoztatá? ha pedig nem isteni nyilatkozat, ti
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theologusok és egyházi atyák önkényü zsarnokok vagytok, midőn vé- 
leményteket, hiteteket isteni nyilatkozat gyanánt adjátok ki s minket arra 
kényszeritetek.

Mindent elhiszünk nektek Mózes könyvének első sorától kezdve 
végig a két biblián , minden vallási könyvön azon hangokig , mellyeket 
egyházi ember ma ajkain kibocsát, csak bizonyítsátok be, hogy az Isten 
sugalta nektek.

l/  f  im á d sá g a ,.
Az apostoli hitvalláson kívül köteleztetik minden keresztény kato

likus tudni az ur imádságát, miként a katekizmusban áll. Ez szép imád
ság, dicséretére válik szerzőjének Jézusnak , de hogy ez imádságot min
denki tudja, csupán tudása mi érdem az örökélet megnyerésére? hiszen 
nem lehetlen, hogy olly ember ki a miatyánkot megtanulta, de sőt nem 
csak tudja, hanem el is mondja néhányszor, vagy számtalanszor napjában, 
azért minden vétket elkövethet, és mit ér akkor neki ez imádság?

Ez imádságban mondjuk: „Mi a t y á n k ,  ki  v a g y  m e n n y e k -  
b e n ö  nem nemzett, hanem teremtett bennünket, ha igaz mit Mózes 
i r ; és nem tudjuk mi a mennyek ?

S z e n t e l t e s s é k  a t e n e v e d ;  ez óhajtásunknak semmi ér
telme nincs.

Ugyan ki szentelje meg e nevet ? ember nem képes; maga Isten 
sem, mert ö öröktől fogva máig csak egyformán szent, s pedig szent, 
akár mondjuk, hogy szenteltessék akár nem.

Midőn pedig arra kérjük, hogy j ő j ö n  el  o r s z á g a ,  tulajdonké
pen nem tudjuk, mit kérünk; hová jőjön az ö országa? ide a földre? s 
micsoda országa jőjön el, honnét? hát egyik országa a másikra csak úgy 
vándorol ? és ez a föld nem az ö országa e ?

L e g y e n  t e a k a r a t o d ,  m i k é p e n  m e n n y b e n ,  a z o n -  
k é p e n  a f ö l d ö n  is. — Ha Isten mindenható, akarata teljesül a nél
kül , hogy mi mondanók.

Mióta ö Isten, mindig ugyanazt akarta, a mit akar m a, mert ö nem 
akarhat egyszer mást, majd meg ismét mást, ezen örök és változatlan 
akarata teszi éppen a rendet, mit e szép természetben látunk.

M i n d e n n a p i  k e n y e r ü n k e t  a d j a d  n e k ü n k  ma. Az Is
ten kezdetben mindent lerakott a természetbe, s nem szükséges, hogy 
ezt vagy azt most részenként adja ; ott mindenki, ha munkálkodni nem 
restel, s ha csak valami zsarnok nem akadályozza, eledelét meglelheti. 
Ha nem dolgozol vagy valaki helyetted nem dolgozik, az Isten még csak 
egy kis darab kenyeret sem küld.

És b o c s á s d  me g  n e k ü n k  a mi  v é t k e i n k e t ,  m i k é 
p e n  mi  i s m e g b o c s á t u n k  e l l e n ü n k  v é t e t t e k n e k .  Az 
Isten tökéletesebb lény mint az ember, tehát nem kívánja, hogy bűneink 
bocsánatjáért kérjük; ö úgy is megteszi. De jobban szólva ö ellene, 
mint Isten ellen nem is vagyunk képesek véteni. Hafc az általa kiszabott 
természeti törvényt áthágjuk, ez maga magát boszulja meg rajtunk, s 
Isten megbocsátására e szerént nincs szükségünk.

És ne v i g y  m i n k e t  k i s é r t e t b e .  Ez nem imádság, ha
nem , ha Istent sértenünk lehetne, ez volna első vétkünk, midőn róla,
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mint legjobb, legtökéletesebb valóságról még föl is tehetnék, hogy kí
sérteibe vigyen.

De s z a b a d í t s  me g  a g o n o s z t u l .  Az egyedül való gonosz 
a bűn, mond máshol a katekizmus. Bűnt követni el, vagy nem követni, 
szabad akaratunktól függ; mig el nem követtük nem bűn, midőn pedig 
már elkövettük, az Isten nem képes többé meg nem történtté tenni. Ha 
hogy tehát Isten a bűntől szabadítson meg, előbb szabad akaratunkat 
kellene viszszavennie.

Az „Angyali íidvözlel“ nem tűzetett ki azok közé, miket a ke
resztény katolikusnak szerintetek tudnia kell , minek teszitek tehát 
katekizmusba? Vagy kívánja ezt is Isten s kinyilatkoztatta vagy nem; 
ha igen, hogy merészlitek azon tudnivalók közöl kihagyni, mellyeket 
fölebb előadtatok ? ha pedig nem olly szükséges és nem nyilatkoztatta 
Isten , ki jogosított fel benneteket ezt ide függeszteni s bennünket 
olly valamivel terhelni és ámítani, mit Isten üdvözségre szükségesnek 
nem tartott.

p a r t i  i i  cső i fi író i*
Bevezetésül a parancsokhoz a keresztény szeretet járul. Kinyi

latkoztatta e Isten azt is , hogy öt szeretni kell ? kinek, hol és mikor 
nyilatkoztatta ?

Ha igen, ez valóban csudálatos volna, mert természetünket ollyanná 
tévé Isten, hogy semmi parancs nem bírhat bennünket arra, hogy valakit 
szeressünk, ha csak olly tulajdonságai nincsenek, mellyek miatt azt 
önként szeretni hajlandók vagyunk.

Kísértsétek meg , parancsoljátok hogy ezt meg ezt szeressük, 
ámbár hajlandóságot iránta nem érzünk; munkátok sükeretlen leszen.

Ellenben tiltsátok meg , hogy ezt vagy azt ne szeressük , de 
adta legyen csak jótevöségének jeleit, legyenek csak olly tulajdon
ságai , mellyeket becsülnünk kell, minden tilalmatok daczára szeretni 
fogjuk öt.

Ti egyházi atyák, kik e katekizmusi tanításokat számunkra szer
kesztettétek, nagyon tévedtetek , mert például itt a tiz parancsnál is 
mint egyebütt, nem azt mondjátok, hogy ezeket m e g t a r t a n i  kell, 
hanem csak t udni .  Nem veszitek észre, hogy a kettő közt: t u d n i ,  
és m e g t a r t a n i ,  kimondhallan nagy különbség van?

Az Isten sugalta volna nektek ezt illy roszul ? nem hinném.
Mindenből az tetszik ki, hogy csak emberi gyarló ész munkálkodott 

öszszeszerkesztésében.
Lássuk a tiz parancsot.
Ebben csak két parancsolat van, ez: ünnepeket szentelj; atyádat 

és anyádat tiszteld; a többi nyolcz tilalom.
Hogyan meritek állítani, hogy ezek egyenesen Istentől származnak, 

hogy ezeket Isten maga irta, vagy legalább dictálta ?
Hiszen ezt állítva Istenről, fel kellene tennetek, hogy nem bir kü

lönbséget tenni: t i l a l o m  és p a r a n c s  között.
E tiz pontot Isten parancsának nem azért nem ismerem , mivel nem 

parancsok (kettőt kivéve), hanem azért nem, mivel Isten sokkal egy
szerűbbet öntött ember szivébe, mi igy hangzik; ha ön h a s z n o d a t
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kí vánod,  semmi o l l y a s t  nem t e s z e l  e m b e r t á r s a d  ellen , m it 
te  sem  a k a r n á l ,  h o g y  mások neked teg y en ek . És ez is sem nem 
parancs, sem nem tilalom, csak intés ! és pedig nem olly értelemben az 
Isten ajkairól hangzó intés, miként ti értitek, hanem józaneszünk* su- 
galma; mert minhasznunk kívánja, javasolja erről el nem felejtkezni.

De végre azért nem tartom ezt isteni parancsnak, mivel nem 
vallási czikk e z , hanem polgári társas életünk’ legfőbb elve; hiszen 
szabad akaratunknál fogva határozzuk ezt, midőn társaságba állunk, 
ugyanis a társaságnak czélja egymást kölcsönösen védeni, hogy vala- 
melly harmadik ne tehesse velünk azt, mit nem óhajtunk.

.1 ^ €€ny€i$zenteyyhÁ&> p a 'P M n cso lu tu ii'o l.
Kívánja e szinte Isten is, hogy azon pontok, mellyek az anyaszent- 

egyház parancsai neve alatt ismeretesek, megtartassanak ? ha kívánja, 
bizonyítsátok be ; kinek mikor és hol nyilatkoztatta ki ?

Ha isteni nyilatkozat, hogy merészeltétek az első parancsot né- 
melly ünnepnap eltörlésével megrontani ?

Azt kétségbe sem hozhatni, hogy a polgári társaságnak tagjai 
szabadsággal bírnak istentiszteletükben bizonyos szabály -  pontokat al
kotni , mikben mindnyájan megegyeznek.

Magátol értetik, hogy a szabályok csak azokat illetik, kik bennök 
megegyeznek, s csak addig illetik, mig azokat megtartani jónak látják.

Megegyeznek e a szabályok a józanészszel, nem tartozik a do
loghoz, csak hogy mindnyájok meggyőződésen alapuljanak.

A természetben szünteleni fejlődésünkben és tökélelesülésünkben 
alapszik, hogy meggyőződésünk nem lehet soká tartó , annál kevésbé 
mindenkor ugyanaz; némelly nagyobb tökélyre fejlődött férfiak’ meg
győződése életpályájuk’ utolsó felében változhatlan maradhat, de a 
sokaságé gyakran változhatik ; természetes tehát , hogy szabályaikat 
mindannyiszor módosítják, mert ezeknek meggyőződésükkel öszhang- 
zásban kell lenni.

Miből az következik igen természetesen, hogy gyakran, minden 
évben, vagy legalább minden második harmadik évben öszsze kell gyiil- 
niök tanácskozás végett; mert miként tudhatnák máskép, mindnyájan 
azon előbbi meggyőződésben vannak e, mellyben voltak?

Minden öszszegyülekezet alkalmával pedig azon tudomást kény
telenek venni, hogy némelíyek míg előbbi meggyőződésük mellett van
nak, másokban egészen uj támadt; meg mások csak némi részben tértek 
el előbbi vallásuktól; tehát uj felekezetek támadnak.

Most kérdem , nem képtelenség e , nem kényszer, nem zsarnokság 
volna e , ha valahol egy más polgári társaságban néhány pap azt 
mondaná: nektek nem szabad előbbi meggyözödéstektöl elállni; nektek 
csak úgy kell gondolkodnotok, vélekednetek, miként ős nagyapáitok vé
lekedtek.

így vagyunk mi a római pápával és papi kormányával.
Nem a legnagyobb esztelenség volna e azt hinni, hogy ö egészen 

más országban lakván (de ha itt laknék is) hitünkre, meggyőződésünkre 
nézve parancsolói befolyással lehet ? Mi közünk nekünk hozzá s neki 
mi hozzánk ?
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Nem szándékom nekem egyetlen egy embert is hitében megren
díteni ; tartsa meg az anyaszentegyház parancsait is szigorúan; ülje 
meg az ünnepeket, hallgasson azokon misét; ne egyék húst bizonyos 
napokon; gyónja meg bűneit, ne tartson menyekzöt a tiltott napokon : 
én magam is megtartom mind ezt, de előbb bizonyossá akarok lenni, 
hogy Isten ezt kívánja e? Ti egyházi atyák, — de ha már józanész 
sugallása szerént akarok írn i, mért illeszszem az a t y a  nevet az egy
házi személyekre, holott ők nem atyák, nem nemzének gyermekeket — 
ti egyházi személyek mutassátok k i , hogy Isten általatok nyilatkoztatja 
mind azt, mit élőnkbe adtok, hogy higyük és megtartsuk.

Mostani hitem és meggyőződésem az, hogy Isten tiszteltetésetil nem 
veheti, ha hús helyett halat eszem, ha bizonyos napokon nem dolgozom, 
hanem misére megyek, ha bűneimet megvallom egy embernek, kit én 
sohasem bántottam meg, ha menyekzöt meghatározott időben nem tartok.

Katolikus isteni tiszteletünknek legnevezetesebb része a mi s e  
lévén megérdemlené, hogy annak eredetét vizsgálnék, későbbi fejlemé
nyében mostani megállapodásáig nyomrul nyomra kisérnök: de a mi
sének titka, mint szentség alább forduland elő, a többi függelék csak 
leple, fátyola a titoknak, tehát magátol lefoszlik, mihelyt a titok vi
lágosságra hozatik.

szen tség ek rő l.
Mindnyájan tudjuk, kik felserdültünk, hogy szám szerént hét 

szentségünk van ; ezekről egyenkét szólok.
K e r e s z t s ég. Ezt olly szükégesnek mondják egyházi szemé

lyeink s a katekizmus, hogy nélküle senki, még a kisded gyermek sem 
üdvöziilhet.

Mihelyt az Isten maga nekem kinyilatkoztatja, hogy nélküle nem 
üdvözülhetni, elhiszem, de míg csak ti mondjátok,addig nem!

Ti azt tanítjátok , hogy: az Isten örökigazság és véghetetlen 
bölcseség, melly sem meg nem csalhat, sem meg nem csalathatik. Ha 
az Isten bölcs , iningyárt kezdetien át kellett látnia , hogy a keresztség 
minden embernek mulhatlanul szükséges , és mért nem hozta be a ke- 
resztséget, mielőtt az első embert teremté, s mért nem alkotott előbb 
egy papot, hogy az első embert s annak gyermekeit és unokáit megke
resztelte volna Y

De még későbben is , midőn a zsidó népet, mint kizárólag az ö 
népét kiválasztotta — ez azonban csak Mózes politikája és hitetése volt 
— nem hozta be náluk a keresztséget; ebből azt kell következtetnünk, 
hogy vagy nem tartotta szükségesnek, vagy nem fejlődött még Isten 
akkor azon bölcseségre, hogy a keresztségnek szükségét átlássa.

De ez utósót képtelenség volna állítani, tehát az elsőt hiszszük, 
hogy akkor legalább nem vala szükséges a keresztség.

Igen, de ha egykor nem volt volna szükséges, később pedig szük
séges a keresztség, megint csak az következnék^ hogy Isten nem tudá 
úgy teremteni az embert, miszerént minden későbbi módosítás nélkül 
czélját érhesse; vagy végre az következik, hogy Isten öröktül fogva 
egyenlő tökéletes vala, de a keresztséget sem kezdetben, sem most,
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sem soha szükségesnek nem tartja, hanem csak papjaink állítják szük
ségesnek.

Ti azzal állhattok elő, hogy Jézus maga is megkeresztelkedék, ha 
pedig ö szükségesnek nem tartja vala, nélkülözte volna.

Ha ö szükségesnek vélte, abból nem következik, hogy Isten is 
megkívánja.

Hiszen tartsátok ti is mindnyájan szükségesnek, csak ne erötessé- 
tek akaratomat, hogy én is annak tartsam.

Azok, kik meg nincsenek keresztelve, sokkal többen vannak, mint 
mi kereszteltek, és azok ne üdvözölhessenek csak azért, hogy fejüket 
vízzel le nem öntözték?

Ez isten igazságával öszsze nem férne.
Azt mondjátok, hogy azok, kik valakinek gyermekét keresztvízre 

tartották, mind e keresztíiuval, mind ennek szülőivel, azaz most már 
komájokkal lelki alyafiságot kötnek, következésképen egymással házas
ságra nem léphetnek.

Ugyan kérlek benneteket,hol, mikor nyilatkoztatta ezt nektek Isten? 
Mi köze a szeretetnek vagy akár szerelemnek a keresztséghöz ? Józanul 
a házasságnak olly két külön nemű személyek közt kell támadni, kik 
egymást viszonyosán szeretik, de hát nem szeretik e — nem szeret
hetik e egymást ollyak, kiknek szülőik egymáshoz komák?

Hiszen az semmi rósz nem,ha egymás gyermekeit keresztvízre tartják.
Ugyan miben áll az ok, az akadály, miszerént nem kelhetnek 

öszsze? Talán nem képesek gyermeket nemzeni? igen biz azok.
Én nem vagyok képes elegendő gátokat kigondolni; hogy lelki 

rokonság támad köztük? hiszen ha Isten mi a tyá nk, mindnyájan lelki 
rokonok vagyunk, tehát senki sem házasodhatnék. És nagyobb atyafiság 
e a komaság, mint a vérrokonság ? pedig ha egy atyánk volt, Ádám, 
mindnyájan testvérek, unokák vagyunk.

De képtelen és haszonta’an is e tilalom, mert a két komának gyer
mekei elszélednek, a so rs , szerencse vagy ellenkezője űzi, kergeti, 
hányja őket, de néha öszszehozza, s a nélkül hogy sejtenék szülőik 
komaságát, egymásba szeretnek, s öszszekelnek.

Sőt vannak esetek , és mért is ne lennének , hogy az atya lányát 
szereti, még pedig tudva , hogy lulajdon lánya ; hogy csak egy példát 
említsek, VI. Sándor római pápa i s , miként a titkos történetek tanúsítják. 
Hogy Sándor pápa megesküdölt e, s valóságos házasságra lépett e lányá
val, azt ugyan nem tudni, de ha nem, éppen nem azért, mert rokonság 
miatt nem lehetett volna, (hisz erre önmagát ingyen is feloldozhatja 
vala) hanem mivel szükségtelennek vélte.

B é r má l á s .  Az ember természetinél fogva szünetlenül fejlődik, 
tökéletesül, s igy fejlődik tehát értelme, és esze i s , meggyőződése 
pedig a szerént módosul.

Vagy hisz ember valamit bérmálás előtt vagy nem. Ha hisz s hite 
hibás, a bérmálás veszedelmes volna, ha embert e hitében megerősí
tené , mint állítják egyházi személyeink; embernek tökéletesedni kell- 
vén e hitét is meg kell változtatni józanész szerént , ha az csakugyan 
hibás volt: ha pedig hite jó , nem hibás, a bérmálás szükségtelen;
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olly valami tehát, a mi vagy veszedelmes, vagy szükségtelen, nem lehet 
szentség.

De tagadom, hogy azon ereje volna, mit neki a theologusok tu
lajdonítanak; mert engem is megbérmáltak s akkori hitemben nem erő
sített meg, én mindazon bohóságokat egész Ilikémből hittem, miket a 
papok hinnünk óhajtanak, s abból nem maradt semmi más, csupán e 
három szó: h i s z e k  e g y  I s t e n t .

O l t á r i  s z e n t s é g .  Ezt igy határozták el az anyaszentegy- 
házban: „Legméltóságosabb szentség, Krisztus Jézusnak, mi urunknak 
valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.44

Ezt akkor hinném e l, ha Isten egyenesen maga nyilatkoztatná ki 
nekem, nem pedig általatok.

A ti tekintélytek, elégtelen engem ennek hivésére bírni, sőt kétel
kedem, hogy ti magatok is higyétek.

Kriszlus Jézust Istennek tartjátok, tehát azon ostya és bor, melly 
fölött az egyházszolga némelly szót elmond , az által mind Krisztus 
testévé változik, következőleg az mindannyi Isten.

Ha Isten ellen véthetni, lehet e nagyobb vétség ellene, mint ha 
annyi Istent csináltok vagy akartok csinálni, mennyi tetszik, vagy men
nyi tésztát a segrestyés süt, s mennyi picziny ostyát abból kerekitget?

Nem hihetem, hogy lehessen vallási felekezet kívülünk, melly 
higye, hogy papja Isteneket csinál ?

Ugyan bírhat e ember valami képtelenebbet gondolni, mint azt, 
hogy a gyarló, a korlátozott eszü s tehetségű ember, az egész minden- 
séghöz képest csak porszem pap, mindenható Isteneket teremt ?

Vagy különbözik a ti müvistentek az igazi Istentől vagy nem. Ha 
különbözik, vagy nagyobb tökélylyel b ir , vagy kevesebbel; máskép 
nem különbözhetnék; ha az első, akkor a ti csinált Istentek az igazi; 
mert- a kevésbé tökéletes nem lehet az ; ha kevésbé tökéletes, úgy nem 
lehet Isten; ha pedig nem különbözik, mind az én Istenem mind a ti 
(csinált) Istentek egyenlők (a mi a legnagyobb képtelenség); ti pedig 
ezen kétféle egyenlő istenségek fölött álltok; mert az egy igaz Istenhöz 
hasonló ezer meg ezer Istent birtok csinálni, mit az igaz Isten nem 
képes; mert ö nem tudna magához még csak egy hasonlót is te
remteni.

Isten! (tudod te, mellyiket értem a háromféle közül) ha az örök- 
vállozhatlan törvényeken kívül, mellyek embert vezérlik, még különös, 
kivételes gondviseléssel vagy irántunk, s ha talán az emberek kérése 
és könyörgése nem sért, minthogy te különben is tudod m it, hol, ho
gyan kell tenni, s ha még is hajtasz valamit az ember kérésére, s ha 
méltó az én szóm is meghallgatásodra: vezéreld jobbra azok’ elméjét, 
kik azt hiszik, hogy Isteneket teremtenek az ostyában; kik pedig közö
lük nem hiszik, hanem bennünket ámítanak, bocsásd meg nekik, miként 
ők bocsátják meg nekünk, ha szavaikban kételkedünk, s vallásukban 
mindent nem hiszünk.

P e n i t e n c z i a t a r t á s .  Ezen szentséget a katekizmus igy ha
tározza meg: A penitencziatartás szentség, mellyben a keresztény 
anyaszentegyháznak törvénye szerént meghatalmazott egyházi ember
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Isten helyett a bűnöst minden bűneitől, mellyeket a keresztség után 
elkövetett, feloldja , ha töredelmesen és egészen azokat meggyónja, 
erős fogadása is vagyon, hogy magát megjobbitja. Ez pedig fökép 
ollyannak szükséges, ki a keresztség után halálos bűnbe esett.

Ha az anyaszentegyházat a híveknek öszszesége teszi, úgy én is 
oda tartozom, én pedig nem emlékezem, hogy hoztunk volna törvényt, 
miszerént valakiket fölhatalmaztunk volna, hogy Isten helyett a bűnöket 
megbocsássák.

De képtelenségnek is tartom, miként már fölebb valahol meg- 
jegyzém — a bűnök megbocsálására valakit kinevezni, felhatalmazni.

Ha ember csakugyan vé t, vagy Isten vagy valamellyik embertársa 
ellen véthet. Kérdem, ugyan kitől kell bocsánatot kérnie?

Természetesen mástol nem kérhet, mint attól, kit megsérteti, 
vagy általa megbántottnak vél.

Mirevaló hát az egyházi embert felhatalmazni bünbocsánatra ? És 
ha szükséges volna is , egy két ember nem teheti e fölhatalmazást; jó
zanész szerént arról nekem is kellene valamit tudnom.

Az is mondatik, hogy különösen azoknak szükséges a penitenczia- 
tartás szentsége, kik a keresztség után halálos bűnbe estek ; miként 
tudhatják a katolikus hivek, mellyik a halálos bűn? pedig ezt tudni 
éppen olly szükséges volna , mint szükségesnek mondatik azt meg
gyónni.

A katekizmusban ugyan benvan: Mi a halálos bűn? A halálos 
bűn az Isten törvényének nagy dologban való megszegése.

De azt kérdhetnék az anyaszentegyháznak tanulatlanabb nevelet
lenebb tagjai: mik azok a nagy dolog? Ez nincs megmondva, elszám
lálva; pedig ezt tisztán és világosan kellene a vétkezőknek sorban 
látniok. De hihető, azon nevezetesebb bűnöket tartja az egyház halá
losoknak , mellyeket a katekizmusban elszámlál, miilyenek: a) hét fő
bűnök, b) szentlélek elleni hat bűnök, c) égbekiáltó négy bűnök. Vizs
gáljuk, ezek hihetőleg mind meg annyi halálos bűnök.

Ke v é l y s é g .  Ez magában véve sem nem á r t , sem nem használ 
senkinek; ha a kevélység úgy felfújja is embert, hogy megpukkad, még 
sem vét csupán ez által, mert ez nem hat át senkire. És itt nem is 
mondathatik, hogy ez Isten törvényének nagy dologban való megsze
gése volna, mert kérdem mit hágott át a kevély, mellyik törvényt 
szegte meg ? Tehát ez nem is bűn, annál kevésbé halálos bűn.

F ö s v é n y s é g .  Vegyünk mingyárt egy igen fösvényt, ki sen
kivel sem tesz legkisebb jót i s ; ki merné állítani, hogy ö azért rósz ? 
annak fogalma sem volna a jó- és roszrol, ki valakit kárhoztatni s 
vétkesnek mondani birna csak azért, mert senkinek semmit sem ad. A 
fösvény, csak mint fösvény, még Istennek semmi törvényét sem hágta 
át, következésképen halálos bűnt sem követett el.

Csak erényt nem gyakorolt az illy fösvény, mi pedig igen szép 
és jó volna, no de ennek szabad akaratbul kell származni.

B u j a s á g .  Mielőtt a bujálkodórul mondhatnék , hogy halálos 
vétket követ e l , a határt kellene kijelölni, hol kezdődik a bujaság; 
vagy inkább meg kellene határozni, mi értetik bujaság alatt ? ezt
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tenni pedig annál inkább szükséges volna, mivel a katekizmusban minden 
tisztátalan gondolat és szó már a bujaság nevét viseli.

Az ifjú vagy szűz, midőn azon kort eléri, mellyben a természeti 
nőszés-ösztönnek jelenkezni kell, s benne vágy támad ez ösztönt kielé
gíteni, bujának mondathatik e? Hiszen e vágynak ő nem oka; azt akarja 
e a katekizmus, hogy e vágy elfojtassék.

Az ifjú nem képes elfojtani; de ha a természeti törvényt tapodni 
nem akarja, nem is szabad elfojtani akarnia. A katekizmus tehát ne az 
ifjúra mondja ki halálos Ítéletét, hanem alkotója ellen, ki belé e vágyat 
oltotta.

De valószínűleg bujaság alatt csak a mértéktelen közösülést értik; 
s ezt engedjük meg: kinek árt különösen az illy mértéktelen, vagy is (ha 
úgy tetszik, most már mondjuk) bujálkodó ? fökép csak magának; és az 
által hogy magának árt, meg is bünteti magát; azon kívül az Isten is 
örök kárhozattal büntesse ?

I r i g y s é g .  A ki sajnálja, hogy másnak van valamié és bár saj
nálja olly annyira, hogy szinte megzöldül bele, ez által még senkinek 
sem árt, vagy ha árt, csak magának.

Mondhatni ugyan, hogy az irigység végre cselekvéssé lesz, az 
irigyből tolvaj, sőt rabló támadhat. Mindegy, de rnig csak irigy marad, 
bár olly fokra emelkedjék, mit kimondani sem bírnánk, csak ártatlan. Ha 
az irigység, határát átlépi s tolvajsággá fajul, akkor az nem a hét fő bű
nök közé tartozandó. Mint irigyet, ki senkinek még ez által nem ártott, 
senki halálos bűnnel nem vádolhatja. így sem a t o r k o s s á g ,  sem a 
h a r a g  és j ó r a v a l ó  r ö s t s é g  nem lehetnek halálos bűn.

De mit fáradjak és vesződjem annak találgatásával, mi lehet a’ ha
lálos bűn? mi az: Isten törvényének nagy dolgokban való megszegése ? 
ezt kimutatni a ti dolgotok egyházi emberek, sőt némileg kötelességtek.

Ut o l s ó  k e n e t .  Vagy erényes volt a haldokló vagy nem. Ha 
erényes volt, ha úgy cselekedett, úgy élt, hogy lelkismérete nem vádol
hatja, nincs szüksége arra, hogy halálos ágyán megkenjék; azonban le
het, hogy a halálfélelmet mérsékli, az embert bátorítja. Minthogy az 
egyházi emberen a kenetet nem tartják mulhatlanul szükségesnek, ha
nem csak hasznosnak, magam is hajlandó vagyok hinni, hogy ártatlan 
valami, kiki jól teszi ha fölveszi.

Ha pedig nem volt erényes ember a haldokló, e kenet meg nem 
nyugtathatja lelkismeretét. Én mindig inkább olly dolgoknak vagyok ba
rátja, mellyekre nem kényszerítenek.

E g y h á z i  r e n d .  Ha engem valaki arrul gyozend meg, hogy az 
ember, midőn egyházi rendbe vétetve fölszenteltetik, gyarlóságaiból ki
vetkezik, s pedig a fölszentelés erejénél fogva: úgy szentségnek elis
merem. Mert mind annak sajátságos erejének kellene lenni, mit szentség 
névvel szokás megkülönböztetni; különben csak üres szertartás, s neki 
semmit sem tulajdoníthatok.

Az egyházi személynek rendkívüli s valóban csudáiandó kitűnt— 
sége vagy hatalma az, hogy a kenyeret és bort Krisztus testivé tudja 
változtatni, s minthogy Krisztus Isten, tehát a pap a kenyérből Istent, 
még pedig tetszése szerint akármennyi Istent képes csinálni.
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E hatalmat magától Jézustól kapták, miként az írás mutatja. De 
hogy volt e Jézusnak hatalma, másoknak istencsinálási hatalmat oszto
gatni, azt nem bírja az irás bebizonyítani.

Há z a s s á g .  Ha szentség a’ házasság, mért nem tartják meg az 
egyházi személyek ? bizony magatok teszitek gyanússá a szentségeket. 
Ha megtartjátok fogadástokat, vétkeztek a természet törvénye ellen, 
melly a más nemen levő iránt ösztönt, vágyót öntött belénk s ti ezt el
fojtjátok: ha pedig meg nem tartjátok, a becsületességet tapodjátok; 
képmutató phariseusok, s hazugok vagytok. Vagy talán az egyházi rend 
személyeinek természete megváltozik, midőn olajjal fölkenik?

Tévedék midőn azt hittem hogy az isteni nyilatkozatról csak külön 
fejezetben szólok; ezt vallási tárgyban teljességgel nem mellőzhetni, 
mert a gondolkodó embernek szinte tudván kívül és akarata ellen is 
szüntelen eszébe ötlik kérdezni: Isten nyilatkoztatta e azt, s hol, kinek, 
mikor, mért? Tehát az isteni nyilatkozat e munkám 2-dik részén végio- 
ömlik*

IV. FEJEZET.

O testa iiien to iii.

Vagy szükséges üdvösségünkre az ó testamentom’ tudása, vagy 
nem. Ha szükséges, mért nem eszközlitek, mért nem parancsoljátok, egy
házi személyek, hogy minden háznál, de sőt a család minden tagjának 
legyen ó testamentoma ? ki azt tudja állítani, hogy az ó testamentom 
szentirás, de a híveknek azt nem kell, nem szabad olvasniok; mondom ki 
illy valamit állítani mer, az vagy gonosz pharíseus, képmutató, ámító, 
vagy egy kissé örült; ha pedig nem szükséges, mért hivatkoztok rá mint 
szentirásra? mért nem törülitek el? mit terhelitek vele magatokat s az 
iskolai ifjúságot?

Mi a szentirás? minő jeleinek kell valamelly irománynak lenni, 
hogy azt szentnek nevezhessük? írhat e akárki is szentirást? Ha igen, 
mikor? melly idejében, vagy mingyárt mihelyt írni megtanult ? ha nem 
mindenik irhát, jeleljétek ki egyházi személyek, ki irhát? minemü tulaj
donságokkal kell annak bírnia, ki szentirást írhat? A mindnyájunkkal kö
zös természet rendes utján fejlődik e ki a tehetség, miszerint egyik má
sik szent könyvet, vagy ahhoz valami részt irhát? De mire valók e kér
dések? E három tételt engedhetjük meg:

Vagy minden ember irhát,
Vagy csak némelly kiválasztott ember irhát,
Vagy végre senki mint csupa ember nem irhát, hanem az Isten 

maga adja, részint súgva, részint diétáivá, részint készen bizonyos 
személyeknek. Nézzük e három tételt sorban*

Ha m i n d e n  e m b e r  irhát vallási, vagy szent könyvet, úgy én 
is irhatok; hiszen a minden embernek egyike vagyok; írok pedig azért, 
mivel az ó testamentom meggyőződésemmel nem csak meg nem egyez, 
de sőt egészen ellenkezik vele; miként? mért ellenkezik? mingyárt 
alább látandjuk.
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Ha c s a k  n é m e l l y  kiválasztott ember irhát, kik azon válaz- 
tottak? ki szemelte ki őket? mikor? Ha Isten szemelte ki, kinek nyilat— 
koztalá, hogy ezen vagy azon férfiakat bibliairásra felhatalmazta? A ki 
föláll s magát vagy ezt vagy amazt választottnak állítja, kérjük szépen 
bizonyítsa be; győzzön meg bennünket arról, hogy ez ó testamentomot 
is ugyan csak ők Írták.

Ha pedig végre s e n k i ,  mint e m b e r  nem irhát, hanem maga Is
ten súg vagy ád készen, mutassátok ki, hol van azon szentirás, mit ö 
diétáit, mert ez elöltünk fekvő ó testamentumot, mint bohóságok, ha- 
szontalanságok, jogtalanságok s költemények halmazát Isten sugallatának 
el nem ismerhetjük.

E fejezetben tehát azt igyekszem megmutatni, hogy az ó testamen- 
tom nem csak Isten sugalma nem, de még csak emberi józanész’sugalma 
sem lehet.

Legyen egy dicsőséggel teljes hely, hová minden jó erkölcsű 
s morális ember holla után eljut; nevezzük azt mennyországnak, s az 
abbani életet mondjuk üdvözségnek, vagy ha tetszik, örök életnek.

Föltevén, hogy ez országba vagy üdvösségre csak a jó erkölcsű 
és morális emberek juthatnak el, ha bár csak néhány vonással is le kell 
rajzolnunk: mi az erkölcsiség, és moralitás? mert ha erről legalább némi 
fogalmunk nem volna, képesek sem lehetnénk megítélni, valljon ez ó 
testamentom nem éppen amaz erkölcsiség és moralitás e, mi a mennyor
szágba juthatásra megkivántatik ?

Az élet cselekvésben, működésben áll. Minden erkölcsiség s mora
litás is tehát csak cselekvésből származhatik. A cselekvés háromféle; 
többfélét nem képzelhetünk.

K ö z ö n b ö s  cselekvés az, midőn senkivel sem jót sem roszat nem 
teszünk, ezt jogosságnak is mondhatjuk. Ide tartozik maga az igazság 
szigorú kiszolgáltatása is.

J ó cselekvés az, midőn magunkat minden tekintetben tökéletesí
teni iparkodunk, és midőn embertársunknak önként használunk. A cse
lekvésnek ezen neme erénynek is mondatik; ha az erényesség magas 
fokra emelkedik, úgy annyira, hogy gyarlóság vagy éppen nem, vagy 
csak alig vegyül közébe, s az önhaszon minél parányibb ösztönül szol
gál : akkor a jó cselekedetek vagy erények öszvege kitünöleg mo r á l  i- 
t á snak mondathatnék.

Rósz cselekedet végre az, melly által részint magunknak, részint 
embertársainknak ártunk. Hogy az emberek közöl sokan a roszat jónak, 
megfordítva a jót rosznak látják s hiszik, a közönbös cselekvést pedig 
majd jónak, majd rosznak nézik, s mintha ebből sok egyéb nemét a cse
lekvésnek lehetne meghatározni,? cl nem tántorít bennünket; e három 
eselekvés-elembül módosul minden egyéb a szerént, a mint vagy egyik
ből vagy másikból van benne több.

Mivel az Istent valóságában nem ismerjük, de mégis általunk ki 
sem fejezhető nagy tökélyű lénynek hiszszük, cselekszünk e olly valamit, 
mi ö iránta jó vagy rósz, nem tudjuk egész bizonyossággal.

Ha ti egyházi személyek tudjátok, miben találja Isten kedvét, vagy 
ellenben miért haragszik meg ránk, mondjátok m eg; mert azon csele
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kedetek, mellyekbiil életetek áll s mellyeket Isten előtt kedveseknek hir
dettek, s mellyekre minket fölhítok, véleményünk szerént előtte részint 
közönbösök, vagy ha ö olly természetű hogy sérthető, inkább roszaknak 
kell vennünk. Részletekre és példákra nem ereszkedünk ki.

Isten nekünk szabad akaratot ada, ezt kiki magában érzi, tehát jó
zanul senki nem tagadhatja. Azon dicsőséggel teljes és legnagyobb él
vezető helyet, mit fölebb említve mennyországnak mondánk,

vagy s z a b a d  a k a r a t u n k n á l  fogva önként végbevitt jó 
c s e l e k e d e t e k  által érdemelhetni meg,

vagy azok’ számára van teremtve, kik Istennek világos p a r a n -  
c s á t m e g t a r t j á k ,

vagy pedig mind e k é t  előbbi osztályú emberek részére egyfor
mán nyitva áll.

Most már azt vizsgáljuk, ez ó tcstamentomrnal miként viszünk vég
be jó cselekedetet, vagy erényt?

Fölebb láttuk, mit veszünk erénynek.
Ha e könyvet elejétől végéig szorul szóra megtanuljuk, kinek 

használunk? használ-c e könyvnélküli tudás minmagunknak, vagy hasz
nál-e valaki másnak? Lehet eset, hogy magunknak használ, mert még
is ennek elrecitálhatása bizonyos kis foknyi tökélyt jelent, s ha valaki 
máskép nem tudna élni, ritkaságul városrul városra, országbul országba 
járhatna s recitálási tehetségét mutogatva pénzt szerezhetne.

De másrészről rneg,ha ez ó biblia’ könyvnélküli tudása mint erény 
szolgálna az örökélet’ megnyerhetésére, ezren meg száz ezren tanulnák 
meg, és igy egyik másik’ recitálásának semmi böcse sem volna, követ
kezésképen az embernek magának nem használna, másoknak még ke
vésbé; úgy de az, mi senkinek sem szolgálhat javára, nem lehet erény; 
ebből aztán természetesen következik, hogy a biblia’ tudása nem leven 
erény, csupán érte mennyország’ kapui meg nem nyílnak; ki egyéb jó 
cselekedetek nélkül szűkölködnék, számára örökélet nem virulna.

De tegyük, ez ó bibliának nem csupán tudása, recitálása érdemesít 
mennyországra, hanem azt meg is kell tartani, és csak úgy vagyunk fel
jogosítva üdvözölhetni, ez képtelenség volna; mert ezer közül egy alig 
képes ezt megtanulni; megtartani pedig éppen nem lehet— ; merte 
mondásnak: ,a b i b l i á t  me g  k e l l  t a r t a n i 4 semmi értelme sem 
volna.

Ugyanis ez nem rendszabásokbul áll, hanem elbeszélésekből, mi
ként lehet tehát ezt megtartani, meg nem foghatom.

Például vegyünk néhány mondást ezen szentirásnak több helyéből 
és pedig nem valami kikeresett hasztalanságot, hanem mindenből a X-dik 
résznek elejét.

Mózes I. könyve, X-dik rész. „Ezek pedig a Noé fijainak Semnek, 
Khámnak és Jáfetnek nemzetségei, kiknek az özönvíz után lettek fijai.
2. Jáfetnek fijai: Gómct, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thi- 
rás.44 — Mit tartozhatik ez az én üdvösségemhez? Minő erény van 
ebben ?

Mózses II. könyve, X-dik rész. „És mondá az Ur Mózesnek : 
Eredj bé Fáraóhoz, mert én megkcményitettem az ö szivét és az ö szol

lá
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gáinak sziveket, hogy ezeket a jeleket cselekedném ö közöttük.4- Tehát 
nem magáról beszél Mózes, hogy mit mondott neki az ur, hanem más 
valaki beszéli e l, miként értekezett Mózessel az ur. Mi köze ennek 
mennyországbani részesiilhetésemhöz ? De nem is Mózes irta e könyvet, 
ha kellene is abban valami érdemet keresnünk. Ha e könyvet Mózes írja 
vala, igy kelle szólnia : Monda pedig az ur n ek  em.

Mózes 111. könyve, X-dik rész. ,,Vevék pedig az Áron fijai, Nádót 
és Abihu az ö tömjénezójöket, tevének azokba szenet, és azon felül jó il
la tra vídó szerszámot, és az Úr eleibe vivének idegen tüzet, mellyet nem 
parancsolt vala nekik az Ur.44 — Ugyan mit tegyek ebből, mit tartsak 
meg? Nem vagyok képes valami üdvözítőt belőle kiokoskodni. Nem iszo
nyú tévedése volna e az észnek, ha azt követelné üdvözülhetésem folté— 
neleül, hogy tudjam illyen vagy ollyan szenet tettek a lömjénezőbe.

Mózes IV. könyve, X-dik rész. „Ismét szóla az Ur Mózesnek, 
mondván:

2. Csináltass magadnak két ezüst kürtöket, merő ezüstből veretet
tek legyenek, hogy azokkal a gyülekezetét öszvegyüjthesd és jelt adhass 
mikor kelljen a tábornak indulnia.44

Szent Isten, hát illyenek’ tudásától függne az én mennyei boldog
ságom? hogy ezüstből vagy szarvból készült kürttel inditsa-e meg a 
tábort ?

Mózes V. könyve, X-dik rész. ,,Az időben monda az Ur nekem: 
Készíts két kőtáblákat magadnak, hasonlókat az előbbiekhez, és jöjj fel 
hozzám a hegyre, és csinálj faládát.

2. És megírom a táblákra azokat az igéket, mellyek valának amaz 
első táblákon, mellyeket eltörél, és tegyed azokat a ládába.44

Ebből az látszik, hogy Isten maga irt a két táblára igéket, mely- 
lyeket szükségeseknek tartott, — de következik belőle az is, hogy a 
többi biblia nem Isten’ írása, vagy dictálása; mert ha a többi is az 
volna, nem kell vala különösen kitenni, hogy a két táblára Isten maga 
irta a parancsolatokat.

L)e látjuk ebből azt is, hogy itt Mózes maga személyében beszél, 
tehát csak ez utósó könyvet Írhatta ö.

J ó s u e  könyve, X-ik rész. ,, Mikor pedig* meghallotta volna Ado- 
nisedek, Jerusálemnek királya, hogy megvette volna Józue Ait, és hogy 
elpusztította volna azt, és hogy a mint cselekedett vala Jerikhóval, úgy 
cselekedett volna Aival is, és az ö királyával: és hogy békességet szer
zettek volna Gibeonnak lakói az Izraellel, és ö közöttük volnának.44

Ha ez, vagy akármellyik helye e könyvnek szükséges nekem 
arra, hogy üdvözöljek, úgy előre lemondok az örökéletről, mert én e 
könyvet olvasni nem fogom többé soha, megtanulni még kevésbé. És 
igy az emberiség majd egészen elkárhozik, mert a szedőn és correc- 
toron kívül talán senki sem olvassa el egészen.

B í r á k ’ könyve, X-dik rész. „Támada pedig Abimelek után az 
Izrael megszabadítására Thóla a Pua fija, ki Dódénak fija vala, Issakhár 
nemzetségéből való: ö pedig lakik vala Samirban Efraiinnak hegyén.

2. És itélé Izraelt huszonhárom esztendeig: és meghala és elte- 
metteték Samirban.44 — Még ember is sokkal eszesebb, mint hogy illy
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sorok’ tudásáért adjon valami jutalmat, még pedig nagy jutalmat, és 
hogy tehetitek föl Istenről, hogy csupán illy szavak’ reeitálásátul fiig-
geszsze föl a menyországot ?

S á mu e l  I. könyve, X-dik rész. „Elövevén azért, Sámuel egy 
szelencze olajt, az ö fejére tölté (t. i. Sauléra) és monda: Avagy nem 
igy kell e ennek lenni, holott az u r , hadnagygyá kent tégedet az ö 
örökségén.44 — Ha nekem illy bohóságokkal akarna valaki kedveskedni, 
s hatalmamban állna, ennek megtanulására kárhoztatnám.

S á mu e l  II. könyve X-dik rész. „Lön pedig azután, meghala az 
Ammon fijainak királyok, és uralkodók helyette Hánon az ö fija. 2. És 
monda Dávid : Irgalmasságot teszek Hánonnal, Náhás fijával, miképen 
az ö atyja is velem irgalmasságot tett: és hozzá külde, Dávid, hogy 
vigasztalná ötét szolgái által az ö atyjok’ halála felöl.44 — Fölebb mon
dám,  hogy ha menyország azoké , kik jót cselekednek, azok sohasem 
jutnak be, kik ez egész ótestamentomot megtanulnák is (mi egyébiránt 
szinte lehellen), mert ez semmi jó cselekedet. Az a jó cselekedet, mit 
önként szabad akaratunknál fogva teszünk; de ugyan van e ember, ki 
ezt önként megtanulja ?

K i r á l y o k ’. I. könyve, X-dik rész. „A Séba királyné aszszonya 
pedig hallván Salamonnak hírét, és az urnák nevét, eljőve, hogy meg- 
kisértgetné ötét nehéz kérdésekkel.

2. És bejöve J< nisalembe igen nagy sereggel és tevékkel, mely- 
lyek hoztak vala drága füszerszámokat, igen sok aranyat és drága kö
veket.44 — Bizony mondom, bámulni kell az embert, hogy eszének inté
sét annyira megveti, s illy dolgokat üdvösségére szükségesnek hihet.

K i r á l y o k  II. könyve, X-dik rész. „Valának pedig Akhábnak 
hetven fijai Samariában , és levelet ira Jéhu és elküldő Samariába Jez- 
reelnek fejedelmeihez, a Vénekhez, és az Akháb’ íijainak Tutoraihoz 
illyen parancsolattal:

2. xMost azért mihelyt e levél hozzátok ju t, mivelhogy veletek 
vágynak a ti uratoknak fijai a szekerekkel, lovakkal, az erős várossal 
és fegyverekkel együve.44 — Ez egész rész az álnokságnak, véreng
zésnek és kegyetlenségnek borzasztó példája. Ha még eddig soha senki 
Istent meg nem bántható vala, azon hittel bántaná meg, hogy ez ó tes- 
tamentom az üdvösségre szükséges.

K r ó n i k a  I. könyve, X-dik rész. ,,A Filiszteusok pedig hada
koznak vala az Izrael népével, és megfutarnodék az Izrael e Filiszteusok 
előtt, és egynehányan a sebek miatt is hullának a Gilboa hegyén.

2. Elérék pedig a Filiszteusok Sault és az ö fiait; és megölék a 
Filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Malkisuát, a Saul fijait.*4 — Ha 
megengednétek ti egyházi személyek, mi inkább a magyar krónikából 
tanulnánk meg néhány paragraphusl; ott is van öldöklés; ne nehe
zítsétek menyországba juthatásunkat azzal, hogy a zsidóknak Palaes- 
tinában végbevitt öldökléseit tanuljuk.

K r ó n i k a  II. könyve, X-dik rész. „Elméne pedig Roboám Si- 
kembe, mert Sikembe gyűlt vala az egész Izráel, hogy ötét királylyá 
választanák.

11*
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2. Lön pedig, mikor ezt meghallotta volna Jeroboám aNébát fija, ki 
akkor vala Egyiptomban (mert oda futott vala Salamon király előtt); 
hogy megjöne Jeroboám Egyiptomból.^ — Micsoda öszszefüggés van 
abban, hogy egy zsidó Sikembe ment, másik zsidó Egyiptomba futott 
s hogy én az örökéletre jussak ? Ugyan mért tapodjátok olly szent- 
ségtelenül a józanészt, ti egyháziak ?

E s d r á s  könyve, X-dik rész. ,,Mikor pedig imádkoznék Esdrás, 
és vallást tenne Írva, és leborulván feküdnék az Isten’ háza előtt, ayü- 
lekezének ö hozzá az Izráel közül férjfiak, aszszonyiállatok és gyer
mekek igen nagy sereggel; és minekutána sok sírást tett volna ott a 
nép.“ — Ha ezt elmondom, mi belőle a haszon, tanúság, az erény, 
üdvözségmnre ? Alig hihetni, mennyire tévedhet az emberi ész, hogy 
illyenektül föltételezi üdvö ségét.

N é h é  mi ás könyve, X-dik rész. „A zsidók kézírással kötelezik 
magokat az Istennel megújított szövetségnek megtartására.

A pecsétlésekben pedig ezek munkálódtak: Nehémiás, Hattirsata, 
Hakáliának fija, és Sédékiás.

2. Serája, Azáriás, Jerémiás.
3. Páshur, Amariás, Malakiás.u — Ennek csak annyi sükere lehet 

az én örökéletemre, mintha alföldi pusztáink’ valainellyikén, például 
Fegyverneken a juhokat billegzik, vagy pecsételik.

J ó b’ könyve, X-dik rész. „Az én lelkem utálja életemet, az én 
panaszolkodásomat elhagyom: és az én lelkem keserűségében szólok.

2. Azt mondom az Istennek: Ne kárhoztass engem’; sőt add 
tudtomra nekem , miért perlesz velem.“ — Jóbnak panaszábul én sem 
jobb ember nem leltem, sem nem okultam, sem magamnak, sem más
nak az által nem használtam, tehát menyország’ megnyerhetésére semmi 
érdemet nem tettem.

Z s o l t á r o k ’ könyve, X-dik zsoltár. „Uram miért állasz távol? 
miért rejted el magadat kellete korán a mi nyomorúságainkban ?

2. Kevélységben a hitetlen háborgatja a szegényt; fogattassanak 
meg az ö tanácsokban, mellyeket gondollak.“ — Tagadhatlan , hogy 
e zsoltárokban szép könyörgések vannak, de hiszen ezer meg ezer 
embernek megvan a maga módja szerént könyörgése és imádsága ; de 
mit tartozik az hozzám? mit üdvösségemhöz? vagy csak e zsoltárok az 
igazi könyörgések, vagy még mások is lehetnek. Ha csak ezek, minden 
egyéb imádság haszontalan; ha pedig más imádságok is hathatós kö
nyörgések lehetnek, azokat mind a szentiráshoz kell toldani.

S a l a m o n ’ Példabeszédei X-dik rész. „A bölcs fiú örvendezteti 
az ö atyját; a bolond fiú pedig szomorúságára vagyon az ö anyjának.

2. Nem használnak a hamissággal gyűjtött kincsek, de az igazság 
megszabadít a halálból.

3. Az ur nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istentelenek
nek pedig gazdagságokat elveszi.“ — Ez még a legjobb mind a közt, 
mit eddig idéztem; a két első szép, jeles mondás, de üdvöz teni nem 
valók; mert az erény cselekedetekben áll. Korúnkban jelesebb mon
dások is vannak , s azért senkinek sem jut eszébe azok’ recitalásáért 
menyországra számot tarthatni.
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P r é d i k á t o r  könyve, X* dik rész.
Megtanít Salamon mimódon viseljék magokat az emberek a hatal

masokhoz.
,,Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet 

el ne hagyjad: mert a szelídség sok bűnöket lecsendesit.
2. Vagyon egy gonosz, mellyet láttam e világon a tévelgés miatt, 

melly származik a fejedelemtől/6 — Ezen részben jó dolgokat mond el 
Salamon, jelesen: „Jaj neked ország, mikor a te királyod gyermek, 
és a te fejedelmeid reggel esznek.66 De én a Prédikátor’ tanácsát nem 
helyeslem; ö azt tanácsolja , hogyha a fejedelem haragszik, szelíden 
tű rj: tanúság az egész részből a z , hogy ember a fejedelem előtt mint 
a kutya meghunyászkodjék. Az illy tanítás nemcsak nem erény , hanem 
a természet’ törvénye elleni bűn.

S a l a m o n ,  énekek éneke, VIH-dik rész. (Itt nincs több 8 rész
nél, tehát csak az uíolsót vevém, mint a tizhöz legközelebb állót.)

„Vajha lennél nekem én atyámfia, hogy szopnád az én anyámnak 
emlőjét, hogy téged’ kívül találván megcsókolnálak; én is nem utaltat
nám meg.

2. Elvinnélek és bevinnélek tégedet az én anyámnak házába, ki 
engemet tanít: adnék néked drágafüvei megcsinált bort, és pomagrá- 
nátnak levét.

3. Az ö balkeze lészen az én fejem alatt, és jobb kezével meg
ölel engemet/6 —

Ha Salamonnak ez énekek éneke czimü könyve szükséges az üd
vösségre, mért nem sorozzátok ide a inai feslettebb regényeket is?

E s a i á s könyve X-dik rész. „Jaj a hamis decretum szerzőknek és 
a kik írnak emberek’ nyomoritására való hamis sentencziákat;

2. Hogy a szegényeknek ítéleteket elfordítsák és az én népem 
szegényinek igazságokat eltagadják, hogy az özvegyek legyenek ö 
prédájok és az árvákban zsákmányt vessenek/6 —

Szép szavak, az ó testarnentom legjelesebb helyei közé tartoznak, 
de az örökéletet nem vásárolhatni meg szavakon, hanem morális csele
kedetek törnek oda útat.

J e r e mi á s  könyve, X-dik rész. „Halljátok meg a szót,mellyet az 
ur szól nektek, Izráelnek háza.

2. így szól az u r : Ne tanuljátok meg a pogányoknak útát, és az 
égen való jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoklul/6 — Jó 
eszes intés, de ha az égi jelektől nem félünk, azért már érdemesek va
gyunk azon dicsőséggel teljes helyre, melly csak azok’ számára van 
készítve, kik jóságos cselekedetekben gazdagok?

E z é k i e 1 könyve, X-dik rész. „És látám : és ime az ég felett,melly 
vala aKérubimok fejek felett, mint egy zafirkö, és mint egy széknek ha
sonlatossága tetszik vala ö felettek.

2. És szóla ama férjfinak, ki gyolcsba öltözött vala, mondván: 
Menj bé a kerek k közé, mellyek vágynak a Kerubimok alatt, és töltsd 
meg a te kezeidet elevenszénnel, melly aKérubimok között vagyon, 
és hintsd el a városra. És béméne szemem láttára.66 — Bizony mondom 
roszabbá akarjátok tenni az Istent, mint magatok vagytok. Hát azt me-
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rítok róla állítani vagy bírni, hogy ö maga parancsolja a városokat 
felgyújtani !? S aztán illyeneket kelljen nekem tudnom, hogy üdvö- 
zülhessek.

Dá n i e l  könyve, X-dik rész. „Tzirusnak a persiai királynak har
madik esztendejében, szó jelenteték Dánielnek, ki neveztetik vala az 5 
neve szerint Baltazárnak, és annak a szónak és a rendelt nagy időnek 
igazsága; és eszébe véve a szót, és annak értelme adaték neki azon lá
tásban.44 — Mi viszony van Dánielnek adott szó és az én üdvözségem 
között? Esztelenség nélkül csak senki sem állíthatja, hogy én azért üd
vözölök, mivel Dánielnek szó jelenteték s ö böjtöle ?

Hős e  ás’ könyve, X-dik rész. „Mint a megszedett szőlő, oly- 
lyan az Izráel: gyümölcsöt terem magának, az ö gyümölcsének so
kasága szerént megsokasitotta az oltárokat, bőven költött az oltárokra, 
az ö földöknek bősége szerént, jól tet'ek a képekkel.44— Hogy az 
Izráel ollyan e mint a megszedett szőlő vagy nem, s földének bősége 
szerént épit e magának sok oltárt vagy nem, legkisebb befolyással nem 
lehet józanész szerént az én üdvözségemre. Ezt jó cselekedetek által 
nyerhetni csak el.

A m os könyve, IX—dik rész, (csak ennyi részből áll.)
„Látám az urat állani az oltáron, ki ezt mondja vala : Üsd meg a temp

lom ajtajának felső részét, hogy megrendüljenek az oldalai és az ajtónak ol
dalait a felső részétől fogva mind az alsóig rontsd le, a mi pedig azok megett 
vagyon, fegyverrel vágatom le ; nem szalad 11 közölük, a ki el akarna fu!ni, 
meg sem mcnekedik, a ki meg akarna menekedni.44 — Képtelenség Is
tenről föltenni, hogy igy vagy hasonlag cselekszik s vágatja le az em
bereket a templomban. De engedjük m eg, hogy igaz, hasonlót csele
kedjem e? E szentirás négyféle czélbul mondathatnék a keresztényre 
nézve szükségesnek; először, hogy könyvnélkül tudja; vagy másod
szor, hogy a benne levő parancsokat és intéseket megtartsa; harmad
szor, hogy a rósz tettektől, mik benne előfordulnak, viszszaijeszszen;,ne
gyedszer, vagy hogy a jó példákra buzdilson. Ha már Isten az embere
ket a templomban fegyverrel vágatja le , ezt követnem kell, mert ö rósz 
példát csak nem mutathat.

Zakar i ás  könyve, X-dik rész. „Kérjetek az urtol esőt alkalmatos 
időben, és az ur felhőt szerez, és zápor esőt ád nektek és kinek kinek 
füvet az ö mezejében.44 — Hát ha senki sem kérne, nem lenne eső ? 
Hiszen az Isten ollyanná teremté földünket ,* hogy itt esőnek lennie kell, 
habár soha egy embernek ajkai sem rebegnének is esőért; a földből 
különösen pedig a tengerekből és folyókbul a gőz fölemelkedik, onnét 
ismét földre hull, és ez igy tart örökké.

Még némelly prófétának apró könyve érintetlenül maradt.
Ez idézett helyekből egyetlen szót nem bírok ollyat kiszemelni, 

mellynek tudása lelki üdvözségemet föltételezné. Már fölebb mondatott, 
hogy menyországot szabad akaratból önként végbevitt olly cselekedetek 
szerzik meg, mellyek által vagy magunknak, vagy fökép más ember
társunknak használunk, e bibliai idézetek, ha mind igaz tanítások, 
okszerű intések, méltányos parancsolatok volnának is, semmit sem 
használnának, ha csak cselekvés nem követné.
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Röviden, az egész ó testamentomnak tudása, mondom csupa tudása 
nem üdvözít. Azon említett két kötáblára írott parancsok, mellyeket 
Mózes a zsidó nép számára adott, s állítólag az Istentől kapott, szorosan 
nem is parancsok, hanem inkább tilalmak.

A jó cselekedeteket nem parancsból, hanem önként teszszük ; mi
helyt valamit parancsolatból teszünk, az kényszeritett cselekedet, s nem 
erény többé.

Ez emlékezetes tiz parancsnak csak e kelteje parancs:
3. Megemlékezzél róla, hogy ünnepeket szentelj.
4. Atyádat és anyádat tiszteljed, hogy hoszszu életű lehess a 

földön, mellyet a te Urad Istened ád te neked.
A h a r m a d i k  parancs által, tudnillik, ha ünnepeket szentelünk, 

még semmi erényt nem követtünk el, mert bizony az által sem magunk
nak sem másnak semmit sem használunk.

De ha használtunk volna i s , nem szabad akaratbul, hanem paran
csolat következtében tettük, tehát nem azon jócselekedet, mi örökéletet 
érdemelne.

A n e g y e d i k  parancs, ha teljesítjük is, csupán tiszteletűül áll; 
a tisztelet pedig még semmi positiv hasznot nem nyújt. De ha erénynek 
vennök is, ennek jutalmát nem menyországban kapjuk , hanem hoszszu 
életben adja ki Isten még e földön. Tehát e két parancsolat az üdvöz- 
ségre semmit sem használ.

A többi 8, nem parancs, hanem tilalom lévén, szinte semmit sem 
használ a menyország elnyerhetésére; mert ha én mind attól magamat 
megtartoztatom, mi e 8 pontban foglaltatik,még csak roszat nem tettem; 
ugyanis ha nem imádok faragott képet, ha Isten nevét hiában nem em
lítem, ha nem ölök, nem paráználkodom, nem orozok, hamis tanúságot 
nem szólok, ha felebarátomnak semmijét nem kívánom: ki volna olly 
oktondi állítani, hogy ez jó cselekedet?

Ha egyéb argumentumom nem volna arra , hogy ezen tiz pont 
nem Isten parancsolata, hanem emberi törvény, csak ez is elég, hogy 
mind valamenyi, különbség nélkül parancsolatnak mondalik, pedig Isten 
csak tudná mi a parancs és mi a tilalom. Ha Isten irta volna, bizo
nyosan kiteszi vala, hogy e kettő parancs, a másik nyolcz tilalom.

Nem hiszem hogy legyen valaki , ki szabad akaratbul ez egész 
ó testamentomoi, mint az üdvözség elnyerhetésére igen szükséges dol
got, önként végig megtanulja; de mondom, ha megtanulná is, senkinek 
vele semmit sem használna, tehát nem cselekednék erényesen; vagy 
ha mégis azt hiszi, ám legyen neki meggyőződése szerént; de én nem 
tartok benne érdemet, következőleg soha meg nem tanulom.

Azonban mint föltevém, vagy másodszor azok’ számára van a 
menyország, kik az Isten parancsait megtartják. Hol, mikor, kinek^pa- 
rancsolta Isten, hogy az, ki örökéletre számot akar tartani, az egész 
ó testamentomot tanulja meg ? A kinek parancsolta, tanulja meg, nekem 
egy szót sem parancsolt vagy nyilatkoztatott soha.

De nem volna e szörnyű kegyetlenség, jogtalanság és igaztalan- 
ság Istentől mind azokat a menyországbol kirekeszteni, kik ez ó bibliát 
nem tudják ?



Nem is említve a nem keresztényeket, hanem csak azokat, kik a 
keresztények közül nem tudják.

Hány gyermek hal meg a nélkül hogy csak olvasni is tudna, és 
azok mind kirekesztessenek a’ menyországbul , mivel e bibliát nem 
tudák ?

De közülünk is, kik olvasni tudunk, hányán tanulták meg e bib
liát? talán egy sincs ? és igy mindnyájan elveszszünk e?

Nem volna e Istentől valóságos zsarnokság illy nagy munkával 
nyomorgatni bennünket; s a mi több, nem volna e esztelenség tőle, olly 
valamivel terhelni, miből sem neki, sem nekünk semmi hasznunk nem vol
na? Nem, Isten parancsolata az nem lehet, hogy e bibliát az örökélet 
elnyerhelésére megtanuljuk. Tehát mirevaló ezt nekünk tartani, szent
irásnak vallani ?

Én magam részéről, bár sok jó is van benne , de szentirásnak el 
nem ismerhetem. És nem is bizonyította még be senki, hogy Isten vala
kiket megbízott, hogy e vastag könyvet üdvözségünkre írják öszsze.

És ha azért szentirásnak vegyem, mivel sok jó foglaltatik benne , 
más könyveket is éppen úgy mondhatnék szentirásnak , ha szép igazsá
gok találtatnak benne.

A biblia’ tudását nem ismerhetvén el Isten parancsának, és mint
hogy mégis fölteszsziik, hogy az örökélet azok számára van , kik Isten 
parancsát megtartják, mutassátok ki ti egyházi atyák: mellyek Isten pa
rancsolatai , hogy azokat megtartva üdvözölhessünk, ha annyira szivete
ken viselitek boldogulásunkat.

Az úgynevezett tizparancsról már szólottunk, azok nem parancsok; 
a keltő közülök mi parancsnak mondathatik nem ollyan, hogy megtartá
suk által örökéletet érdemelhessünk; mert az egyik ollyan , hogy ha 
megtartjuk is , sem magunknak , sem embertársunknak nem használunk , 
s Istennek is mi haszna vagy dicsősége volna abban, ha az ünnepeket 
szenteljük ?

A másik parancs pedig ollyan, hogy megtartásáért e földön igérte- 
tik jutalom , tudnillik hoszszu élet, nem pedig menyország.

Talán az hát Isten parancsolata, mi a katekizmusokban van, de el
feledték mondani ? Lehet, azonban ott mindenütt az mondatik, hogy azo
kat Krisztus Jézus rendelte, és nem emlitle.ik , hogy parancsolta. És ha 
parancsolta volna is, Jézus nem Isten, miként megmutatom, s alább még 
inkább kitűnik.

Addig tehát isteni parancsot nem ismerünk, inig meg nem mutat
ják az egyházi emberek : ime ezek azok; de előre mondjuk , hogy azok 
ollyanok legyenek , mellyeknek teljesítése által mind magunknak, mind 
embertársunknak használhassunk, s ha lehetséges, még Istennek dicsősé
gére is szolgáljanak , ha ugyan képes ember a legtökéletesebb lénynek, 
Istennek dicsőségét valamiképen emelni. Mert Istenről csak fölteszsziik, 
hogy olly parancsokat fog adni, mellyeknek teljesítése, ha a szabad aka
ratunkból származott jó cselekedet’ érdemét felül nem múlná i s , de vele 
egyenlő érdemű lesz.

Láttuk , hogy ez Óleslamentom nem lehet Isten parancsa , de isteni 
nyilatkozatnak sem tarthaljuk, mert Istennek nyila kozatát, az ő ohajtá-

— Iö 2  —
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s a , kívánsága, szóval parancsa gyanánt kellene vennünk, vagy megfor
dítva : a mit parancsolna, ezt egyúttal ki is nyilatkoztatná, mivel hogyan 
tudnák máskép az emberek, hogy parancsolat létez? itt azt vizsgáljuk: 
szükséges-e embernek boldogulására a tudomány, mi egyegy iró köny
vében foglaltatik ; s bir-e hitelességgel, vagy legalább valószinü-e. hogy 
isteni eredetű? Lehet azonban , hogy csak általánosan veszszük a könyv 
tartalmát, mert valóban háladatlan munka volna részletességekbe eresz
kedni, miután már jóformán tisztában vagyunk az iránt, mennyi böcsü 
az egész munka az üdvözség’ elnyerhetésére.

A t e r e m t é s r ő l  va l ó  k ö n y v ,  v a g y  mi n t  m o n d a n i  
s z o k t u k :  M ó z e s n e k  e l s ő  k ö n y v e .

Mielőtt hozzáfognék e könyveknek vizsgálatához, azt kell előre bo- 
csátanom , hogy ezen öt könyvet, mellyeket Mózeséinak tartunk, nem 
mind övéi, mert részint csak általánosságban mondatik mi történt, ré
szint Mózes nevét egy harmadik emlegeti, kinek Isten szólt, s mivel 
végre Mózes csak az 5-dik könyvben szól, mint maga személyében.

Az e l s ő  r é s z b e n  mondatik, hogy hat nap alatt teremté Isten a 
mennyet (értetik alatta az egész inindenség) és földet, s a rajta levő ál
latokat s hatodikon az embert. Honnét, minő hiteles forrásból merité iró 
ez állítást? vagy kútfőt mutasson, vagy azt bizonyítsa be, hogy neki Is
ten ezt maga nyilatkoztatá, vagy dolgokat írjon és úgy írjon, hogy em
ber ne is lehessen képes fölötte kételkedni: akkor irományát szentirás- 
nak elismerem.

A m á s o d i k r é s z b e n elöadatik , hogy Isten napkeleten fekvő 
Edenben egy kertet ékesített föl, abba helyzé az első embert; e kert’ 
egyik fájának gyümölcsét megtiltá neki; aztán minden állatot bemutatott 
Isten neki, s Ádám (mert igy híták az első embert) mindeniknek nevet 
adott; ez is meglevén , mély álmot bocsátott az első emberre, mialatt 
egyik oldalbordáját kivette, abból készite aszszonyt, s az Ádám’ felesé
gének mondatik. —

Honnét tudja mindezt az iró ? ki kerité be a kertet? mert kertet 
kerítés nélkül nem képzelek, de Isten ezt könnyen megteheté, ha embert 
tuda formálni; de az t, hogy Ádám már akkor minden állatnak nevet 
adott volna, teljességgel nem hihetni, hiszen még most sincs mindenik
nek neve, pedig mennyi derék tudós és természetvizsgáló iparkodott és 
fáradolt abban.

Azt sem hiszem , hogy Isten különösen egy fának gyümölcsét 
neki megtiltotta volna; ez pajkosság, sőt mit mondok, kegyetlenség 
lett volna Istentől; előre kelletudni, hogy minden esetre eszik belőle , s 
ollyanná teremteni, hogy magát attól meg nem tartoztathatja és aztán 
olly szörnyen bünteti meg az egész emberiséget? az Írónak úgy látszik 
fonák fogalma volt az istenségről.

Mért mondja iró az első aszszonyt Ádám feleségének? hiszen em
bernek csak házasság által lesz felesége; a házasság szentség , mint a 
katekisrnus mondja: igen de a szentségek csak későbben Krisztustól 
rendelletlek, mint ismét a katekizmus mondja; hogyan lehetett volna 
tehát az első aszszonv Ádámnak felesége, — midőn egyházi személyt 
még akkor Krisztus nem rendelt, ki őket öszszeadla volna?
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A h a r m a d i k  r é s z b e n  foglaltatik, hogy az első emberek a 
tilalmat megszegték, ezért őket Isten kérdőre vonta. Ádám az asz- 
szonyra beszélte ki magát, az aszszony pedig monda, hogy a kígyó 
vette rá; ezért mind karmokat megbünteté Isten. A férfiúra azon ítéletet 
monda ki, hogy orczája’ verejtékével egye kenyerét; az aszszonyra, 
hogy fájdalommal szüljön; a kígyóra, hogy hason csuszszék. —

Ha e teremtés könyvének első részében, midőn Isten mindent el
végzett s azt mondá hogy : minden jól van, tehát már akkor is ollyan 
volt az ember, hogy sült verebekre nem táthattaszáját, hanem megszapo
rodván s a fák gyümölcse elég nem lévén munkálkodva élhetend csak 
el; az aszszonyi állat is pedig megvolt már azon nap, mikor a férfiú, 
— legalább igy szól az első rész‘26-dik verse: „Teremte azért Istent 
embert az ö képére; az Istennek képére teremté az t: férfiúvá és asz- 
szonyiállattá teremté őket.44 Továbbá a következő versben ez van : 
„Gyümölcsözzetek és sokasodjatok és töltsétek be a földet/4 e szerént 
szülnie kellett az aszszonynak, de Istennek kellett tudnia, hogy azon 
természeti alkotásnál fogva fájdalommal kell szülnie, és mégis azt látá 
Isten, hogy mind n jól van, miként szabhatá tehát aszszonyra bünte
tésül azt, mi különben is már természetében volt? itt iró az Istentől a 
logicát meg akarná tagadni.

Megvoltak már az állatok is, még pedig előbb mint az ember, tehát 
a kígyó akkor is hasán csúszott, vagy lehet, hogy máskép járt; de 
annyi igaz, ez irás szerént, hogy megvolt, mivel ezen kitétel használ- 
tatik : „a földön csúszómászó minden állatok.44

Ha azt megengedem, hogy a kígyó büntetésből jár vagy csúszik 
hason; az előtt, mig Évát rá nem szedle, máskép hátán vagy oldalvást 
kellett volna járnia, ez természetes; de Isten látá, hogy minden jól 
van; ugyan kérdem, miként hagyhatta volna jóvá, hogy a kígyót olda
lán vagy hátán csúszni Iái ja vala ? ha pedig hasán csúszott már azelőtt 
is, semmi büntetés nem volt rá nézve arra ítélni, hogy azután is hasán 
csuszszék.

De Istenről még föl sem tehetni, hogy a különben is hasán csúszó 
kígyót ismét hasoncsuszásra kárhoztassa, hiszen ez bohóság volt volna.

Hogyan , hát ez iró nem is említi, hogy Isten az első embernek 
vétke vagy engedetlensége miatt minden utódait örök halállal, azaz 
kárhozattal bünteti; hol vette magát a katekizmusban ama tanítás ? A 
fölebb említett büntetés nem is büntetés emberre nézve, hiszen dol
goznia kell, ezt természete hozza magával, s jó kedvvel is teszi.

De nem is méltányos, hogy valaki csekély engedetlenségeért két
féle büntetést viseljen ; ha már Isten arra itélé az első embert, hogy 
orczája’ verejtékével keresse kenyerét, igen sok volt volna még kár
hozattal is, s pedig minden utódait is büntetni.

A n e g y e d i k  r é s z  elbeszéli, hogy Kain megölé testvérét 
Ábelt és mér;? s elszámlálja Ádám nemzetségének első gyarapulását; 
mondja hogy közülök Jubel a hegedülést és lantolást, szóval zenét, 
másik pedig Tubalkain az érczekbül szerszámok s eszközök’ készítését 
találta fel. —
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Vagy nem Ádám volt az első ember, vagy az ö fiai nem találha
tok föl azon mesterségeket, mi említetik.

író barátom, te igen hirtelen fejlesztőd az embernemet; én azt 
nem hiszem.

Az ö t ö d i k  r é s z b e n  Ádám’ nemzetségének további gyara- 
pulása hoszasan adatik elő, megmondatik, hány évigéitek a neveze
tesebb családapák.— Ez mind igaz is lehet, de ha bár költemény volna 
is, nem tartozik a dologhoz; mert ha én jót nem cselekszem, meny
országba nem juthatok; még akkor sem, habár mindezen atyák szüle
tésének napját sőt óráját tudnám is.

Szóval e családok elszámlálását az üdvösségre megkivántatónak 
tartani, merő képtelenség volna. Mire kell tehát vallási könyveket illy 
hasztalanságokkal betölteni, nagyra nevelni?

H a t o d i k  r é s z  arról szói, hogy Isién megharagudott az em
berekre, tehát vizözönnel eltörölni fenyegeti őket. De ugyan miért 
haragudott meg rajok? Csekélység m iatt, s az olvasók méltán meg
ütközhetnek rajta*

Ádámnak legidősebb fiai, Káin és Selh, bár testvérek nem legjobb 
barátságban éltek egymás mellett; mi abból kitetszik, hogy Setli ma- 
madékai magokat jobbaknak tartották, tehát isten fiainak nevezték, 
amazok tudnillik Kain maradékai csak ember fiainak hivattak.

Utóbb az úgynevezett istenfiak az emberfiák’ szép lányai közöl 
házasodtak; és ezért haragudott meg Isten az ö fiaira, miért mind eze
ket, mindazokat egy szálig viz alá meríteni elhatározd.

Úgy e furcsa ok megharaguvásra.
Hiszen ha előbb a két testvérnek gyermekei és unokái nehezteltek 

vagy éppen agyarkodtak is egymásra, a későbbi maradékok pedig 
öszszebarátkozni s kölcsönös feleségesedés által közeledni igyekeztek, 
csak dicséretet érdemel.

Hogy ezért Isten annyira megharagudott légyen, nem hiszem; 
nem hihetem.

Noénak s gyermekeinek megkegyelmezett Isten, de a többit mind 
elveszteni fogadta, mert megbánd, hogy teremte embert.

Vagy az nem igaz, hogy Isten megbánd hogy embert teremtett, 
vagy az, hogy Isten mindenható, legtökéletesebb.

Ha megbánd tettét, jele hogy nem tökéletes Isten; ha pedig töké
letes, nem teremthetett olly hitvány embernemet, melly azt sem ér
demié, hogy éljen, hanem hogy veszszen.

Isten Noénak megparancsold, hogy építsen hajót, mellyen a víz
özön alatt gyermekeivel megmenekedhessék, s maga adá neki az uta
sítást, miként építse a hajót.

Honnét tudja ezt az író? Az Isten nyilatkoztatá önnek? Ezt bá
torkodom rósz néven yenni; én is követelhetem tőle , hogy nekem is 
nyilatkoztatta >olna ki egyúttal, különben nem hiszem.

Ha már azelőtt jóval tudták a hangászatot, zenét, és tudtak 
érezbül eszközöket és szerszámokat készíteni, valami hajónemet ösz- 
szeábdálni még inkább kellett tudniok; mi szükség volt tehát, hogy 
Isten maga adja az utasítást hajóépitésre ?
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De e’ könyvek írójának igen rósz fogalmainak kellett lenni Istenről, 
ha föltevé ró la , hogy Noén s gyermekein kivül mind a többi embert, 
még az ártatlan kisdedeket i s , vízbe fulaszsza csak azért, hogy egyik 
testvér maradékai a másik testvér’ maradékai közöl szivhajlandóságaik 
szerént vettek feleséget.

Vagy talán igen gyökeresen akarta az elhatalmazott bajt orvo
solni, azért szándékozott az egész fajt kiirtani? De ha ezt helyben- 
hagyjátok, Robespiert se kárhoztassátok, ki sok ártatlant is talán kivé
geztetett , csakhogy a gonosz szellemű aristocrata fajt tövestül ki- 
pusztitsa.

A h e t e d i k  r é s z  azt beszéli e l , hogy Noé csakugyan bement 
a bárkába vagyis hajóba, és minden tiszta álatbol hetet hetet, a tisz
tátalan álatok közöl kettőt: egy him és egy nőstényt vett be magához. 
Az eső elkezdődött, tartott negyven nap és negyven éjjel; mi alatt a 
v í z  annyira nevelkedett, hogy az ég alatt levő minden magas hegyeket 
tizenöt singnyivel haladott meg.

Honnét tudja iró, hogy a legmagosabb hegyeket tizenöt singnyi
vel múlta felül a viz ? Megmérte e iró e viz magosságát ? s váljon nem 
volt e még egy lábbal, vagy hüvelykkel magosabb ?

A legmagosabb hegyeket még csak a minap méregették; írónak 
föl kellett volna jegyeznie ama legmagosabb hegyeket, hogy a mi 
századunkban ne kellene abban fáradozni.

Mi a tisztátalan és tiszta álatokat még ma sem látjuk meghatáro
zottan elkiilönözve. Azt sem tudjuk, miként vala képes Noé minden 
álatbol annyit bevezetni bárkájába , mennyi fölebb említve van.

Úgy szinte az is megfoghatlan előttünk, hogyan tért annyi álat 
a hajóba, s miként barátkoztak meg egymással, s hol vett Noé ennyi 
álatnak természetük szerént sajátságos eledelt heted hónapra valót ?

Csodálnunk kell azt is, hogy mind meg nem fuladtak a szörnyű 
bűzben, ha Noé csak negyven nap múlva nyitá ki a bárka’ ablakát, 
miként a nyolczadik részben van, hogy a hollót kibocsássa.

Az pedig ellenmondásnak látszik, hogy egy helyen hetedhónap 
van írva, másott 150 nap, hiszen ez csak öt hónapot tesz.

Sőt meg más helyen állitalik, hogy: a tizedik hónapnak első 
napján megtelszének a hegyeknek teteji. Ezen részben megbánja Isten 
hirtelenkedését, hogy az embernemet elveszté, s fogadja többször illyet 
nem tenni. Talán még akkor nem volt Isten olly tökéletes, hogy előre 
nem látta volna.

A k i l e n c z e d i k  r é s z b e n  mondá Isten Noénak és fiainak : 
gyümölcsözzetek és sokasodjatok és töltsétek be a földet. Hiszen ezt 
már megmondotta, mikor az első pár embert teremté. Vagy egyszeri 
parancsára nem gyümölcsöztek volna ?

Ugyan e részben még egyszer mondá Isten: gyümölcsözzetek és 
sokasodjatok. Hát olly hamar elfeledd Isten, hogy csak előbb mondá 
már ezt nekik? És váljon nem szaporodtak volna e természeti ösztö
nüknél rogva e nélkül is? Hiszen az Isten kezdetben illy természetűvé 
alkotott, miilyenek még most is vagyunk, és nincs tudomásunkra, hogy 
teremtését emberre nézve valaha megváltoztatta volna ; tehát nem-
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zési ösztönünk meglevőn amaz intés nélkül is , sőt ha ez megfordítva 
volna igy : ne szaporodjatok, mégis szaporodnánk.

Megáldá ezúttal Isten az embert, s e földön élő minden állatot alája 
rendelt, mondván:

3. „Minden mozgó és élőállat legyen nektek eledeltekre: mint 
e földnek füvét azoknak, azonképen adtam mind azokat néktek.

4. „De a húst az ö t é t  e l e v e n í t ő  v é r r e l  meg ne egyétek.
— „Bizonyára pedig a ti v é r e t e k é r t ,  m e l l y b e n  v a 

g y o n  a t i  é l ő  t e l k e t e k ,  boszut állok minden vad állaton azért: 
és az emberen s minden ö atyafián boszut állok az embernek lei
kéért. 66

Itt iró egyenesen állítja, hogy a lélek nem más, mint a vér, vagy 
más szóval: a vér eleveníti meg a testet, tehát a lélek nem önálló, s 
nem marad fen halál után.

A második részben ez áll: „Formálta vala pedig az ur Isten az 
embert a földnek porából és lehellett vala az ö orrába életnek lehelletét, 
és úgy lett az ember é lő  1 é l e k k é / 6

Hiszen ha a vér eleveníti a testet, miként fölebb a 9-dik rész 
4-dik verse mondja, azt nem lehetett orrába fújni a testnek? mert azt 
hiszem az első emberben is a szívből ömlött a vér az erekbe, onnét is
mét viszsza,és igy keringett, valamint ma bennünk is.

Az iró sokat öszszezavar, magával ellenkezik s Isten szájába sza
vakat ad, mellyek oda nem illenek; no de ez könnyen bocsátható hiba; 
a korunkbeli irók is sok bohóságot elmondanak, pedig már azóta csak 
tökéletesülhettek volna.

Ha az Isten előbb porbul, hihetőleg sárból testet alakított, azt 
nem nevezhetni addig embernek, míg nem é l, midőn pedig már é l, nem 
nevezhető léleknek. Vagy ha e kitételt: é lő  l é l e k ,  jónak kell tarta
nunk, következik, hogy nem  é lő  l é l e k  is van.

Igaz ugyan, hogy az egyházi schematizmusokban és statistikákban 
az emberek, mint lelkek fordulnak elő az öszszeadásban, mint mondatik: 
a lelkek száma, de én az embert nem tartom léleknek; hiszen akár a 
vért vegyük léleknek; a 9-dik rész 4-dik verse szerént; akár a lehel
letet a 2-dik rész 7-dik verse szerént, ez még egyik sem ember.

De a kilenczedik részben mért akar Isten olly irgalmatlanul min
den élőn az ember véréért boszut állani ? szinte elijed ember, hogy 
Istent az iró illy boszuállónak mondja. Azonban vagy nem ismerte az 
iró Istent s csalódott, vagy csak ámítani és ijeszteni akart bennünket, 
mert még eddig nem látjuk, hogy Isten boszut állana azon, ki, vagy a 
mi ember’ vérét ontja.

Tovább mondatik e részben még, hogy Isten szövetséget kötött 
emberrel és minden élő állattal, ígérvén, hogy többé vizözönnel el nem 
töröli; a szövetség jeleül rendelő a szivárványt.

Mit gondol collegám, s iróbarátom, azelőtt nem volt volna szivár
vány? E szivárvány pedig azért van,  hogy midőn felhő támad az égen, 
az Isten el ne feledkezzék a kötött szövetségről.

Hát máskép nem emlékeznék Isten fogadására ? én nem hiszem öt 
olly feledékenynek; de lássuk, mit mond maga Isten: „Mert mikor
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lejénd az én ivem a felegekben, megtekintem azt, hogy megemlékezzem 
az örökkévaló kötésről Isten között (hát nem maga az Isten beszél itt, 
hogy ö az Istent mint a beszélőn kivül valami harmadik személyt em
líti) és minden élő álat között.“

A t i z e d i k  r é s z ,  Noé fiainak maradékait beszéli el.
A t i z e n e g y e d i k  r é s z b e n  a Bábeltorony’ építése, a nyel

vek öszszezavarodása adatik, s a Sem maradékai Ábrahámig elszám
oltatnak.

1* „Mind az egész föld pedig egy nyelven szól vala, és a szó
lásnak beszéde egy vala.“ — A két három vagy több nyelvet lehet 
csak öszszezavarni egymással, s öszszeelegyiteni, nem az egy nyelvet 
magával. De ha több nyelv nem volt egynél, miként vegyitetett 
az öszsze ?

Hogy a toronyépítésnél mész helyett enyvet használtak legyen, 
mint a szöveg mondja, nem hihetem.

Hiszen ha már elhatározták egész egekig vinni, tudniok kellett 
legalább annyira, hogy oda majd véghetetlen sok enyv kívántatik 
rneg, és lehetett e kinézésük annyi eny vre szert tehetni, midőn még 
akkor nem voltak nagy városok, — sőt ha é textus igaz, rajtuk kivül 
senkisem volt e földön, ki emésztett volna meg annyi marhát, hogy 
azok hulladékából elég enyvet főzhettek volna ?

Midőn már a torony jó magosra emelkedett, „leszálla az ur, hogy 
látná a várost, és tornyot,“ hát máskép nem láthatá? Hiszen tudta, 
hogy építenek, máskép le nem szált volna, s igy látta is.

A szöveghűi olly valami tetszik k i , mintha Isten egy kissé meg
hökkent volna a’ népnek e’ vállalatát megértve; ezek az irás szavai:

„6. És az ur monda: íme e nép egy, és mindnyájan nékiek egy 
nyelvek vagyon; és mivel hogy ezt kezdették mostan mivelni, ezután 
semmi meg nem tarthatja őket, hogy szinte ezenképen ne cselekedjenek 
mindeneket ,a mellyeket vakmerökép elvégeztek cselekedni.u

Gyarló collégéin s iróbarátom szelleme, nem tudom milly alakban 
s a nagy világnak mellyik szeglet ben vagy, s meghallod e szavamat, 
de megmondom munkádra véleményemet: felséges költemény volna, 
ha az Istent tökéletesebb lénynek ismerni, s magával ellenkezésbe nem 
hozni bírtad volna.

Hány újabb költemény merült azóta a semmiség’ ölébe s a teed 
még fenvan, s annyi millió ember szent becsben tartja !

De én igazságos szoktam lenni, nem egyedül müved érdemének 
tulajdonítom hoszszu életét, hanem a kormányok és papihatalom védel
mének; ezek a nemzetekéitől egészen különböző saját érdekük fen- 
tarthatására leghatalmasabb eszközüket a te mivedben találják.

De viszszatérek a szöveghez. Hát nem tudta Isten, hogy ha ö le 
nem száll is, a gyarló embert föltett szándékától viszszaijeszteni, ez 
soha, de főkép még akkori állapotában, olly müvet nem készíthet, melly 
az ö istenségének veszedelmes lehetne ?

Hiszen ha fél mérföldnyi magosságra bírták volna is a tornyot 
emelni, aztán csak abban kellett volna hagyniok; ezt Istennek tudnia 
kell vala.
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Ámbár fölebb már mondatott, hogy Isten leszálfa, de itt magát az 
Istennek szavakba öntött határozatát mondja: „7. v. No azért száljunk 
alá és veszítsük eszét ott az ö nyelveknek: hogy egymásnak beszédét 
meg ne értsék.“ 8. v. Illyen módon szélesztette vala el őket az ur onnét, 
az egész földnek szinére.“

Hát többen voltak az Istenek, hogy többes számban beszélnek? 
Hiszen Mózes csak egy Istent tanított zsidó rokonainak. És azért kellett 
e a nyelvet megzavarnia Istennek, mivel az emberek egyetértők vol
tak , s hogy azután egyet ne értsenek? így ö a viszálkodásnak és 
egyenetlenségnek volna Istene.

Engedjük meg, hogy Isten akarta ez egyenetlenséget, miért ül
dözik máig az egyházi föszemélyek azon egyéneket, kik velük egyet 
nem értenek? Vagy az nem igaz, hogy Isten akarta a toronyépítésnél 
egyenetlenséget, vagy az egyházi személyek kegyetlenkednek a tőlük 
különböző véleményüekcn.

Ha az elbeszélésnek van valami igaz alapja, én azt hiszem: né- 
melly bátorabbak és hatalmasabbak hiúságból s önérdekből kezdették 
a várost épitetni, s midőn a nyomatott nép már megunta s talán nem 
győzte, félbenszakadl.

De kérdem, szükséges volt e , hogy Isten csak illy módon szé- 
leszsze el őket a földön? hiszen midőn megsokasodik valamelly em
bercsoport, egy helyen nem maradhatván önként * sőt szükségkép el 
kell szélednie. Lám tudjuk, hogy a vízözön előtti emberek illy köz
vetlen isteni szélesztés nélkül is elszéledtek; hiszen fölebb mondatik: 
töltsétek be a földet.

T i z e n  k e t t ő  d i k  részben az ur mondja Ábrahámnak, hogy 
hagyja el hazáját Háránt s rokonságait és menjen Kanaánba, s e földet 
neki és utódainak ígéri. Ez jogtalanság volna Istentől; neki a kano- 
natus éppen olly teremtménye vala, mint a zsidó. Kik illy valamit 
tesztek föl Istenről, hogy egyiknek tulajdonát elveszi s minden ok 
nélkül veszi el, aztán másnak adja, roszabbak vagytok mint az, ki 
ezt állítaná: én a szentirást haszontalannak tartom.

Éhség lévén Kánaánban kéntelen volt Ábrahám onnét Egyip
tomba költözni. Ha Isten Kanaán földét neki ígérte, úgy gondolom birt 
volna azon országábul, mellyet már magáénak nézhetett, annyit be
hajtani, hogy éhen meg ne haljon.

Midőn Egyiptomba ért, Istennek e választott embere feleségét ha- 
zudságra, vagy más szóval csalásra bírta. Az írás szavai igy hangza
nak : „11. v. És mikor közelgetett volna Egyiptomhoz, monda felesé
gének Sárának : íme mostan látom, hogy te szép ábrázatu aszszonyi- 
állat vagy — (ugyan vak volt e addig Ábrahám, ha csak most látja, 
hogy felesége szép ábrázatu?). 12. v. És ez következhetik, hogy az 
Egyiptombeliek látván tégedet , azt mondják: ez ennek felesége; s 
megölnek engemet, és tégedet elevenen megtartanak (hát nem bízott 
ö Istenében , ki öt kedvenczeül kiválasztá, hogy veszedelem idején 
megörzendi? ha ugyan azon Isten az, ki Isten fiait azért, hogy az 
ember k leányai közöl vettek feleségeket, vizözönnel büntette, csodá
lom , hogy Ábrahámot bizalmatlanságáért legalább meg nem vetette)
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13. v. Mondjad azért, kérlek, hogy én húgom vagy; hogy te éretted 
jól legyen az én dolgom/4 Én gyanúsítani senkit sem szeretek, de 
mivel Ábrahám atya már igen régen meghalt, nem félhetek, hogy szál
kardra hí ki, tehát kimondom véleményem: hihető mint jó speculans 
felesége’ szépségét bizonyos kereseti forrásul használta; mit a szö
vegnek következő szavai igazolni látszanak: „15. v. És látván ötét a 
Farao föföszolgai, dicsérék Faraónak és elvivék azt az aszszonyiállatot 
a Farao udvarába. 16. Ki Ábrahá nmal jól telt ö érette, és valának ö 
néki juhai, ökrei, szamarai, szolgái, tevéi sat.“ .

Mért adta volna Farao a sok marhát Ábrahámnak, hí nem azért, 
hogy feleséget Sárát ölelgeté? De igazolni látszik gyanúmat még a 
következő vers is: „Megveré pedig az ur Faraót felette igen nagy 
csapásokkal, és az ö udvara népét is Sáráért az Ábrahám felségéért.44 
Minő csapásokkal véré, nem említetik , talán nem is igaz; de ha igaz, 
Isten nem volt volna igazságos, ha csak Ábrahámot is vele egyenlően 
meg nem véré, hiszen ez éppen olly bűnös volt; sőt még Sára aszszonyt 
is megkellett volna korbácsolnia; legalább az én ítéletem szerént, ha 
ö Fáraó vágyainak kielégítésére átengedi magát; és ez aztán szentirás.

Valóban csodálatos hogy a protestánsok mint vallási reformerek 
különösen csak e bibliához ragaszkodnak, ellenben a pápaisták’ papjai 
e vallási könyvet nem igen engedik híveiknek olvasni; ennek legalább 
van értelme; de högy amazok , mint a vallási dolgok fölött szabadon 
vitatkozható reformerek illyekhöz ragaszkodhatnak, az igen különös.

T i z e n h a r m a d i k  r é s z  szerént barmokkal, ezüsttel és arany
nyal igen gazdagon ment Egyiplombul viszsza Kanaánba.

Az írás nem említi, miként tett olly gazdagságra sz e rt, de való
színű, hogy Faraó bőkezűségéből, és Sára által neki tett jó szolgálat
ért kapta.

Éz egész földet most ismét újra neki ígéri, mondván: „Mert 
mind ez egész földet, a mellyet látsz, neked adom és a te magodnak 
mind örökké.44

Ha Isten ezt csakugyan mondotta, csalódott, mert ma sem bírják 
már Ábrahám unokái ama földet. Hát Isten nem tudta volna előre, 
hogy idővel mi történik a zsidó néppel és Kánaánnal?

T i z e n n e g y e d i k  r é s z b e n  elöadatik, hogy egy csoport 
király a másik király-csoport ellen hadat visel, melly alkalommal Áb
rahámnak egyik rokonát Lót-ot fogságba viszik, mit Ábrahám megtud, 
s öszszeszed emberei közöl három száz tizennyolcz fegyverviselöt, s 
velők megtámadja éjjel az egymással hadakozó királynak azon feleke- 
zetét, kiknél Lót fogva volt. Meggyőzé őket, űzőbe veszi és Lót-ot 
megszabadítja.

Vagy ez nem igaz, vagy az, hogy amazok királyok voltak.
Ha itt már olly sok király említetik, jele, hogy sok nemzet is 

volt, mert királyt népek nélkül nem képzelhetni.
Ugyan mi különös nagy érdemeket tett Ábrahám, hogy Isten a 

többi népeket számba sem veszi, mit sem ügyel rájok, hanem csupán 
Ábrahám nemzetségét veszi pártfogásába ? Ez igen részrehajlóvá je l
lemzi Istent, hogy éppen Ábrahámot védi, ki pedig olly aljasságban
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élt, hogy tulajdon feleségének szépségével kereskedett, holott egyéb 
népekről, a sodornálak és gomoraiak’fajtalanságát kivéve, még eddig 
semmi roszat nem emlit a biblia.

A t i z e n ö t ö d i k  r é s z  szerént Isten szövetséget köt Ábrám
mal; megint neki igéré Kánaánt örökségül: „18. v. Ez napon tett az 
Ur szövetséget Ábrámmal, ezt mondván: A te magodnak adom e tarto
mányt,Egyiptomnak folyóvizétől fogva mind amanagyEufratesfolyóvizig.tfc

Ugyan mirevaló e sok ígérgetés, talán nem hitt Istennek Ábrám? 
Lám azért öt Isten el nem veté , sőt mindig uj kegyekkel halrnozá, ti 
pedig papjaink már azért is halálra kárhoztattok bennünket, hogy ha nek
tek nem hiszünk, holott Isten csak több hitelt érdemel.

T i z e n h a t o d i k  r é s z b e n  elöadatik, hogy Sára soká magtalan 
volt (de nem is csoda, ha az egyiptomi udvarban jól megviselték) végre 
maga Sára tanácsolta férjének, hogy szolgálójával éljen, (hiszen nekik 
már akkor, mint vagyonos embereknek s mint Kanaán majdnem tu
lajdonosainak szobalányaik is lehettek, mért kellett éppen a szolgálót 
ágyasul használnia?) Ez csakugyan teherbe esett Ábrámtul.

Mi természetesebb mint az, hogy ekkor a szolgáló képzelte magát 
igazi házi aszonynak, s feleségnek, s amazt csak félválrol nézte ? Ezért 
panaszolkodott Sára férjének.

Most Ábrám a terhes szolgálót egészen Sára’ hatalma alá veté, 
hogy tetszése szerént bánjék vele, ki nagyon is kegyetlenül bánt vele 
s a háztul is elüzé.

Szegény megesett szolgáló valóban fájdalmas sorsra jutott. Ez nem 
volt szép Sárától, de férje kedvencze lévén Istennek, minden hibájukat 
s vétküket elnézte nekik, sőt meg is jutalmazta őket. És ezt szentirásnak 
mondjátok.

T i z e n h e t e d i k  r é s z .  Itt megváltoztatja Isten Ábrám nevét 
Ábrahámra, feleségének Sárainak nevét Sárá-ra. Ismét ígéri az Ur neki 
és maradékainak a földet; a köztük, tudnillik Isten és Ábrahám közt 
levő szövetséget megújítja s rendeli, hogy ki e szövetséget megtartja, 
annak megerősítésére környülmetélje magát. Aztán biztatja Isten őket, 
hogy fiuk születik, de mivel már vének voltak, erről kételkedtek.

Szükséges volt e a késő kori emberek’ üdvözségére, hogy a há
zaspár neve megváltozzék? szükséges volt e, hogy mindig újra meg 
újra ígérje nekik a földet? szükséges e, hogy vele szövetséget kössön? 
Szóval szükséges volt-e, hogy Isten ez emberekkel szüntelen közleke
dési viszonyban álljon?

Én szükségtelennek, de más részt hihetetlennek is tartom.
Ha megengednék, hogy a vízözön éppen úgy Isten’ különös ren

deléséből történt, miként az írás előadja, minden rósz embert eltörölt e 
földrül s csupán Noét és fiait tartá Isten érdemesnek megtartani. így ennek 
utódai és maradékai egyformán kedvesek voltak Isten előtt; részrehajlás, 
következetlenség sőt jogtalanság volt volna tehál, ha Isten a neki egya
ránt kedves gyermekek közöl egyet kiválasztott, azt minden lépten nyo
mon tanácscsal vezérelte, a többit pedig egészen magokra hagyta volna.

És ez annál inkább feltűnő lehet, mivel az irás semmi rendkívüli 
érdemét Ábrahámnak nem említi, mi által ö Istennek e sok kegyelmét 
megérdemelte volna. 12



172

A t i z e n n y o l c z a d i k  r é s z  ama furcsa alkudozást foglalja 
magában, melly történt Isten és Ábrahám között.

Ábrahám’ lakásához három férfi jött, kiket Sára megvendéglett; s 
ezek jelentik, hogy Sárának majd fia születik.

Az éltes házaspár erről kételkedett, de a három derék férfi biz- 
tatá; és én ezt hiszem is , mert a fiatalkori valódi szépség’ vonásai 
mindig megmaradnak s a foganhatási lehetőség inkább a férfi tehetsé
gétől függ, tehát éppen nem volt lehetetlen, hogy Sára szüljön, fökép 
ha olly fortélyhoz nyúltak, mint mikor Sára férjének a szolgálóvali ol- 
hálásokat ajánlotta, itt meg talán megfordítva Ábrahám a nyugott három 
férfinak nejéveli elhálást tanácsolhatta.

Azután elment a három férfiú, kiket Ábrahám elkísért. Az útban 
„mondá az U r: Avagy eltitkoljam e én Ábrahámtol a mit akarok cse
lekedni ? “ Itt zavar van; hát a három féríiu az Ur volt? vagy egyike a 
háromnak vala az Ur? nem tudhatni.

20. v. Monda azért az U r: Sodornának és Gomorának kiáltása mi
velhogy megsokasodott, és az ö bűnök igen megnehezedett: 21. v. Alá
megyek most és meglátom, ha az én hozzám jutott kiáltás szerént való
ban úgy cselekedtek, hogyha nem, hogy megtudjam/4 A Stylus ámbár 
legtöbb helyen rósz, de itt különösen szörnyű rósz, talán nem értették 
a fordítók a textust?

Mindegy. Ábrahám megtudá, hogy az Ur Sodorna és Gomora vá
rosok népét el akarja veszteni. Nagyon könyörgött Ábrahám, hogy Isten 
ezt ne tenné, mert lehet, hogy az igazat is elvesztené a gonoszszal 
egybe. És isten jobban megfontolván elhatározását, megismeré hirtelen
kedését s Ábrahámnak jó és igazságos indítványát elfogadta; tudnillik 
Ábrahám arra kérte, hogy ha ötven igaz ember találtatik a városban, 
ezekért kegyelmezzen meg a többinek.

Ráállt Isten. De Ábrahám ezt lealkudta egész tízig, és még abban 
is megegyezett Isten, hogyha csak tíz igaz találtatik is, megkíméli a várost.

Csodálom hogy Ábrahám itt olly ígazságszeretö volt; mért nem 
kérte akkor is Istent, midőn Faraót megbüntető, hogy öt is vele bün
tesse, mert ö maga, ha nem nagyobb, de szinte olly vétkes vala?

A józanész meg nem engedheti, hogy így alkudozott volna Isten 
Ábrahámmal. Vagy ha hiszitek ezt Istenről, úgy én magaménak nem is
merhetem el a ti Istenteket.

A t i z e n k i l e n c z e d i k  r é s z n e k  rövid tartalma e z : Ama két 
angyal (tudnillik azon három férfiút kell érteni, kik Ábrahámnál voltak, 
de hogyan lett belőlük két angyal, meg nem foghatom) elment Sodomába 
és Lótnái száltak be, ki itt lakott.

Megtudván ezt a Sodomaiak körülvették Lót házát, ’s kívánták, 
hogy a nála levő idegen férfiakat, vagy a kinek jobban tetszik angyalokat 
adja ki nekik, hogy azokkal paráználkodhassanak; Lót kérte őket, hogy 
az Istenért csak azt ne cselekedjék, inkább kiadja nekik két lányát, kiír 
még férfiat nem ismernek, azaz szüzek, s kedvük szerént paráználkod
janak azokkal.

E férfiak elveszték e várost, de Lótot családával megmentették } 
Lót felesége az utban viszszatekintett és azért sóbálványnyá vált.
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Midőn Lót megtelepedett ott, hová öt az Ur menni rendelé, lányai 
vele háltak, hogy atyjoknak férfi magva maradjon.

Az írás szavai ezek: „31. v. És monda az ö nagyobbik leánya a 
kisebbiknek: A mi atyánk megvénhedett, és nincsen e földön férfiú, ki 
mi hozzánk bejöhetne az egész földnek szokása szerént.

32. v. Nosza adjunk bort inni a mi atyánknak és háljunk ö vele, és 
támaszszunk magot a mi atyánktól.

33. v. Adának azért inni bort az ö atyjoknak éjszaka, és bemenvén 
a nagyobbik hála az ö atyjával; ö pedig nem érzé meg, sem azt mikor 
mellé feküdne, sem azt mikor felkelne.^

Kinek tets/ik, olvassa tovább a szent könyvnek következő verseit; 
másik éjjel a kisebbik hált vele, s mind a kettőnek fia lett.

Képes-e a férfiú részegségében elhálni vagy közösülni, nem tu
dom , ítéljék meg a theologusok; én azt hiszem, ha nagyon részeg, 
nem képes, ha pedig csak félrészeg, hihetlen, hogy ne érezné s ne tud
ná mikor elhál valakivel.

Tegyük , hogy az öreg Lót érezte mikor elhált, én azt nem kár
hoztatom , fökép pedig akkor nem, ha olly elrejtett vagy elszigetelt he
lyen hoszasabb ideig laktak , hol sem Lót más aszonyra szert nem tehe
tett, sem a már hihetőleg jól megért kisaszonyok más férfiakhoz nem 
juthattak, csak azt nem tartom jónak, hogy illyeneket szentirásnak 
vesznek.

Az nem javít e dolgon , ha mondják hogy Lótnák minden áron fiat 
kelle maga után hagynia, s mivel máskép nem maradt volna férfi örökö
se , tehát Istennek rendeléséből így kellett történni.

Hiszen ha ezt Isten akarta, intézhette volna úgy is, hogy valami 
más aszony vetődjék arra; vagy ha igy ezt semmi hibának nem tártátok, 
mért iszonyodtok mostankorban olly annyira, ha valaki lányával hál, 
vagy anya fiával ?

De a lányok szavából világosan kitetszik, hogy ők nem az okbul 
háltak atyjukkal, hogy annak férfi magva legyen, (mert azt csakugyan 
nem tudhatták, ha méhökbe fogadnak is,hogy az fin leszen-e vagy lány) 
hanem miként mondák, mivel senki más nem jöhetett hozzájok.

Még csak a sóbálványnyá vált aszonyrul pár szót.
Ha ez megtörtént, csoda volt. Mi lehet akármelly csodának czélja? 

A z, hogy az emberek illy mindenhatóság világos bizonyságát látván, az 
Isten iránti tiszteletre könnyebben birathassanak, s annak parancsait an
nál bizonyosabban megtartsák.

Már ha egyéb csudák olly neműek voltak, mellyeknek elmulniok 
kellett: ez említett sóbálványnak máig kellene állnia, mert annyi bi
zonyos , hogy ha Isten csodát tesz, az minden emberekért és minden
korra van.

Nézzétek a napot, holdat, földünket s az évnek változásait, szóval 
a természetet. Nem találtok itt csodát ugy-e, mert már hozzá szoktatok. 
Ki ezeket látja naponként és nem emelkedik néha-néha lelke alkotójuk
hoz , az barom, és számára nem történhetik csoda.

Hová lön Lótnák sóbálványnyá vált felesége ? Az írás nem említi; 
sem utazó még nem látta; pedig nem hiszem hogy Isten csak olly sóvá

12 *
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tudta és akarta legyen változtatni, millyet az eső azonnal felolvaszt
hatott.

XX. r. Itt Ábrahám újra előbbi gyalázatos mesterségéhez folyamo
dik. Ez rövid foglalata.

Kiment Kanaánbul (holott e földet már annyiszor neki adta Isten) 
Gerárba , s feleségét itt is húgának lenni mondja.

Ennek királya megtudván magához viteté Sárát; azonban álmában 
meginté és megdorgáld, sőt halállal fenyegető öt Isten, mért cselekedte 
azt; hiszen az aszonyi állat nem húga, hanem felesége Abrahámnak. •

Az én józaneszem azt súgja: ha már büntetni kellett, inkább Abra
hám és felesége érdemelte meg, mint Abimelek Gerárnak királya, ki sze
retett volna fiat, de feleségével nem nemzhetett.

És ekkor már viselös lehetett, sőt volt bizonyosan Sára, mert a 
következő részben már fia születik ; annál inkább megérdemelték volna 
férjével együtt a dorgálást.

XXI. r. Sárának fia születik, azt Izsáknak nevezik. Ne hogy pedig 
a szolgálóval Hágárral nemzett fiú Izmáéi legyen az örökös, Sára’ kéré
sére elüzé Ábrahám Hágárt fiával együtt a háztól, s csak Isten örözte, 
hogy a pusztaságban éhen szomjan nem vesztek el.

De megjelenik neki az angyal, s vigasztald, s Ígérte neki, hogy 
Isten nagy nemzetté teendi. —

így elűzni házától egyik feleségét s gyermekét, csak olly próféta 
teheté mint Ábrahám, mert mi közönséges bűnös emberek nem volnánk 
képesek.

Hogy pedig Hágár éppen olly felesége volt Ábrahámnak mint Sára, 
bizonyítani sem szükséges, mert még akkor papok nem voltak, tehát 
csak az elhálás és vele együttélés által lön mindegyik feleségévé.

XXII. r. Próbára teszi Isten Ábrahám’ hitét, s parancsolja neki, 
hogy egyetlen fiát kit szeret, Izsákot tudnillik áldozza föl tűzön (hiszen 
tudjuk, hogy neki ez nem egyetlen fia volt, hanem első szülötte vala 
Izmáéi, s azt épen úgy kellett szeretnie mint Izsákot, hacsak minden 
emberiségből ki nem vetkezett). Fölkele reggel Abrahám, vezető fiát; s 
viszik az áldozatra való tüzet és fát; a szegény gyermek hihetőleg félni 
kezdett s kérdi atyjától: hol van az áldozatra megkivántaló állat? Majd 
az Ur kimutatja, mond az öreg.

Eljutván a helyre, megkötözé fiát, s fegyverével meg akarja ölni, 
de még éppen jókor kiált az angyal, hogy ne bántsa.

Én az Istenről föl nem tehetem, hogy csak ez egy ártatlan gyer
meket is igy kívánta volna rémíteni. Sőt inkább hihetem, hogy Ábra
hám , ki már két királyt meg tudott csalni feleségével, a hozzá tarto
zóit ámította, mintha vele az Isten illy különös dolgokat kívánna végbe
vinni.

Mivel e nagy áldozatot megtenni Ábrahám késznek mutatkozott, 
az angyal másodszor is szólitá az égből: „16. v. Én magamra esküszöm, 
azt mondja az U r: mivelhogy e dolgot cselekedéd és nem kedvezél a te 
fiadnak a te egyetlenednek. 17. Hogy gazdagon megáldalak tégedet, és 
bövségesen megsokasitom a te magodat mint az égnek csillagait, és mint
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a tenger partján való fövenyt és a te magod örökség szerént bírni fogja 
az ö ellenségeinek kapuit.'4

Ha már ezt maga az Isten mondja vala, csak be kellett volna telje
sednie, pedig az nem történt, miként tudjuk.

Es képtelenség is ez ígéret, mert ha már csak Ábrahám’ maradé
kai annyira szaporodnának, mennyi a csillag égen és fövényszem a ten
ger parton, úgy csak ök magok sem térnének el e földön, hát még a 
többi törzsökök maradékai hol tértek volna el?

XXIII. r. Ez egész rész csak arról szól, hogy Sára meghalt, Ábra
hám megsiratta, s tulajdon pénzén vett egy darab földet Kánaánban, 
hol feleségét eltemetheté.

Annyiszor neki vala már ígérve és adva Kanaán, és mégis saját 
pénzen kellett egy darabkát is vennie.

XXIV. r. Ábrahám vén ember lévén már, fia pedig még nagyon 
ifjú, tehát monda legöregebb szolgájának, hogy Izsáknak ha majd meg- 
nevekedik, csak Mesopotámiabol szerezzen feleséget.

A leánynézö és kérő vén szolgának ebbeli fáradozását és stikerét 
foglalja magában e rész; elhagyhatjuk, minthogy üdvözségíink’ elnyer- 
hetésére semmi segedelemmel nincs.

XXV. r. Ámbár a fölebbi részben Ábrahám nagyon vén ember, s 
azon esetre, ha ö előbb meg találna halni, mint fia házasulható lenne, 
az iránt szolgájával intézkedett: itt azonban még egyszer megházasodik, 
s Keturah nevű nőt vett el, ki neki hat gyermeket szült. Név szerént ei- 
számlállatnak, s ezek szinte nemzettek gyermeket, mégis utána tétetik, 
hogy ezek mind Keturáhnak gyermekei, holott legtöbben csak unokái 
voltak. Mind ezen gyermekeket azonban Ábrahám az örökségből kire
kesztette , s minden vagyonát csak Izsáknak hagyta.

Már fölebb is láthattuk, hogy Ábrahám gazda kegyetlen atya le
hetett , de semmi, öt azért Isten különösen szerette.

Ugyan e részből tudjuk, hogy Izsáknak felesége Rebeka is szült 
neki, még pedig egyszerre két gyermeket. Itt azon csodálatos körülmény 
adta elő magát, hogy „22. v. Tusakodtak vala pedig magok közt a fiák 
azöméhében; annak okáért azt mondá: Ha igy leszen, miért fogad
tam az én méhemben? Elméne azért, hogy megkérdené az Urat. 23. És 
monda az Ur őneki: Két nemzetség vagyon a te méhedben; és két kü
lönböző népek származnak a te méhedböl, egyik nép a másiknál erősebb 
leszen, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.44 Ezt ma is látjuk igazol
va , mert a nagyobbat vagy erősebbet meghódítja a fortélyosabb , csal
fább , s ha itt Írva nem volna i s , tudnók; de hogy ezt Isten rendelné , 
nem hihetjük, mert ö minden embert egyenlően szabadnak teremtett.

A megszületett két fiúnak elsöbbike szőrös volt, ezt Ezsau-nak 
nevezék, a másikat Jákobnak.

Itt ismét csalfaság adja elő magát; mert a nagyon megéhezett E- 
zsaut fortélyos anyja arrabirta, hogy elsöszülötségi jogát lencseért öcs- 
csének engedé. Pedig nem volt erre szükség, ugyanis ha Izsáknak apja 
Ábrahám elsőszülöttét Izmáéit minden cerimonia nélkül elűzhető, Izsák 
is megtehette volna ezt szőrös fiával.
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XXVI. r. Isten bizonyossá teszi Izsákot arról, hogy mind azon 
kedvezéseket és pártfogást iránta is tanusitandja, mellyekkel atyja iránt 
viselteték.

„Lett pedig nagy éhség abban a’ tartományban, az előbbi éhség 
után, melly volna Ábrahám idejében, Elméne azért Izsák Abimélekhez 
a’ Filiszteusok’ királyához Gerárba u Inté Isten Izsákot, hogy ne menjen 
Egyiptomba, okát nem tudni mért; még többet igér neki az ur, mint aty
jának: ,,lakozék azért Izsák Gerárban*“

„És mikor annak a’ helynek lakosai tudakoznának az ö felesége 
felöl, azt mondja vala: ö én húgom. Mert fél vala azt mondani: én fele
ségem ; hogy meg ne öljenek úgymond engemet e’ helynek lakosai Re
bekáért, mert igen szép ábrázatu vala.“ Izsák épen olly fogással, vagy 
is hazugsággal kezde élni mint atyja. Ha öt isteni kéz vezeté utain, mi
ként félhetett, hogy felesége miatt baja lehet? de még akkor is ha ve
szedelmet látna maga előtt, mint Isten választott emberének szabad e ha
zudnia ? Ha még az Istentől kijelölt emberek ajkairól sem az igazság 
hangzik, mi lesz az emberiségből? Ha józaneszem ez egész ótestamento- 
mot másnak bírná tartani, mint a’ mi valósággal: képtelenségek’ halma- 
zata, ’s az emberiség’ jólétére teljességgel nem szükséges irkafirka: ke
serűen kelnék ki maga az Isten ellen, hogy még választolt emberében is 
a’ hazugságot nemcsak tűrte, de sőt meg is jutalmazta.

Hiszen habár különféle szavakban fejezzük is ki az emberiség czél- 
j á t , nem e’ szóban központosul e majd az egész: i g a z s á g .

Szemeljünk ki valamelly nagy férfiút, az emberiség’ történetében 
és kérdezzük, vizsgáljuk: mi tévé öt igazán nagygyá, ha nem az, hogy 
az igazságért .lángolt, küzdött és halt?

Ezen kívül valódi nagyság nincs.
Minden gyarlóság, nyomor, szóval mind az , mit az ész e’ földön 

rosznak nevezhet, onnét származik, hogy az igazságot nem ó h a j t 
j u k ,  nem s z e r e t j ü k , ’s ha előttünk van is, nem k ö v e t j ü k ,  sőt 
m e g t a g a d j u k .

Lehetne e borzasztóbb hit, mint az, hogy Isten ezt akarja; ez ótes- 
tamentomi eseményekből pedig azt kell következtetni, hogy Isten maga 
rendelé így !

Midőn Ábrahám az igazságot eltagadá, ha én Istennek csak fele ha
talmával bírok vala, ezer menykövei zúztam volna szét.

Ha kellett hajdan csodáknak történni, én azt csodálom, hogy Isten 
e' nevezetes hazugságot olly valami csuda szörnyeteggé nem változtalá, 
mit mindenki láthatna, ’s tőle borzadva szüntelen az igazságra emlé
kezzék.

XXVII. r. Ennek tartalma szinte rút csalás, igaztalanság. Izsák 
megvénhedett, szemei elhomályosodtak; tehát felesége Rebeka kiseb
bik fiának Jákobnak kezeit és nyakát gödölye szőrrel födte be, hogy igy 
atyja, Ezsau, mint elsöszülött gyanánt áldja meg. Az öreg gyanitá hogy 
megcsalatott, m ert, úgy mond: E’ szó Jákob szava, de e’ kezek Ezsau 
kezei.

Ha hogy Izsákkal vagy unokáival az Isten valami különös nagy 
dolgokat akart végbevinni, ’s hogy az atyai áldásnak valami nagy jelen-
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tősége, következése legyen; miután már gyanúja is nagy vala, neki tö
kéletesen meg kellett volna arról győződnie, hogy váljon Ezsau e az, 
vagy Jákob, kire áldását adja, különben talán az Istent maga ellen hara
gítja, ’s azon szép remények füstbe mentek, mellyeket keblében táplált, 
hogy az ö nemzetsége egykor nagygyá leend, egész tartományok birto
kába jutand,’s a’ nemzetségek benne áldatandnak meg; ezek kétségkívül 
elméjében megfordultak, midőn tőle az áldást kicsalták.

Azonban Istennek csak kellett, mint Istennek tudnia mi történt. 
Ha nem tudta, nem volt az igazi Isten; ha pedig tudta, de igy is kivihe
tőnek vélte tervét, megint nem volna igaz Isten, minthogy egy csalóval 
szövetkezett, mit egy igaz Istenről föl nem tehetni

Isten maga az örök igazság; ha igaztalanság is történik, ez em
bernek szabad akaratábul származik, ’s ezt az Isten e l t ű r i ,  elnézi, 
nem pedig a k a r j a ;  ez az én meggyőződésem.

Ha már fölteszszük, hogy Isten maga az igazság, nem iszonyú té- 
velgés-e, nem vakmerőség-e, nem képtelenség-e, ez ótestamentom, 
melly szerént Isten egy hazug embert kiválasztott kedvenczeül; azt ve
zeti az életen által, midőn meghal, gyermekeit, unokáit különös kegyel
mére méltatja, a’ többi embert pedig mind, habár igazságszeretők le
gyenek is minél többen köztük, mint hitvány ’s kegyelmére méltatlan 
férgeket megveti, magátol eltaszitja.

Nem, nem! én inkább ez egész ótestamentomot elégetném, mint
sem az Istenről azt merném hinni, hogy neki Abrahám, Izsák és Jákob 
’s ezeknek nemzetsége kedvesebb, mjnta’ töbl i népek.

Ezzel tehát félbeszakasztom vizsgálatomat, mert mind inkább meg
győződöm arról, hogy benne nem leng isteni szellem, hanem keleties 
ábrándu gyarló emberek agyszüleménye az egész.

Vagy isteni sugallat e’ könyv vagy nem. Ha igen, kárhoztatni kell 
keresztény vallásunk alapítóját Jézust, ’s mindazokat, kik a’ zsidóvallás- 
bul kereszténységre tértek; mindnyájan eretnekségben lévén ezt le kell 
ráznunk ’s az ótestamentomhoz ragaszkodnunk: ha pedig nem sugallat, 
minő esztelenség mégis vallási könyvünkül tekinteni?

Kétféle vallási könyvünk nem lehet, csak egy. A’ bibliának vagy 
az úgynevezett ótestamentom része jó, vagy az uj, vagy mind a’ kettő, 
vagy egyik sem. Hogy mind a kettő rosz-e, arról még most nem szól
hatok; hogy mind a’ kettő jó-e, arra mondhatom: nem; és hogy a’ régi 
nem jó, természetes, különben nem készült volna u j ; azt ugyan kép
telenség nélkül föl nem tehetjük, hogy a’ régi jó, de azért helyette még 
is más lön szükséges.

Találkozandó majd talán idővel, ki ez ótestamentomot egész ter
jedelmében szigorúan megbírálni érdemesnek tartja: én haszontalan 
munkának vallom rá több fáradságot fordítani.

Ugyan olvassa el akármelly józaneszü ’s elfogulatlan ember figyel
mesen , látni fogja: szükségesnek kell e tartania üdvözségére ?

Ha valaki azt hinné, hogy én e könyvet épenséggel semmire sem 
becsülöm, nagyon csalódnék; hiszen belőle sok jót tanulhatni, csak 
szentirásnak nem ismerhetem e l; mert ha ezt azért kellene szentirásnak 
tartani, mivel sok jót és hasznost menthetni belőle: úgy minden olly
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könyvet, mellyben hasznos vagy épen szükséges dolgok vannak, szent- 
írásnak kellene neveznünk.

S mit tesz ez: s z e n t  í r á s ?  mért neveztetik igy ? vagy azért, mi
vel szent dolgok foglaltatnak benne, vagy azért mivel szent férfiak írták.

Előbb meg kellene határoznunk, ha tudnék hogy tulajdonkép minő . 
eszme ez: s z e n t ?  s csak aztán mondhatnék hogy ez meg az szentirás 
e vagy nem.

Nem vesződve az eszme’ definíciójával, veg\ük, a ki mint akarja, s 
mit alatta jelenteni közönségesen szokás, kérdem már, szent e az , mi 
benne foglaltatik? nem biz az, hanem van benne sok hasznos, több ha
szontalan, s kevés szép , jé i s , de illyenek vannak más könyvekben is.

Vagy szentek voltak e azok, kik írták? Lehet, de szükséges előbb 
ezt bebizonyítani.

Mostani, vagyis keresztény-korunkban senkiről sem tudjuk hogy 
szent e; csak holta után 50 vagy 100 évvel későbben a római pápa tudja 
azt meg; tehát e szerént azokrul még semmi szentséget nem állíthatni, 
mivel még akkor meg nem hallak, Vagy nem szükséges valakinek szentté 
lehetősére, hogy a római pápa fölszenlelje ?

V. FEJEZET.

UJ testam entoiii.

Szükségese, hogy valamelly uj vallást egyenesen Isten maga al
kosson, vagy akár fia, akár angyala, vagy más megbizotlja által alkot
tasson ? Nem szükséges, és pedig több okbul;

először azért nem, mivel a mi embernek szükséges, az Isten meg
adja neki, s ha nem adná, igazságtalan volna; már pedig theologusaink 
tagadják, hogy Isten más vallásokat is a mienken kívül, fia által alkottatott 
volna, miből következik, hogy vagy a mienket sem ö alkotá, vagy ha 
igen, nem volna igazságos Isten, ha a többieknek is nem alkotott volna;

másodszor azért nem szükséges, mivel Isten embernek felséges 
észt adott, ennek segedelmével kiki maga csinálhat magának vallást; ha 
Isten nem teremtette volna az embert mingyárt ollyanná, hogy saját esze 
által mindent megtehessen, mi neki szükséges, azt jelentené, hogy Isten 
nem birt mindazon tökéletességekkel, mellyekkel bírnia kellett volna;

harmadszor azért nem szükséges, mert minden egyéb vallást csak 
emberek , nem pedig valami természet fölötti lények alkottak ;

de végre negyedszer nem is szükséges, sőt képtelenség, hogy egy- 
egy csoport ember bizonyos meghatározott vallási formulát tartson, mi
vel Isten minden ember belsejébe lelkismeretet öntött, ennek szava ké
pes embert oda juttatni, hová akármi szertartásu vallás juttathatná.

Vallásnak egyetlen legfőbb czélja lehet, hogy embert erényessé, 
morálissá tegye; igen de nem tehet e ember jót, nem lehet e erkölcsös, 
vallás nélkül ?

Ha ezt bebizonyítjátok, nagy szolgálatot tesztek az emberiségnek.
Én úgy vagyok meggyőződve, hogy ember jót tehet, habár e szót: 

v a l l á s ,  vagy rokonait, soha nem hallotta is.
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Azt nem akarjátok, úgy hiszem , állítani, hogy: v a l l á s t  c s a k  
I s t e n  a l k o t h a t ;  mert ha ez állna, ö minden emberbe egyszerre s 
egyformát állítana, mást róla föltenni képtelenség lenne, s igy minden 
theologus és püspök és pápa fölösleges volna.

Tehát a másikat fogadjuk el. hogy ember alkot vallást. Mit feleltek ti 
egyházi személyek e kérdésemre : jót tesz e az , ki vallást alkot vagy 
roszat? hogy pedig distincliotokat is megelőzzem, nemcsak akármiféle, 
hanem szerintetek is jó vallást.

Ha azt felelitek, hogy jót tesz , magatok ismeritek e l, hogy vallás 
nélkül jót tehetni; ugyanis a ki valamelly vallást teremt, előbb termé
szetesen csak magának, s ha abban egyebek is megegyeznek, másoknak 
is, akkor még nem volt vallása, különben nem teremtett volna: ha pedig 
ellenkezőleg vélekedtek, tudnillik hogy roszat tesz: úgy magát am i 
vallásunk szerzőjét Jézust is kárhoztatnotok kell: továbbá ha azt állítjá
tok, hogy roszat tesz az, ki vallást alkot, kétségtelenül mind roszat tesz
nek azok is, kik ama vallást fentartják.

Azt mondjátok ti egyházi atyák, hogy a gyermekek menyországba 
jutnak; igen de a gyermek semmi jót nem tesz még; ebből az követke
zik igen természetesen, hogy mind azon megnőttek is üdvözölnek, kik 
semmi jót, de éppen úgy semmi roszat sem követtek el.

Az ujtestamentomban az ismeretes négy evangélista’ munkáin kívül 
is sok jó és hasznos dolog foglaltatik, de én mind azt nem érintem, ha
nem csupán a négy evangéliumot; de mielőtt ahhoz fognék, még arról 
kellene bizonyossá lennem: Valóban, Isten volt e Jézus, vagy csak em
ber: mert ettől sok függ; ugyanis e kétféle meggyőződés valamelyiké
nek kell lelkemben támadnia, s az evangéliumokat e meggyőződés szem
pontjából kell vennem.

Fölebb az apostoli hitvallásról szólva kimondám meggyőződésemet, 
miszerént Jézus nem vala isten, hanem csupán ember: itt tehát még 
csak azt adom hozzá, hogy: Istent az ö valóságában, lényében nem bírjuk 
felfogni; nem ismerhetjük tulajdonságait; ezt megvallja minden theolo
gus; miként állíthatnék tehát, hogy egy olly lénynek, mellyet teljesség
gel nem ismerünk, emberi természettel biró fia legyen, aszszonytul szü
lessék, emberek módjára éljen, szenvedjen s haljon?

Nem tudván miilyen az Isten, természetesen következik hogy azt 
sem tudhatjuk: lehet e Istenember fia és ti mégis ráfogjátok, hogy Jézus 
az ö fia volt. No de ez hagyján, kiki higye , csak ne akarjatok senkit e 
hitre kényszeríteni.

Ha majd egykor az emberiség nagy tökéletességre fejlődendett, 
lehet hogy az Isten m i s é g é t kiesmeri, vagy legalább némelly tulajdon
ságait kimutatja s akkor azokbul következtetheti, hogy ime az Istennek 
ez meg ez tulajdonságáéul lett az Istenember, de addig valljuk meg 
őszintén gyarlóságunkat, s mondjuk: lehetett e Jézus Istennek fia vagy 
nem, éppenséggel nem tudjuk; tehát öt csak embernek tartjuk. Tegyük 
még ezt hozzá mentségünkre: Téged Isten, ugyan sokkal tökéletesebb 
valaminek hiszünk, mint mi vagyunk, de mivel nem mondottad, nem 
nyilatkoztattad ki mindnyájunknak hogy ö a te fiad, ha ezt nemhiszszük, 
mit nekünk senki sem mondott, nem fogsz örökre elveszteni bennünket.
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Hiszen maga Jézus sem mondotta soha, hogy ö Isten, hanem hogy 
a mennyei atyának fia; de ezt csak olly értelemben vette, miként mi is 
veszszük, hogy Isten a mi mennyei atyánk ; s Máriárul is elmondjuk: szűz 
anyánk Mária.

Feltevén tehát, hogy Isten azért meg nem büntet bennünket, ha Jé
zust Istennek nem hiszszük : természetesen az következik, hogy ha a négy 
evangéliumot nem hiszszük az üdvösségre szükségesnek, azért sem bün
tet meg; mert hiszen ezeknek legfőbb czéljuk Jézus istenségét bizonyí
tani be. A mi ezen kívül szép sőt felséges tanítás és jóra buzdító példa 
van benne , azokat tökéletesülésünkre elfogadjuk, követjük, de nélkülük 
is menyországba juthatni hiszszük, ha csak roszat nem teszünk, a miként 
üdvözülhetnek a meghalt kisdedek, kik sem jót sem roszat nem tettek.

Az elörebocsátotl hoszas okoskodásnak rövid eredménye tehát az, 
hogy ez ujtestamentom nélkül üdvözüihetünk.

Erre azt mondhatnák a theologusuk, hogy: igaz, a gyermekek üdvö
zölnek, ámbár semmi jó cselekedetet nem vittek végbe; de azért üdvö
zölnek, mivel m e g k e r e s z t e l v é k ;  ha pedig ez ujtestamentom nél
külözhető volna, a keresztség is megszűnnék vele, s igy senki sem üdvö
zölne, tehát az ujtestamentom mulhatlanul szükséges a mennyország el- 
nyerhetésére.

A keresztséget Jézus maga példájával behozta, s Máté és Márk 
evangélisták könyve szerént rendelte is, a másik kettő nem említi.

Fölebb mondám: Isten miségét nem ismervén annál fogva nem tud
hatjuk lehet e neki Istenember fia vagy nem, kénytelenek vagyunk Jé
zust embernek venni.

Kérdem már, lehet e embernek, bármi erényes, bármi tudós, annyi 
hatalma, hogy ö mint ember mind azokat, kik fejüket vízzel meg nem 
mossák, menyországbol kirekeszthesse ? Hiszen kié a menyország, az övé 
e, vagy Istené? Váljon más parancsol e abban, kit bocsássák az én saját 
házamba, vagy magam? Vagy adott erre Isten hatalmat Jézusnak? mikor? 
az Írásban nem említetik. De ha említetnék is, hogyan, miáltal bizonyí
tanák be az evangélisták, hogy Dten kirekesztöleg e privilégiummal 
Jézust felruházta ?

Jézus meghalt, örököse nem lévén, mondják az apostolok és theo- 
logusok , Péterre ruházta át hatalmát.

Ha ezt megengednök is , előbb bizonyítsátok be, hogy Isten csak
ugyan adta ezt Jézusnak. Bár nem ismerjük is Istent egész minőségé
ben, de most azt tartjuk ró la , hogy igazságos; igen, de igazsága azt 
hozná magával, hogy az egész földet bejáratta volna előbb Jézussal, s 
mindenkit értesített volna arról, hogy ha fejét vízzel nem leönti, meny
országba nem juthat.

Vagy ha ez terhes lett volna Jézusra nézve, maga az Isten nagy 
hatalmával segíthetett volna rajta, sőt kell vala segítenie, ha ezt az 
üdvözségre elmulhatlanul szükségesnek tartja vala.

Röviden: én sem azt nem hiszem (a józanész hinnem nem engedi) 
hogy Isten e kis fejlocsolást megkívánná, sem azt, hogy erre sza
badalmat adott volna Jézusnak, sem azt, hogy a római pápának kezében 
volnának menyország’ kulcsai.
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A theologusok azt mondják, hogy az írást nem betű szerént kell 
venni, s én is ezt tartom, mert különben azt kérdezném: ki csinálta 
az ajlókat, a pléheket és hozzá való kulcsokat? s. a t. De nem abban 
áll e a józanészisták leghatalmasabb fegyvere a theologusok ellen , hogy 
az írás csak parabolaként, példázatként szól, mit meg kell fejteni ?

Minthogy az emberiség igen lassan fejlődik s mindegyik nem vé
gezheti el a theologiai cursust, olly dolgokat, mitől az embernek leg
nagyobb kincse, örök üdvössége függ, igen kevés és világos és máskép 
nem is magyarázható egyszerű szókba kellett volna önteni.

Lássuk röviden miként mutatja meg ama négy férfiú, hogy Jézus , 
Isten vala; különösen csak e néhány főpontra szorítkozom : fogantatása, 
születése, halála, föltámadása és menybemenetele.

F o g a n t a t á s a .  Az evangélisták Jézus fogantatását nem egyfor
mán adják elő. Máté és Lukács meszsze fenn az ősöknél kezdik szárma
zását elbeszélni és pedig e kettő is nem egymással egyezöleg, mert Lu
kács legmeszebbrül kezdi.

Szerinte az angyal megjelenik Máriának s jelenti neki, hogy te
herbe fog esni. „26. v. Hatod hónapban pedig küldetik az Istentől Gáb
riel angyal Galileának városába, mellynek neve Nazareth. 27. v. Egy 
szüzhöz . . . Z8. v. Bémenvén azért az angyal ö hozzá monda : az ül
te veled vagyon. 31. v. És íme méhedben fogadsz és szülsz fiat.44

Máté szerént nem jelent meg angyal Mariának: „18. v. A Jézus 
Krisztus születése (fogantatása) pedig igy volt: Mikor az ö anyja Mária 
eljegyeztetett volna Józsefnek, minekelötte ötét haza vinné, találtaték 
viselésnek a szent Leiektől. 19. v. József pedig az ö férje, mivelhogy 
igaz ember vala, és nem akará ötét titkon elhagyni.44

De az angyal megjelenik Józsefnek jelentvén, hogy azt ne csele- 
kedje, mert hiszen Mária a szent leiektől esett teherbe. Az őszinteség 
úgy hozta volna magával, hogy Mária erről Józsefet, mikor eljegyezte , 
tudósította volna. Hihető a szemérem nem engedte, de mit szégyelte 
magát Mária, ha ez isteni munka vala ?

Márk semmit sem szól Jézus fogantatásáról, hanem olt kezdi, 
midőn megkeresztelkedelt: „9. v. És lön az napokban, eljőve Jézus 
Nazaretböl Galileának városából és megkeresztelkedék a Jordánban Já
nostól/4

János éppen ott kezdi, hol Mark: „29. v. Másodnapon látá János 
(t. i. keresztelő János) Jézust ö hozzá menni és monda: íme ez az Is
tennek ama báránya, ki elveszi e világnak bűneit.44

Ezekbül látni, hogy az előbbi két evangélistától e két utolsó e- 
gészen elüt. Jézust, mint már tanítani és prédikálni kész férfiút állít
ják föl; ők vagy nem tudtak Jézus fogantatása körülményeiről semmit, 
vagy szükségtelennek s a dologhoz nem tartozónak vélték. Mind a kettő 
nagy hiba.

E szerént csupán két ember állítja annyi millió közöl, hogy Jézus 
rendkívüli utón fogantaték, tehát hihetőleg Isten, vagy ha éppen nem 
az is , de minden esetre nem csupa ember, mert sz. lélektül foganlalott.

Józanész szerént sokkal valószínűbb volna, ha mind a négy evan
gélista ez isteni fogantatásról egyaránt emlékezik vala.



182

Én részemről még akkor sem találnék benne elég hitelességet , ha 
mind a négyen szorul szóra ugyan azt mondják is ; mert ez esetben azt 
volnék kénytelen gondolni, hogy egyik a másik’ munkáját lemásolta , 
vagy pedig egyszerre, együtt írták meg ollyképen, hogy egyik diétái— • 
ta is és a másik három vele együtt irta.

Ha hogy Isten szükségesnek tartotta egy üdvözítőt természet fö
lötti úton fogantatni, éppen oliy szükségesnek kelle tartania azt is, hogy 
e fogantatásról mind azok, vagy legalább azok nagyobb része értesítve 
legyen, kiknek kedvéért ez történt.

Az egész fogantatás nem bir hitelességgel, mert ugyan mennyi 
hitelt adhat az ember olly valami dolognak, mit csak két ember állít? és 
ha még e kettő is nevezetes pontban meg nem egyezik?

Van még a négy evangéliumon kívül kettő; egyik Jakabé, másik 
szűz Máriának születéséről szól, e kettőt toldaléknak nevezhetjük rövid
ség okáért; vannak azonkívül az úgynevezett apokryph-ok vagy titkok’ 
könyvei.

Ezek szerént József már aggott férfiú vala , Mária pedig szüzes
séget fogadott, tehát köztük csak a papok’ különös tanácsára történhe
tett házasság.

Majd meg Jakab evangéliuma szerént, nem is volt házasság, ha
nem József csupán Máriának őrzőjéül emlittetik, s midőn Betlehembe 
utaznak, József kétségeskedett: úgy irassa-e be mint feleségét, vagy 
mint húgát, ez Ábrahámra emlékeztet.

József házánál Mária több szűzzel együtt a templomi kárpit készí
téssel volt megbízva.

Józsefet foglalatosságai hoszszasabb ideig hazulrul távol lenni 
kényszeriték, s midőn haza jő, észreveszi, hogy Mária terhes, ezért nem 
mint vőlegénye, hanem mint felelős örje kérdőre veszi.

Mária menti magát mint lehet, de az angyal szavait elfeledte, és 
sajnálja, hogy terhességének okát nem tudja.

Ámbár az eddigiből is már némi mesés alakja tűnt ki a fogantatás
nak, de nem árt még kissé bővebben vizsgálni, mert ha itt talán azon 
eredményre jutunk, hogy az evangélisták nem képesek Jézusnak isteni 
fogantatását kétségtelenné tenni; annál kevesebb szavunk lesz a többi 
pontok fölött,

Valamint a keresztelő János’ fogantatását angyal jelentette, úgy 
Jézusét is; amazt csak maga Lukács írja; emezt ketten, de nem egy
formán írják. Máté egyszerűen angyalt mond; Lukács hozzáteszi: Gáb
r i e l  angyal. Máté szerént az angyal J ó z s e f n e k ,  Lukács szerint 
M á r i á n a k  jelenik meg. — Máté szerint á l m á b a n  jelenik m eg, Lu
kács szerint é b r e n  van.

Az időre nézve is különbség van; Máténál csak azután történik a 
mennyei jelenet, és pedig Józsefnek, miután a terhesség tudva van; Lu
kács szerént Máriának előbb tudtára adatik, hogy majd méhébe fogad.

De végre a mennyei jelenetnek czélja és hatása is különböző ; 
ugyanis Máté szerént az angyal természetesen azért jelent meg József
nek, hogy feleségének terhessége miatti aggadalmát eloszlassa, megszűri-
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tesse; Lukácsnál pedig azért jelenti jóeleve , hogy a majd leendő ter
hességből származható botrányt megelőzze.

Ha mind ez isteni szándéknak vétetik, több következetességnek 
kellene benne lennie.

Ugyanazon angyal jelent-e meg Józsefnek is, ki Máriának? nem 
tudatik. Ha ugyancsak egy angyal végzé ez izeneteket, nehéz megfogni, 
mért nem tesz említést, midőn Józsefnek hírül adja követsége’ okát, 
hogy már Máriának előbb szinte megjelent; egész beszédéből egyébiránt 
az tűnik ki, hogy ö most először van e hivatalban. Megmondja József
nek, micsoda nevet adjon a születendő gyermeknek, tehát nem látszik 
tudni, hogy ez már megvolt mondva Máriának, miből következtetni 
kell, hogy vagy elfeledé ö, hogy Máriánál is volt, s a gyermek nevét 
megmondd, vagy pedig az másik angyal volt. Ha másik angyal volt, ki 
Máriának megjelent, igen különös, hogy egyik a másikról semmitsem 
tudott.

Igaz, mi nem ismerjük az angyalok országát; lehet, hogy az igen 
népes , annálfogva megtörténhetett, hogy a sok közöl egy kiküldethetik, 
s a többiek igen nélkülezhetik; de mivel az illy követség, mégis csak 
igen ritkán történt, valószínű megint ellenben a z , hogy a többiek tud- 
haták, s pedig annál inkább, mivel tökéletesebbek mint mi, a theologu- 
sok állítása szerént. S valószínűbb, hogy egy nagy teremben laknak, 
mint hogy elszórva külön házokban, s tanyákon léteznek, ekkor pedig 
tudhaták, ha egy közülök távozott.

Az angyalokrul lévén szó, annák vizsgálatába kellene ereszked
nem, hogy vannak-e valóban angyalok; mik azok és hol vannak?

Ha vannak, vagy kezdetben teremté őket Isten, vagy pedig később 
a keresztények’ léikéiből lettek.

A Genesisben nem említetik, hogy Isten angyalokat teremtett vol
na, tehát akkor nem voltak még; ha a keresztények’ léikéiből váltak, még 
ükkor egy keresztény sem volt, mikor Máriának és Józsefnek angyal je- 
i ént meg , tehát hol vették magokat ?

S z ü l e t é s .  Hogy Jézus mint felvilágosodott férfiú, uj vallást ta
nító derék erényes ember létezhetett, azt kétségbe sem akarjuk vonni, 
de istenséget mythus ruházott rá.

Az őskorban minden nevezetesebb férfiút, ki a sokaság közöl kü
lönösen vagy találmány , bátorság, erő , vagy jótétemény, vagy tudo
mány által kitűnt, istenítettek.

Számos példát láthatni a legrégibb népek’ történetében, legkivált 
pedig az egyiptomiak, görögök és romaiak’ mythologiájában.

Nézzük, mint adják elő Jézus születését az evangélisták, s a kö
rülmények és események tanusitandják-e, hogy ö Isten vala ?

Máté és Lukács megegyeznek abban, hogy Betlehemben született. 
De különböznek abban, hogy Lukács körülményesen adja, Máté pedig a 
tényt csak alkalmilag említi.

Azonkívül egyiknek elöadásábul azt veszszük ki, hogy Jézus szü
lői már azelőtt is Betlehemben laktak, holott a másik szerént oda csak 
összeirathatás végett mentek rövid időre. Az írás szavai ezek:
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„Máté: II. r. Mikor pedig született volna Jézus Betlehemben, Juda 
nemzetségének városában, Herodes király idejében, ime napkelet felöl 
jövének Jerusalembe bölcsek.16

Márk semmit sem szól erről. „Lukács II. r. És lön az napokon, 
Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld 
beirattatnék (hát az egész földet bírlak a rómaiak?) 2. és 3. v. Mennek 
vala azért mindenek, hogy beirattatnának, kiki az övárosába. 4. v. 
Felméne pedig József is Galileábol, Nazaretnek városából Judea tarto
mányába, a Dávid városába, melly Betlehemnek neveztetik, mivelhogy 
Dávidnak házából és háznépe közöl való vala. 5. v. Hogy beirattatnék 
Máriával, ki neki jegyeztetett vala feleségül, és vala várandós. 6. v. És 
lön mikor ott volnának, hogy bételnének a napok, a mellyeken szülni 
kellene néki. 7. v. Szülé azért az ö elsösziilött fiját, és bépólálá ö t, és 
helyhezteté a jászolba; mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfo
gadó háznál. 8. v. Valának pedig pásztorok azon tartományban, kik kin 
a mezön hálnak vala, és vigyáznak vala éjszakán az ö nyájok mellett. 
9. v. És ime az ur angyala hozzájok eljőve, és az Urnák dicsősége kö- 
rülvevé őket és nagy félelemmel megfélemlének. 10. v. És monda az an
gyal nekiek: Ne féljetek, mert ime hirdetek néktek nagy örömet, melly 
az egész népnek öröme leszen. 11. v. Mert született nektek ma a Meg
tartó (ki az Ur Krisztus) a Dávid városában . . . .  És lön, hogy mikor 
elmentek volna az Angyalok ö tőlük.66 sat. Előbb csak e g y ,  itt t ö b b  
angyalról van szó.

János egy szóval sem említi a születést.
A négy evangélista közöl egy sem mondja hogy Jézus Isten volna.
Máté csak pár szóval jelenti, hogy Jézus Betlehemben született, 

de hogy mint Isten született volna, arról mélyen hallgat.
Márk és János még magát az egyszerű születést is csak egy hanggal 

sem jelentik, még kevésbé tehát azt, hogy Isten volna.
Lukács körülményesen adja elő, de kivehelitek e szavaiból, hogy 

ö Jézust Istennek tartotta? Teljességgel nem.
Ezek igy lévén, miként kényszerithetnek bennünket egyházi elöljá

róink arra, hogy Jézust Istennek tartsuk?
Annak szeretném itt valóságos okát kitalálni, mért adta éppen csak 

Lukács olly körülményesen elő Jézus’ születését, holott Máté csak érinti, 
a másik kettő pedig kukkot sem szól róla ?

Talán igy lehetne kiokoskodni az okot: Lukács legelőször i rt ,  a 
másik három későbben, és mivel a születés egészen ki volt merítve, nem 
tárták szükségesnek azt újra leírni?

Vagy pedig megfordítva történt; a kettő megírta evangéliumát s 
mivel csak ott kezdék, hol Jézus megkeresztelkedvén mint tanító lépett 
föl, Máté talán megütközött benne hogy a Messiást egyszerre csak elő— 
hurczolják, azt sem mondva honnét származik, tehát ö fogja magát más 
evangéliumot ir s egyéb javításon kívül azt is világosan kiteszi, hogy 
Jézus Betlehemben született.

Azonban a hívek közöl némellyek későbben talán keveslék, a csu
pa születési tényt; ezt későbben Lukács észrevette, tehát elhatározta
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magában a születést minden körülményével leirni, s a többinél jobb, bő
vebb evangéliumot adni.

Törlént legyen bármiként, e négy ember irományából senki meg 
nem győződhetik arró l, hogy Jézus Isten vala.

Akár azt vegyük, hogy Lukács irt legelőször, akár azt, hogy 
megfordítva ö legutolsó irt: mindig fenmarad az, hogy ők egymás közt 
ellenkeznek, következőleg hitelességükre nem építhetni.

De nem csak igy egymással meg nem egyezve, sőt ha szorul szóra 
megegyezöleg Írtak volna is : ők négyen az egész emberiséggel soha el 
nem hitethetik azt, hogy Jézus Isten; hiszik ezt igen sokan, de csak 
addig, mígnem gondolkodnak, hanem c s u p á n  h i s z n e k .

A theologusok ugyan azt mondhatják, hogy ha ők maguk négyen 
nem képesek is e hitet az emberekbe oltani, az Isten segítségével kön
nyen tehetik.

De hát mért nem segité már majd két ezer év alatt? Hány millió 
ember halt meg azóta , kiket az evangélisták Isten segítségével sem bir
tok e hitre téríteni (De nem akarok káromlással élni, mondván: I s t e n  
s e g í t s é g é v e l  s e m b í r t a k ,  mert az, kit én tartok Istennek, ezt 
megtehette volna, de szükségtelennek tartá, tehát nem akarta). Azok 
mind elkárhoztak e? Ti theologusok mu'assátok meg, hogy azok mind 
elkárhoztak ; mutassátok meg nekem , hol vannak azon szegény kárho
zott lelkek ? és matassátok meg, hogy ti azt hiszitek e Istennek, ki e 
szörnyű kárhozást itéletkép kimondá; és még egyet mutassatok meg: 
igazságos e a ti Isíentek ha azt tévé?

Két evangélista lega'ább abban egyez meg, hogy Jézus Betle
hemben született; egyik szerént az látszik, hogy szülői ott laktak, má
sik szerént pedig valami census beiratása végett mentek oda.

Én nagy tudományos készülettel nem fogtam e munkához, hanem 
egyetlen kútfőm a józanész; ha még is néha ludományféle adja elő ma
gát, Strausz Fridriknek : „ Da s  L e b e n  J e s u u czimü munkáját vettem 
segédül.

A régi írók nem emlékeznek olly általános censusi öszszeiratásrol 
Augusztus császár alatt, mit Lukács említ; lásd Strausznak említett igen 
jeles munkáját.

Ha Jézus szülői Betlehemben laktak, nem vala szükséges istállóban 
születnie; mert valami kis vityillójuknak csak kellett lenni.

Megengedjük tehát hogy úgy utaztak oda s nemtalaltak más helyet 
az öszszegyült sokaság miatt. Hanem mért jelent meg az angyal éppen 
pásztoroknak, és mért nem inkább a főbb embereknek, például fari
zeusoknak ?

Máté szerént pedig a pásítoroknak sem jelent meg, hanem a nap
keleti bölcseknek egy csillag jelenté.

A régi korban közönséges szokás volt, mindig olly embereket 
jelelni ki valami isteni nyilatkozat elfogadására, kik egyszerű életmód
juk által a legelső pátriárkákhoz némileg hasonlítottak.

Mózes is pásztor korában látott isteni jelenést.
Dániel Jézusnak őse is a pásztorok közöl választatott. Az istenfiak 

és nagy emberek rendszerént pásztorok által neveltetnek.
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Az apokryphok (titkok’ könyve) azt isemlitik, hogy Jézus valami bar
langban született.

H ogy  pedig mért tétetik a születés éppen éjszakára, könnyíi’el- 
gondolni. Mózes is éjjel született s a szoba égi világossággal telt meg. 
Az egyiptombeli szabadulás is éjjel történt.

Ha egészen maga rendén volna is , hogy angyal jelenté a pászto
roknak Jézus születését: egyiPtal ez a keleti bölcseknek is megmond
hatta volna, mirevaló volt ezeknek csillag által tudtokra adni, ha egy 
angyal elvégezhelé? Vagy talán nagyobb hitelességet tulajdonítottak 
annak, ha két különböző jelenetet vesznek föl ? Bizony akkor az evan
gélistáknak álfogalmuk volt a hitelességről.

A bölcsek Jeruzalembe jutnak, s ott annyit megtudnak, hogy Jé
zusnak Betlehemben kellett születnie. Hihetőleg ez későbben történt, 
midőn már hire elterjedt, mert máskép hogyan tudták volna meg Jeru- 
salemben, hiszen ott semmi isteni nyilatkozat nem történt kedvükért.

Ámbár eddig is jóformán különbözött a két elbeszélő egymástól, 
mert egyik szerént angyal, másik szerént csillag jelenté a születést; 
egyik szerént bölcsek, másik szerént együgyű pásztorok voltak, kiknek 
jelenteték ; mindkettő szerént hódolatot bizonyítottak az ujonan szüle
tett gyermek iránt; a pásztorok magasztaló énekkel, a keleti bölcsek 
pedig drága ajándékokkal tisztelők.

Nem tudom keleten talán más szokás van, nálunk a bölcseknek 
nincs drága ajándékoznivalójuk.

Igaz, némellyek azt mondják, hogy azok mágusok, meg mások, 
hogy királyok voltak legyen.

De alig hihető, hogy éppen napkeleten egymás szomszédságában 
egyszerre három bölcs király létezett volna. A bölcs király olly ritka
ság , hogy az e g é s z  f ö l d ö n  csak néha találtatik egy egy, nem hogy 
csupán keleten mingyárt egyszerre három.

Lukács szerént minden örvendetesen végződik; semmi szomorú
ság nem adja elő magát; a gyermeket a templomban Mózes’ törvénye 
szerént annak idejében bemutatják, körülmetélik, s nevezik Jézusnak, 
nevelkedik; tizenkét éves korában a templomban már Írástudókkal 
disputái: de Máté szerént a dolog tragicai fordulatot vesz.

Napkeletről bölcsek jönek, miként már fölebb láttuk. Hogyan 
tudták a keleti mágusok a csillagból azt kimagyarázni, hogy a messiást 
jelent?

Én a mathematikához mit sem értek, tehát nem is akarom vakme
rőn tagadni, hogy egyik másik csillagból illyesmit megmagyarázhatni. 
Vagy Isten nyilatkoztatá nekik, hogy ama csillag messiást jelent? De 
hol van ez megírva ?

Kérdem tovább , mi öszt”nözheté a keleti mágusokat a rra , hogy 
ők eljöjenek meszszeföldrül s egy sziiletendett zsidó királynak tisztel— 
kedjenek? a csillag nem buzdította őket erre, legfölebb csak azt jelent
hette , hogy született egy illyen.

Máté azt írja: a mágusokat Isten meginté álmukban, hogy Heró- 
deshez viszsza ne mennének. Észrevevén Heródes, hogy e szerént meg- 
csufoltatott a bölcsektől, igen megbusula, és elküldvén szolgáit, levá-
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gata minden gyermekeket, kik valának Betlehemben, és annak minden 
határiban két, esztendősöket és azoknál kisebbeket. De Jézus nem talál
tatott köztük, mivel az urnák angyala megjelenők Józsefnek álomban és 
monda: Kelj föl , vegyed a gyermeket az ö anyjával egybe, és szaladj 
Egyiptomba, és légy ott a mig mondom neked.

Ha a pásztorok által meg nem tudhaták a születést, haszontalan- 
ság volt az angyal’ jelenése ; ha pedig meg lehele tudni, Heródes mint 
király bizonyosan már tudta, kellett tudnia; s igy nem vala szükséges 
hogy ö mágusoktul tudakozódjék felöle.

Ha Isten megintette a mágusokat hogy ne menjenek viszsza Heró- 
deshöz, józanész és igazság szerént akkor kellett volna őket megintet
nie, mielőtt Heródeshöz kérdezősködni indullak* mert Istennek előbb 
csak kellett tudnia, mi szándékban van a féltékeny király, és igy olly 
sok ártatlan gyermek nem lön vala dühének áldozata.

Máté valami hidegkeblü aggastyán lehetett, ki még képzelni sem 
bírta, milly iszonyú szivmarczonglás lehet szülőknek saját gyermekvé
rüket tukajdon szemük láttára meggyilkoltatni, s Istenről föltehető, hogy 
illyet megtörténni enged, minden ok nélkül enged, holott könnyen meg- 
akadályozhatá azáltal, ha a mágusokat előbb intette volna meg, mintsem 
Heródeshöz mentek a zsidók királya felöl tudakozódni.

Vagy egy fáradságába került volna Istennek nem a mágusokat, 
hanem magát Heródest meginteni, hogy szándékát végre ne hajtsa.

De minek szaporították a fáradságot ? akár maga az Isten, akár 
angyala mind a mágusokat, hogy Heródeshöz ne menjenek, mind Jó
zsefet, hogy Egyiptomba szaladjon gyermekével, egyúttal inthette volna. 
Vagy csak azon megszégyenítésből támadt boszuvágy, hogy hozzá visz
sza nem tértek, bírta Heródest a kegyetlenkedésre ? ügy ennek Isten 
volt volna oka. Vagy talán nem isigaz , minthogy csak egy ember 
említi ?

Sokat el lehetne még mondani, de én azt hiszem, ki józan ítélet
tel bir, s magát a bibliát olvassa, a születési körülmények által sohasem 
juthat olly meggyőződésre, hogy Jézust Istennek tarthassa.

Talán Jézusnak egész élete folytából és csudatételeiböl még leg
könnyebb volna istenségét bebizonyitani, de mivel ez igen hoszszadal- 
mas lenne, mellőzöm.

Ki innét hiszi megmutathatónak, olvassa figyelmesen az írást, és 
Strausznak már említett munkáját, bizonyossá tehetem, hogy valami — 
már akármi — meggyőződésnek kell lelkében támadni.

Ha l á l  s f ö l t á m a d á s .  Az olvasók láthatták az apostoli hitval
lásnak vizsgálatánál föltámadási nézetemet. Itt újra igen sokat lehetne 
mondani, de csak rövid leszek.

Miként az evangéliumból láthatni, Jézus előre mondá tanítványai
nak , hogy ö sokat szenvedend és halálra itélendik, de minthogy be
széde majd mindig képleges volt, tanítványai nem igen értették.

Ezt nem vala nehéz jósolni, mert az időben az úgy nevezett fa
rizeusok és főpapok éppen úgy ellenségei voltak minden jobb indítvány
nak , mint korunkban az aristocraták és nagy hatalmú papság, s hogy 
ha reformelvei mellett általánosan megmarad, s azon kívül izgat is , b i-

13
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zonyos lehete benne, hogy sok üldözést kellend tűrnie, sőt halállal is
lakolhat érte. •

V i l á g o s a n  s o h a s e m  m o n d á  k i  Jézus, h o g y  ö  meghal u g y a n ,  és 
p e d i g  e r ő s z a k o s  h a l á l la l ,  de csak h a m a r  fel f o g  tá m a d n i .

Ha ezt Jézus tanitványainak előre mondotta volna , nem volt vol
na okuk csudálkozni, midőn haliák hiresztelni, hogy mesterük feltá
madott.

Midőn testét a keresztről levették, bebalzsamozásához készületek 
tétettek. E bebalzsamozás szükségtelen volt, ha ö úgy is föltámad-, csak 
oiiy testet szokás bebalzsamozni, mellyel rothadandónak és enyészen- 
dönek tekinthetni. Vagy pedig nem is a szokott mód szerint és czélbul 
történt a balzsamozás, hanem hogy a meg nem halt embernek sebeit 
bekenegessék, beborogassák, s minél előbbi gyógyulhatását eszkö
zöljék ?

Midőn az aszszonyok a koporsónál látott angyaljelenést a tanít
ványoknak elbeszélték: ezek nem hitték, hanem valótlan fecsegésnek 
vették, részént pedig igen csodálkoztak, de a feltámadást csakugyan 
nem hihették. Ha pedig Jézus előre megmondotta volna, hogy majd fel
támad , nem csodálkozhattak volna.

Ha a theologusok a feltámadás alatt Jézusnak tanítását értik, hogy 
az még inkább halála után terjed jobban, úgy egyéb mondásait is igy 
kell venniük képlegesen. Az< n mondása Jézusnak: hogy a templomot 
lerontja s harmadnapon ismét felépiti, csak ábrándozók agyában jelent
heti azt, hogy ö meg fog halni, de harmadnapon föltárnád.

Ha ezt mondotta is Jézus; az Írásnak néntelly magyarázói olly 
értelemben veszik, hogy ő a zsidó vallást vagy szertartást megszüntet
ni, s rövid idő alatt helyette mást állítani képes volna. Vagy talán a régi, 
ótestamentomi próféták mondták, hogy Jézusnak majd fel kell támadnia? 
Hiszen Jézusnak magának csak jobban kellett volna tudnia , mint a régi 
jósoknak,

Némellyek Jónás’ történetéből akarják kisütni, hogy Jézusnak 
csakugyan harmadnap fel kell támadnia. Tegyük, hogy Jónás esete va
lóság* s igaz  ̂ és nem keleti parabola, ugyan miként következtethetni 
ebből egy későbbi embernek feltámadását?

Az egész újtestamentomban alig van valami élénkebben előadva, 
mint a z , hogy ö (Jézus) nem csak harmadnapon fel f g támadni, hanem 
később a nyomorúság idején, mellyben a jerusalemi templomnak is el 
kell pusztulnia, felhőkön ülve fog eljöni s végső ítéletet ta r t , s e vi
lágnak véget ve t; ezt Máté, Márk és Lukács állítják, s még sem tel
jesült.

Midőn Jézus a templombul utolszor ment ki (Lukács nem mondja 
határozottan), s tanítványai figyelmezteték, milly pompás és roppant 
épület az, bizonyossá tette őket arról, hogy mind az, a mit itt látnak, 
alapostul együtt elpusztul (Máté 24, 1, 2. „Nem látjátok e mind ezeket? 
Bizony mordom nektek : nem marad ebben egy kő más kövön, melly 
el nem romlanak)

Ezen részben elmondja Máté Jézussal, milly szörnyű veszedelem 
és nyomor vár az emberiségre.
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Midőn tanítvány! kérdenék: mikor fog az megtörténni ? A mester 
elmondd minő előjelek lesznek, miből majd tudhatják az emberek, hogy 
az idő elérkezett. (Ugyan Máté alább 29. v. „Mindjárt pedig azoknak a 
napoknak nyomorúságok után a nap meghomályosodik és a ho d nem 
fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egeknek hatalmasságai 
megháborodnak44.)

Ha Jézus Isten volt volna, illy valamit csak nem mond hala; hogyan 
tudhatnának a sokkal nagyobb égitestek a csillagok e hozzájok képest 
picziny földre? Ezen iszonytató időszak eljöveteléről így szól a 34. v. 
„Bizony mondom nektek, hogy el nem múlik e mostani egy nemzet (hi
hetőleg egy nemzedék értetik), mig nem mindezek meglesznek.u Ez n» m 
történt meg. Tehát vagy nem vala Jézus Isten, mert ha az volt volna, 
tudnia kell vala mi történik, mi nem; vagy költemények azok, miket 
az evangélisták szájába adlak.

Hogy mint ember meghalhatott, de sőt meg is kellett halnia, habár 
nem is felfeszitésekor, természetes; de hogy fel is támadjon harmadnap, 
az nem természetes. Nézzük mit mondanak az evangélisták, és meg-, 
egyeztek e egymással?

Má t é  27. r. 50 v. „Jézus pedig mikor viszontag kiáltott volna 
nagy felszóval, kibocsátá lelkét.u

Má r k  15. r. 37. v, „Jézus pedig nagy felszóval kiáltván meg
halad

L u k á c s  23. r. 46. v. „És mikor kiáltott volna nagy szóval Jézus 
monda: Atyám a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És mikor ezeket 
mondotta volna, meghalad

J á n o s  19. r. 30. v. „Mikor azért elvette volna Jézus az eczetet, 
monda; Elvégeztetett minden. És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét/6

Az Isten meg nem halhat, e négy evangélista pedig egyértelmüleg 
állítja , hogy Jézus meghalt; tehát nem lehetett Isten.

De honnét tudják ők olly bizonyosan, hogy Jézus ekkor meghalt? 
Egyikük sem teszi ki, hogy ö jelen és szemtanúja volt, sem senki más 
nem bizonyítja, hogy az evangélisták Jézus halálának tanúi voltak volna,

Ha nagy fontosságot tulajdonítanék a négy evangélista irományán 
nak, victoriát kiáltanék, s mondanám: ime magok állítják 9 hogy Jézus 
meghalt, s azzal bizonyítják azt is , hogy nem isten hanem csak ember 
vala; de bár ők ebben mind a négyen megegyezzenek is : még sem győz-, 
nek meg sem haláláról, sem feltámadásáról.

Itt e dilemmába esünk; Vagy meghalt Jézus, vagy nem. Ha meg
halt, nem láthaták többé halála után; ha pedig igaz, hogy felfeszite- 
tése után néhány nap múlva látták s többeknek megjelent; nem halt meg, 
legalább akkor nem.

A mi már föltámadását illeti, igen különbözőleg adják az evangé
listák, miként fölebb láttuk; s igen együgyű embernek kellene lennie, 
ki azon előadásoknak teljes hitelességet tulajdoniihatna.

Me n y  b e m e n e t  el. Lássuk mint adják elő,
Mát é  szóval sem említi a menybemenetelt.
Má r k  16. r, 19. v, „Az ur annak okáért minekutánna szóllott 

volna nekik, felviteték menybe és üle az Istennek jobbjára.44
13*
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L u k á c s  24. r. 51. v. „És lön mikor áldaná őket, ö tölök el
szakadván , oda felvitetik vala menybe.64

J á n o s  szerént még a tanítványok nem is tudták hogy feltámadott, 
midőn Mária Magdolnának mondá, hogy ne illesse, mert még nem ment 
föl az atyához: 20. r. 17. v. „Monda neki Jézus: Ne illess engemet; 
mert nem mentem még fel az én atyámhoz; de menj el az én atyámfiái
hoz , és mond meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátok
hoz, az én Istenemhez és a ti Istentekhöz.66

Azt egyik sem mondja hogy ö tulajdon szemeivel látta volna, mi
dőn Jézus menybe ment; csak úgy beszélték el mások, s ők a hagyo
mányok után írták le. De ha mind a négy evangélista azt mondaná i s , 
hogy szemük láttára vitetett menybe, azt hiszem a többi tanítványok is, 
sőt az akkor ott élő emberek nagyobb részének kell vala ezt tudnia, pe
dig nem tesznek említést róla.

Tekintsük Jézusnak végintéseit, mellyeket tanítványaihoz inté
zett, mielőtt menybe ment volna.

Lukács szerént arra szólítja föl tanitványait, hogy tanúi legyenek 
az ö messiási küldetésének, hogy Jeruzsálemtől kezdve a világ, vagy 
földnek végéig prédikálják az Isten igéjét.

Márk szerént szinte erre inté őket, hozzá adván még, hogy a 
megkeresztelkedésre intsék az embereket, mert ki meg nem keresztel- 
kedik, elkárhozik. Máté szerént már a keresztelés formája is elöadatik az 
„atyának, fiúnak és sz. léleknek nevében66. Kik e tárgyrul Írtak, azt ál
lítják , hogy a keresztelési formula későbbi toldalék, s az eredetiben 
nincs: atya, fiú és sz. lélek.

A negyedik evangeliom is nyilván mondja, hogy Jézus életében 
még nem volt sz. lélek, tehát hogyan adhatta volna a formulát eleikbe ?

Máté szerént ez intést vagy rendelést Jézus még szenvedése előtt 
adta tanítványainak; Lukács szerént menybemenetele ulán; János sze
rént pedig a föltámadási napokban történt. Én azt hiszem, ez nevezetes 
eltérés, és senki teljes hitelességet nem tulajdonit neki.

A mi pedig azon módot illeti, miként vevék a szent lelket, Máté 
semmi különös faclumot nem említ; Jánosnál rálehelés, Lukácsnál nagy 
szél által történik.

Ne vonjuk kétségbe, hogy e menybemenetel megtörtént, hanem 
azt csakugyan kérdeznünk kell: miként ment? mert emberi testével nem 
mehetett; de az evangélistáknak is egyike sem állítja, hogy ö maga 
látta; hanem azt mondják csupán : fölment. Ha pedig nem testével ment, 
hanem csak szelleme vagy lelke száll fö l: azt nem láthaták; tehát csak 
olly értelemben beszélhettek, miként mi ma, hogy ennek vagy annak 
lelke menyországba ment föl.

Az Istenről mondjuk: ö mindenütt jelenvan, tehát menyország
ban is kétségkívül; igen de csak mint szellem, máskép nem lehetne 
egyszerre több helyen , vagy éppen mindenütt. S iá a megholtaknak 
csak lelkei mennek menyországba, Jézusnak is csak leikéről lehet szó. 
Ugyde hol maradt hát teste? és miként vált el testétől a lélek? még 
egyszer meg kellett vala halnia; pedig erről sem te znek az evangélis
ták semmi említést.
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Más nehézség az: tudjuk e mi, vagy tudták e az evangélisták, 
hol, merre, fölfelé, vagy lefelé van e az a menny? Némellyek ezt úgy 
magyarázzák, hogy Jézus ez utolsó actusnál emelkedettebb helyen volt 
mint tanítványai, hogy igy adja felülről rájok az áldást; (miként Mózes 
is magos helyen készité és végzé nagy munkáját a kötáblákat) s ez nem 
csak percznyi, hanem hoszszabb ideig tartott; felhő jővén közbe vagy 
az esthomály ált be, s az olajfák mögött szemök elöl könnyen eltűnhe
tett. Ez természetes magyarázata menybemenetelének. Illyesféle már 
előbb is történt vele, színe változásakor, ott is eltűnt szemök elöl.

VI. FEJEZET.

Vallásos elmélkedés
Isten, ha te ollyan vagy, miilyennek egyházi embereink téged 

festenek, tudnillik: az imádság neked kedves , és ki miként hozzád fo
hászkodik, meghallgatod s kívánságát teljesíted, s ha én kételkedem ab
ban hogy illyen vagy, vétek e ezen kétségem ? nem hihetem hogy an
nak veszed. Hiszen én oka nem vagyok, ha valami fölött kétség támad 
bennem.

Embernek nincs tehetségében máskép gondolkodni, mint mire le
folyt életebeli tapasztalásai vezeték. E tapasztalásainak csekélyebb részét 
önkényt, a sokkal nagyobb részt pedig önkénytelenül tévé, tehát ennek 
eredménye a gondolkodás (pedig a gondolkodással a kétségek elválaszt- 
hatlan kapcsolatban állnak) nagy részt önkénytelenül jő. Valamint ez 
igaz, úgy kétségtelen az is , hogy az ember nem érez másként, csak a 
miként hatás történik rá.

Ha valamelly igazság igen világos, máskép hat emberre, mint olly 
igazság, melly nem eléggé világos, s mellyröl nem is tudjuk egészen, 
valóban igazság e az , vagy csak annak látszik. Mondom például: Az 
ember születésére és jogaira nézve egyenlő ; ha ki azt mondja, ez nem 
igaz, a z t  csak sajnálnunk lehet. Az egész nagyobb , mint a rész, ez 
világos igazság, s ha valaki tagadja, vakságában rejlik büntetése. Bár 
ez tagadhatlan, mégis lehetnek emberek, kiknek első pilanatra nem vi
lágos , tehát egy kévéssé gondolkodnak fölötte.

Csak esztelen tarthatja azt igazságnak a mit hall, mielőtt vizsgál
ta és bcbizonyosult volna. Az ember gyarló, de egyszersmind jószivü, 
tehát könnyen hivő is; és e könnyen hivésböi sarjadzott, s nevelkedett 
óriási előítélete, ugyan lehet e remény, hogy ember ezt levetkőzi ?

Az emberek mindnyájan egy társaságban nem maradhattak; külön 
csapatokra szakadoztak; mindenik csoport keblében a körülmények sze
rént bizonyos vallási vélemény támadt; mindenik csoport azt hiszi, hogy 
csak az ö véleménye igaz, a többiekéi képtelenség.

így a többség csalódik, pedig csalódik, tagadni nem lehet; mi 
által, minemü eszközökkel lehetne e csalódást eloszlatni, holott minden 
vallási felekezetnek legelső dogmája az : hogy egyetlen egy czikkelyt 
sem szabad kétségbe vonni, hanem azt hinni kell? Ha minden vallás
ban tiltva van vizsgálni: meg egyez e ez vagy az a józanészszel, ho-* 
gyan remélhetni, hogy a tömeg vakságából kigyógyul ?
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Valamint minden csoporlnak van bizonyos hite, úgy egyesnek is; 
az én rendithetlen hitem ez: bár sokára, de az ész’ világa minden sö
tétséget és homályt egykor mégis eloszlatand. Sok egyes ember esik 
ennek előbb áldozatául, de utóbb az észnek és igazságnak diadalmas
kodni kell.

Honnét van az, hogy én előbb azt hittem mi a katekizmusban van, 
most pedig má s t  hiszek? Ezt más nem okozhatá, mint a gondolkodás? 
a körülmények nagy részént tudtomon kívül eszközölték, de később sza
bad akaratomnál fogva önként is gondolkodtam. Vannak e minden em
bernek körülményei ? nem képzelhetni néSkülök senkit. És bírják e ezek 
gondolkodásra? képtelenség nélkül nem tagadhatni, tehát előbb utóbb 
mindenki gondolkodni kezd vallása fölött. Előbb csak kétség támad ben
ne, aztán Valami vélemény, utóbb öszszehasonlitás, később törekvés 
az igazság megismerhetésére.

A mint a körülmények kedvezőbben Öszszetalálkoznak és egymás
ba vágnak, a szerént fog ott sokkal előbb és nagyobb világosság kifej
lődni ; mi világosítani fogja a legközelebbi környéket és e világosság 
kihat az egész földnek színére, habár néha az itt ott fejlödendett pára 
vagy gőz homályos foltokat okozand is; s hogy a világosságnak az egész 
földön elterjedni kell, annál inkább hiszem , mivel a másott csillámló 
világossági szikrák szinte terjednek, s végre sugáraik egymásba ösz- 
szeérnek.

így történik aztán, hogy valahol valamelly egész népcsoport vagy 
tiemZet egészben egyszerre rázza le a babonát, előítéletéből kigyógyul, 
az áltanok igája alól megszabadul; magából fejlődvén morálitása minden 
tekintély szeme elöl elenyészik; e nemzet bátor leszen; tagjai közöl 
minden egyes jogait ismerendi, s határát át nem lépi; a szegényebb a 
megvesztegetésnek, a gazdagabb a fösvénységnek ellenáll; bírái nem 
lesznek haszonlesők; szóval a nemzet bátor lesz szabadságát kivíni, 
eléggé belátó azt megerősíteni, elég hatalmas azt védelmezni , s eléggé 
nagylelkű azt másokkal megosztani; elég erényes másoknak is szabad
ságuk kivívásában segédeimül lenni.

Igen, ez megtörténendik, ez az én hitem; mit a katholika anya- 
szentegyház élőmbe ad, hogy higyem, azt többé nem vagyok képes hin
ni. Lehet hogy ha talán az egyház nem zsarnokoskodott volna velem 
mind ama sok bohóságot erővel elhitetni, talán még ma is hinném.

Ha nem az volna czélotok, hogy a sokaság álhitén földi jóléteteket 
iparkodtok megalapítani, Ugyan mit nyernétek vagy vesztenétek, ha én 
és más ezt meg mást hinnök? vagy nem hinnök.

A kormányoknak más hitük van mint a népeknek; a z o k  azt hi
szik , inig az ember az alázatosságot erénynek tartja és nem gyávaság
nak, miként kellene, s míg ember a vallást és politikát érinteni nem me
ri : addig biztos lábon állnak, és ez i g a z h i t ,  nem csalandja meg ö- 
ket soha; ( e l l e n b e n  a n é p e k  a z t  h i s z i k ,  h o g y  az e g y 
h á z a t  és  k o r m á n y t  az I s t e n  r e n d e l d  és  a z é r t  r e n 
d d é ,  h o g y  a n é p e k  f ö l d i  é s m e n y e i  b o l d o g s á g á t  e s z 
k ö z ö l j é k )  é? ez á l h i t ,  ez veszedelme a nemzetnek. — (Az én
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e g y é n i  h i t e m p e d i g  az ,  h o g y  e f ö l d ö n  ü d v  n e m l e s z e n ,  
mí g  a n é p e k n e k  i m é n t  e m l í t e t t  h i t e  me g  n e m s e m-  
mi sül ) .

Innét magyarázható , hogy az egyházi hatalom és világi kormány 
leirhatlan vigyázattal és figyelemmel lesz minden hangot mi a vallással 
és politikával vagy kormányzással csak távul rokonságban van is. „Azt 
nem bízták te rád ; te ahhoz nem értesz; az a mi dolgunk*4 illyenekkel 
riasztanak viszsta, az egyházi elöljárók és korrnányférfiak mindenkit, a 
ki e két tárgy fölött akármi véleményt mer nyilvánítani.

A mi időnkben rnég igen korlátozott elrnéüek az emberek, mit leg
inkább az tanúsít, hogy a vallást a politikától egészen elválasztva külön 
tárgyalják, kezelik, pedig a kormányokról példát vehetnének, ezek job
ban értenek hozzá ; ök is használnak külön szavakat, de lényegében a 
kettő, t. i. vallás és p ditika mindig egy; ök tudják, hogy a vallás és 
kormányzás egy czélra dolgoznak, e kettő egy ügyet véd, támogat; sa
ját érdeküket.

Én részemről sem politikáról vallás nélkül, sem vallásról politika 
nélkül nem igen bírok szólni.

Mert kísértsük csak meg, mi alapja a vallásnak, de nem a mi val
lásunknak, hanem józanészszerű vallásnak: gondolatot szabadon kimon
dani, közö'ni, kényszerítés nélkül cselekedhetni, meggyőződés szerént 
Iste nt tisztelni. Nézzük nem éppen ez alapja-e a társadalmi létnek, tehát 
a politikának is ?

Képzelhetni ejózan társadalomnak azt, hol gondolatot kimondani, 
közölni tilos, hol kényszerítve kell cselekedni, s meggyőződés ellen a 
törvényt, vagy rám nézve nem törvényt, hanem önkényi rendszabályt 
tisztelni, megtartani ?

Én azt hiszem, rendithetleniil hiszem, vagy inkább teljes meg
győződésem az, hogy vallás és politika — de hogy a politikával félre ne 
értsen az olvasó — hogy vallás és a társadalmi intézkedési tan, egy; tud- 
nillik e néhány szóban központosul: ne t é g y  s e n k i n e k  r o s z a t .  
Alább a harmadik részben lesz erről szó, hol a nevelés fölött vizsgá
lódom.

Vegyünk egy országot, vegyük a miénket. Földünk termékeny, s 
az élelem szűk; munkások, dohosok vagyunk s mégis szűkölködünk; 
ellenség közöttünk nincs és mégis roppant sereg katonát tartunk talpon; 
de nem akarok hoszszu sort elszámlálni, hanem kérdem: lionnét a nyo
mor, mi e hazán nehézkedik? Onnét édes olvasó, hogy a vallást és po
litikát érinteni nem szabad; onnét, hogy az egyházi hatalom és kormá
nyok’ érdekében van bennünket alázatosságban, tudatlanságban, sze
génységben tartani, hogy fölöttünki uralkodásuk annál biztosabb, dicső
ségük annál tartósabb legyen.

Az egyházi főnökök azzal biztatnak, hogy boldogok a szegények , 
mert túl a síron övék lesz a mennyország; a kormány pedig azzal áll 
elő: könnyű nekünk a békét és rendet élvezni, de neki milly nagy mun
kájába, költségébe kerül nekünk ezeket megszerezni, s fentartani. És mi
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ezt hiszszük, és e hitünkből csörgedezik, fakadoz a nyomor. — Mi unni 
kezd ü k , a hitünk ingadozni kezd, mondja talán már nemsokára a nép!

Mind vallásilag, mind pedig a polgári társaság’ szellemében igaz
ság után kell törekednünk, ehhöz pedig soha el nem juthatni, ha csak 
gondolatinkat egymással nem közölhetjük. Még akkor is igen nehezen 
juthatni czélhoz, ha korlátlan kifolyása van az észnek, hát még akkor, 
ha nagyobb erő ennek gátot vet. E gátol a vallás és politika egymással 
kezet fogva, vagy öszszevetett vállal hányja; mind örökön egy kézre 
dolgoztak.

De ugyan miként keresik a népek az igazságot? Ha elgondolom 
hányféle vallási felekezet van, s hogy azoknak mindegyike a többit ellen
séges szemmel tekinti: alig vagyok képes szebb jövőt remélni; de megint 
más részről tudom, hogy bármiként különbözzenek, a födologban egyez
nek; egy fölényt hisznek, mellyel nem ismernek, s egyik felekezetnek 
hitágazata sem parancsolja egyenesen, talán a mahomedánusokét kivéve , 
hogy az embert gyűlölni, üldözni kell; néha ez megtörténik, de non 
magából a vallásból e red , hanem egyes fanatikusok indulata okozza.

És ezért merem reméleni, hogy egykor e bohóságok megszűnnek, 
mellyekkel most Istennek bajáczoskodunk. — Nézzük a nevezetesb fele
kezeteket :

Mahomed követői azt mondják: csak egy Isten van és annak prófé
tája ; a pusztába kell menni öt imádni; vízzel meg kell gyakran mosdani, 
nappal böjtölni kell, alamizsnát osztogatni.

Ezek főbb pontjai a mahomedanusok vallásának. Ki ezt el nem is
meri , meg nem tartja, az elkárhozik.

De e pontoknak árnyékoldalait is megtekinthetjük: mondják egy az 
Isten, de öt nem ismerik, nem ismerhetik, miként kényszeríthetik tehát 
az embert arra , hogy úgy tisztelje az ismeretlen Istent, miként ők? hi
szen talán máskép tetszik az Istennek és nem úgy ? hogy merik ezért 
embertársukra a kárhozatot kimondani? mondják tovább, hogy egy pró
fétája van, de ennek nem is értik nyelvét, és mégis hisznek neki; ala
mizsnát osztogatnak , de helyette mások tulajdonát elidegenítik , hol csak 
lehet; vízzel gyakran mosdanak, de vérrel is gyakran fertöztetik kezü
ket; nappal böjtölnek, de alig várják az estét, azonnal dobzódnak.

Ugyanazon Isten rendelhette-e e törvényeket, ki az életet adá? Ha 
az Isten öröktül fogva volt, hogy jutott volna csak a minap eszébe a mu- 
zelmanoknak illy törvényt adni ? Azt tartják ők, hogy e néhány főpont 
elégséges az üdvözségre, és mégis nagy könyvre terjedt vallási tanuk.

E könyvnek czélja volt volna , hogy világosságot íerjeszszen köz
tük,  meggyőződést szüljön, s éppen ellenkezőt okozott; nagyobb homály 
támadt köztük ; a könyvben foglalt kétértelműség, ellenmondások fölött 
hevesen vitatkozva meghasonlottak, külön felekezetekre szakadtak.

Egyik azt vitaija , hogy A li a prófétának utódja , mások Ó m é r t  
és A b u b e k e r t  állítják. Ezek tagadják, hogy a Korán öröktül fogva 
van; amazok a mosakodást és imádságot nem tartják az üdvözségre szük
ségesnek. Harmadik felekezet a bucsujárást megveti, a bort megengedi, 
Negyedik a lélekvándorlást prédikálja stb.
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A mahomed vallási különfelekezetek számát hetvenkettőre teszik. 
És ezeknek mindegyike úgy van meggyőződve, hogy c s a k  az ö h i t e  
az igazi.

A jobb ember lelkét fájdalom tölti b e , midőn meggondolja: mennyi 
embervért folyattak e fanatikusok. Sem Istent maga lényében nem ismer
hetvén , sem a mennyországról fogalmuk nem lehetvén, mégis milly tűz
zel vitatkoznak egyikről is másikról is ! Nem volna-e jobb azt mondani: 
nem  t u d o m!

A mi keresztény vallásunk és a mahomedánusoké egy forrásból 
m entetett: a zsidókábul.

Mi velük együtt csak egy Istent hiszünk; egyetértünk velük ab
ban, hogy egy első ember volt, ki az egész emberiséget az által, hogy 
almát evett, tönkre tette, de mégis egymást gyűlöljük.

Leginkább különbözünk pedig a mahomedánusoktul abban, hogy 
az egy Istent három személyre osztjuk, holott más részt azt állítjuk, 
hogy az Isten lélek, teste nincs, tehát egy személye sem lehet.

Egyházi elöljáróink azt merik mondani, hogy aki nem hiszi Isten
nek három személyét, elkárhozik. Hiszen a menyország nem a tietek, 
miként rendelkeztek ti avval ? Majd tudja Isten mittevö legyen.

De az még mitsem tenne, hogy menyországbol zárják ki azt, ki 
hármas személyt nem hisz, hanem még e földön is üldözik, büntetik, 
kínozzák; ez kegyetlenség. Hiszen nincs köztetek egyis , ki Istennek 
valóját ismerhetné, tehát nem tudja, három vagy tiz, vagy semmi sze
mélyből áll—e ?

Továbbá állítják egyházi elöljáróink, hogy azon egy Isten — ki e 
mindenséget alkotá, betölti, és fentartja— az egész mindenséghöz ké
pest csak egy por szemnyi emberi testbe szorítkozott öszsze; anyagi, 
múlandó, határozott orgánumokat vett föl magára, és azért ö mégis 
szellem, örökkévaló.

Hiszen jó , engedjük meg hogy Istennek még e képtelenség is le
hetséges, de bizonyosat róla nem tudunk, tehát ne kárhoztassuk, ne 
üldözzük embertársunkat azért, ha hogy ezt nem hiszi.

A muzelmánok ezt nem hihetik, bohóságnak s kóros agy’ szüle
ményének tartják : ellenben természetesnek találják, hogy koránjuk örök- 
tül fogva volt. Ezért gyűlöljük egymást keresztények és mahomedánusok.

Mi keresztények ismét magunk közt czivódunk, felekezetekre, sőt 
a mi több, ellenséges pártokra szakadozunk. S annál konokabbul, ma- 
kacsabbul veszekedünk egymással, mert a tárgy, vagy is csak eszme, 
mi lölött a versengések eredtek, érzékeink határain túl esik, tehát soha 
felőle sem egyik s ím másik fél bizonyosságra nem vergödhetik.

Abban minden keresztény felekezet megegyez , hogy Isten valami 
megfoghatatlan, kimeríthetetlen, szóval ránk nézve ki nem ismerhető 
lény, és mégis a fölött czivódunk: két akarata, természete van e, mi
ként történik a megtestesülés, az ostyában , miként lesz Istenné, mikor, 
meddig van jelen stb.

Nem volna e észszerűbb ebbeli gyarlóságunkat és tudatlanságunkat 
mcgvallani s azt mondani: m i n d ezt nem t u d j u k .  A keresztények
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számtalan felekezetit mellőzve, csak magunk katolikusokra vessünk 
még egy pillanatot.

Mi pénteken, szombaton és más bizonyos napokon böjtölünk, leg
alább böjtölnünk kellene; de m ben áll böjtölésünk? csak húst nem 
eszünk, hmem minden egyébb l torkig tömhetjük magunkat.

Az ész boszusan fordul el, midőn igy komediázunk Istennel. Val
lásunk alapitő a Máté szerént két nagy föparancsot hagyott, követőinek 
megtartani ajánlván. 22. r. 36. v. „Mester! mellyik a nagy parancsolat 
a törvényben? 37. v. Jézus pedig mondá: Szeressed a te uradat Iste
nedet teljes szivedből, és t ljes elmédből, 38. v. Ez az első éi  nagy pa
rancsolat. 39. v. A második ped g hasonlatoséhoz: Szeressed feleba
rátodat mint te magadat. 40. v. E két parancsolatoktól függ az egész 
törvény és a Próféták írások.“ Mireva ó tehát a roppant kettős könyv , 
az ó és uj biblia ? és még számos más nagy foliantok í

Az imádságot mi is igen üdvösnek tartjuk, pedig nem ismerjük 
Istent, nem tudjuk vane,  lehet e előtte könyörgésünknek foganata? 
Sőt nem csak üdvösnek, hanem majd legfőbbnek tariatik nálunk az imád
ság, pedig ez által sem magunknak, sem senki másnak hasznot nem 
okozunk.

Misét hallgatni szinte egyik legszükségesebb része vallásunknak, 
pedig hallgass bár tiz, húsz misét egy nap, és hallgass mindennap an
nyit: érzett e szűkölködő ember ársod ezáltal legkevesebb segedelmet, 
csak parányi enyhülést is ? teljességgel nem.

A mi katholika istentiszteletünk minden egyes részét akarám érin
teni, de felhagyok vele, mert az maga jókora könyvre terjedhetne.

A keresztények felekezetit részletesen előadja Pluquet abbás két 
vastag kötetnyi illy czimű munkájában: „Eretnekségi Lexicon/’ Mind 
ezen felekezetek egymást gyűlölik és mind az Isten nevében; a mellyik 
erősebb, a gyöngébbet elnyomja, üldözi: egymást ellünk, a mig meg- 
nem erősödtek; magoknak túl a síron kizárólag paradicsomot költenek, 
gehennát teremtenek a más felekezetüek’ számára, de mindnyájan már e 
földön a poklot valósítják.

Első tekintetre azt vagyunk hajlandók vélni, hogy a zsidók még 
leginkább tartanak öszsze, s legkevésbé szakadoztak pártokra, de ez 
csak onnét van, mivel elnyomaiottan széledtek el a többi népek közt, 
nem érnek rá vallási pontok fölölt czivódni. Mihelyt elveiket vizsgálat 
alá venni kevés id jök marad, azonnal legalább két nagy pártra szakad
nak: egyik párt állítja , hogy vallás- és törvényszerzöjiik szavait betü- 
szerént kell venni; mi abban világosan kitéve nincs, azt mellőzik vagy 
tagadják, és igy a lélek’ halhatatlanságát, a poklot és menyországot, 
feltámadást, a jó és gonosz szellemeket, a jövendő életet, mint uj ta
lálmányt tekintik.

Midőn Mózes zsidó rokonait Egyiptombul kivezető, azt tervezte, 
hogy minden másoktul különböző s önálló vallást és országot alapit, de 
nem érte czélját, haszlalanul tiltá az Egyiptomban lálott képek tisztele
tét. Az ö Istene nem más volt, mint az egyiptomiaké, mond Plutarch; 
Yahouh , vagy .lehova már Egyiptomban istennév vala, de máskép is ne
vezők isteneiket: E i, Isis. Ha a mi keresztény vallásunk a zsidóbul tá
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madt, ennek meg mythusi eredete van, miként alább egy külön fejezet
ben látandjuk.

Mind az babona, vakhit, mit egyebek vallanak, mondják ZoroaSter 
tanítványai a Perzsák, vagy gúnynéven Gaurok. Ezek Ázsiában éppen 
ollyanok, mint Európában a zsidók, a többiek közt elszéledve. Ök most 
el'enmondás nélkül fogadják el mesterük’ helytartójának tanítását, véle
ményét, de reménységük van, hogy egykor a Mobed és Destur-ok (pap
jaik) közgyűlést tarthatnak, s akkor nagy mesterüknek igazi tanítását 
követhetik; de akkor egyszersmind titkon táplált hitük is kitör, és el
kezdődik a czivakodás a jó és gonosz szellem fölött; miként küzd, har
czol Ormuz 1 a világosság istene, Ahrimannal a sötétség’ istenével; 
egyik felekezet élethalalra küzd majd a mellett, hogy az ember testestül 
együtt támad fö l; másik ellenben a mellett, hogy csak a lélek támad föl. 
— Zoroas er Mózes után öt századdal kezdé vallását a Medusok közt; az 
egyiptomiak Isteneit, Osirist és Typhont, Ormuzd és Ahriman nevekkel 
ruházta fel. De ez alább a mythusban bővebben lesz látható.

A hinduk felekezetei Isteneiket az álatokban keresik; őseik léikéi
ről pedig azt hiszik, hogy azok a férgek- és bogarakba vándoroltak. 
Ezek Isten tiszteletére tehénganéjval és húgygyal tisztogatják magokat* 
s azt hiszik, hogy ha más vallásu emberhöz érnek, az által tisztátala
nokká válnak. Szájokon hálót viselnek, mert attól félnek, hogy valami 
légyben egy szenvedő lelket elnyelhetnének, s azáltal nagy bűnt követ
nének el, de hogy a Páriát éhenhalásra kényszerítik, azt nem tartják 
véteknek.

Ezen hinduk háromféle Istent tartanak, egyik B r a m a , a teremtő; 
másik W i s c h n u ,  a fentartó; harmadik S c h i w e n ,  ez a pusztítás 
istene.

Egyébiránt ezen Isteneknek külön imádói is vannak; némellyek 
egyik, mások másik zászlója alatt szolgává remélnek üdvözölhetni.

A Brama tisztelete már nagyon alászált; legfölebb egykevés vizet 
önt csak neki úgy félválról reggelenként a Bramin.

A Wischnut vadkan és oroszlán képében imádják, a mint az em
bernek bélét szaggatja ki; néha ped;g lóképében kardot tartva kezében , 
s hiszik róla, hogy midőn igy megy kardosán, e jelenidökort megsem
misíti, a csillagokat meghomályositja, a földet megrázkódtatja, s a nagy 
kígyót tűzokádásra kényszeríti, hogy e tűz az égitesteket megemészsze.

A Schiven leggonoszabb a három között, s mégis legtöbb tiszte
lője van. Követői vagy inkább imádói megvetnek minden egyebet, a 
szüzességet és szemérmet tisztelik, holott Lingam-nak meztelen képe 
előtt ajtatoskodnak; ezt virággal hintik be, s tejjel és mézzel öntözik. 
Mi csodálkozunk rajtuk, ök pedig nem tudnak nagyobb képtelenséget 
mintáz, hogy a mi papjaink isteneket hi>znek csinálhatni, midőn az ostyá
ra lehelnek s azt mondják: ,hoc est corpus meum4 (ez az én testem).

Ázsiának keleti részén több nép közösen egy Istent imád , de kü
lönböző nevezet alatt, s némileg alakját is különbözőleg festik, de tu
lajdonságaira ugyanazon egynek hiszik.

A chinai Fo név alatt imádja; a japán B u d s o-nak nevezi; a 
Zeilandi B u d d h a  névvel tiszteli; a tibeti L a m a-nak mondja stb.
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Némelly pontban mindnyájan megegyeznek; tudnillik hogy iste
nük penitentziáskodott, megkinozlatott, böjtölt, hogy mint közbenjáró és 
engesztelő működött, — ezek Jézusra emlékeztetnek — mind azért 
tisztelik, hogy egy ellenséges Istennel harczolt, és rajta győzedelmes
kedett ; ezt benne dicsőítik. Mondom, ebben mind megegyeznek, de 
egyenetlenek a külső tisztelet megadásnak módjára nézve.

A japani bonc azt állítja, hogy ezen közös Istenüknek máskép nem 
tetszhetni, csak sárga ruhában és hajadon fővel kell a léleknek öröklétét, 
s egy testbül másikba vándorlását prédikálni.

A Sintonist ellenben azt hirdeti, hogy a lélek érzékek vagyis test 
nélkül nem létezhet.

Siam lakosa szemöldökét leborotválja, mert hite szerént ez igen 
kedves Istennek. Papjok ernyöpálmalevelet tart kezében, alamizsnát 
osztogatni ajánl.

A chinai, ősei leikéinek áldozik, de egyik osztályuk Confucius ta
nítása szerént mindent a vakesetnek s égitestek mozgásának tulajdonit.

A tibetiek papjai sárga kalapot tartanak szükségesnek viselni; fő- 
valóságukat egy gyermek képében tisztelik; ebbe ment át az Isten, és 
Lá ma  a’ neve, máskép Dalai-Láma vagy a véghetetlen pap.—

Ezek szomszédságában más népcsoportok vannak, jelesen pedig a 
kalmükök; ezek azt hiszik, hogy Isten csak emberi testben lakhatik. Ok 
az indusok bohóságait nevetik, kik a tehénganéjt tiszteletben tartják, de 
hogy ők magok főpapjuknak szarát szent ereklye gyanánt őrzik, ez ne
kik nem nevetséges.

A tatárok négylábú álatok, madarak és bogarak’ képében tisztelik 
két, t. i. jó és gonosz istenüket. Szeréntök ezek egy főbb Isten alatt 
vannak, de a ki semmivel sem gondol. Papjaik igen sajátszerüleg bőr- 
köntösbe áltöltözködve harangokkal, csengetyükkel, vasbul készült bál
vány képecskékkel, madárkörmökkel, kigyóbörrel, bagolyfejjel sat. fel- 
czifrázva mesterséges rángatódzással, varázshangokkal tisztelik az istent 
és támasztanak fel halottakat, s csalják az élőket. De hagyjuk egy kissé 
e bohóságokat.

Ugyan kérdezzük mind ezekről a józanészt, váljon kívánhatja e 
Isten, hogy neki illyenekkel kedveskedjék ember?

Ha azt hinni tudnók, hogy ezekben Isten kedvét találja: úgy Istent 
csúfolnék ki, hogy olly hitvány észt tudott adni, melly ezeket megen
gedné.

Hiszem, szinte jól fog esni megint az olvasónak, ha annyi képte
lenség helyett ismét a józanész sugallásábol eredt hangokat hall. Kísér
letül legyen.

Ha az Isten kedvét találná valamiféle szertartásokban, úgy ö maga 
bizonyosan egy fáradsággal mindnyájunknak kijelentette volna; de mi
vel ezt nem tévé, jele hogy örömét egyikben sem leli, s szabad akaratot 
adván mindnyájunknak tetszésünkre hagyta e gyermekjátékot.

Ö ha mindentudó, látta előre, milly sok borzasztó viszszaélésnek 
lesz forrása a szabad akarat, de tudta egyszersmind azt is, hogy ez idővel 
jóra fejlődik ki, s hogy ember sohasem érhetné el azon tökélyt, mire 
törekedik, ha szabad akaratát megvonja tőle.
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Ha igaz az, mit a mathematikusok és csillagászok állítanak, hogy 
azon számtalan piczinynek látszó égi test, mellyeket tiszta derült éjjen 
látunk, s némellyek bámulnak i s , nem olly piczinyek, hanem roppant 
nagy testek, ezerszer meg száz és némellyek több százezerszer nagyob
bak mint földünk, azokon lehetnek tölünk különböző természetű s talán 
nagyobb tökélyre fejlődhető lények is mint mi emberek vagyunk: az, ki 
mindezeket teremteni tudá, s máig, de hihető tovább is fentartja, igen 
nagy, hatalmas valami; s mi emberek hozzá képest parányibbak, talán 
kevesebbet jelentők vagyunk, mint ránk nézve a piczinke hangyák, vagy 
talán csak ollyak, mint egy csep vízben úszkáló és csupán nagyitó üve
gen látható lények.

És kérdem, váljon nem ollyan e minden cselekvésünk, úgy nevezett 
istenitiszteletünkkel együtt Isten irányában, mint e piczinded álatok 
mozgása ránk nézve ?

Még nem találtatott emberi nemünkből egy is, ki Istent az ö való
ságában láthatta volna, tehát alkalmasint ö csupa szellem, vagy erő, vagy 
nevezzük akárminek, de láthatlan, tapinthatlan valami; mi sükere lehet 
tehát azon ezer meg több egymással ellenkező s képtelennél képtele
nebb istentiszteleti szertartásoknak ?

Tegyük, hogy minden e földön élő népeknek egy ugyanazon Iste
nük van, s mivel tiszteletünkkel többnyire valami hozzá intézett kérés 
van kapcsolatban, teljesítheti e azt, ha midőn mások éppen ellenkezőt 
kérnek ? Csak egyetlen egy városban is némellyek például esőt, mások 
ellenben szárazságot kérnek. Ugyan hajolhat e józanul kérésünkre ? És 
tarthatnék e öt mindenható, bölcs lénynek, ha folyamodásaink szerént 
intézkednék?

Elmegyünk egyházba, ott a pap hoszszu ünget ölt magára, zsinór
ral körülköti, fölébe elölhátul lefíiggö kötényfélét akaszt; aztán majd 
balra majd jobb oldalra megy, majd meg a néphez fordul, és szavakat 
mond el, mellyeket a hívek nem értenek, mellét veri néha, majd meg 
csöngetnek neki: ugyan mutassatok annyi millió ember közöl csak egyet, 
kinek e szertartás segítségére lett vala ? vagy ha ez nem, mutassátok 
meg nekem, győzzetek meg engem arról, hogy ez Istennek tetszett, s 
hogy ezért áldását küldé e föld embereire.

Kisértsétek meg, ne szolgáljon e hazában egy pap se misét néhány 
évig; fogtok e valami változást észrevenni? Terméketlenebb lesz e e’ 
haza ?

Ha már Isten szolgáinak adjátok ki magatokat, tanítsátok a tudat
lanabbakat, példával jóra buzdítsátok a gyarlóbbakat, mert a miséből 
sem okosabbak, sem erényesebbek nem lesznek. De ne úgy tanítsátok 
mint némellyek eddig tőnek köztiletek : a szószékből jótéteményt pré
dikáltak reggel, jócselekedetre inték délután is a híveket, és estve nem 
temetik el a magával is jót tehetetlen nyomorultnak halottját, mig meg 
nem fizet; s mivel pénze nincs, vánkosait viszik el,

Ha az Isten ollyan volna, mint a miilyennek ti festitek, bizonyosan 
az illy lelkiatyákat menyköveivel zúzta volna szét. Isten, te ha minden
tudó vagy, tudni fogod azt is, midőn a nyomorult aszszony véresverej
ték közt öszszezsugorgatott garasait és majdnem gyermeki szeretettel ne
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veit, ápolt pár csirkéjét mint mindenét viszi a paphoz, hogy egyetlen 
drága szülöttéért, ki betegen fekszik, misét szolgáljon és imádkozzék 
érte. Nekem kényeim potyogtak, mint a szerencsétlen anyának is , de a 
pap elvette a véresverejtékkel szerzett garasokat (az evangéliumi asz- 
szonyként mindenét) s a pár csirkét, a helyett hogy neki viszszaadta 
volna, hogy azt beteg gyermekének főzze meg és úgy többet használ 
neki, mint az ö miséje.

Én úgy vagyok meggyőződve, hogy a csupa jó példaadás, tanítás 
nélkül többet használ, mint a csupa tanítás példaadás nélkül. Ti lelki 
atyák inkább csak cselekedettel mutassátok, hogy Jézus követői vagytok,

VII. FEJEZET.

V a l l á s i  v e r s e n g é s .
Sok embernek agyában megfordult már hihetőleg e gondolat: bár

csak az emberek egyenlően tisztelnék az Istent, vagy ez: ugyan nem 
lehetne e azt eszközölni, hogy minden vallási felekezet egygyé olvadna 
öszsze, s aztán lenne egy akol és egy pásztor, miként az evangeliomban 
is áll? Mig az argumentumokat (védők, okoskodás) fegyver szolgáltatja: 
addig ezt remélni nem lehet.

Már Jézus foglalkozott ez eszmével, miként tanítványai’ hagyomá- 
nyiból kitetszik, s az evangélista följegyzé, de még akkor is nehezen 
volna ez valósítható, ha minden külön nyelvű népcsoport közt olly fér
fiú volna, miilyen Jézus vala; mert a természetben semmit erötetni nem 
lehet; minden erőtetésnek más és nem a szándéklott eredvénye szokott 
lenni, miként a történet és a mindennapi tapasztalás is bizonyítja.

Legyünk türelmesek, menjünk épületes példával elő, közöljük meg
győződésünket heveskedés nélkül —de ha gondolatink’ közlésében akadá
lyokra bukkanunk, mindenek előtt ezeket kell elhárítanunk: — és igy ma
gátol jő, jőnie kell, mit óhajtunk.

Csak a minap hangoztatott a többek közt hazánkban egy férfiú 
illyenféle szavakat: lehet e csak egy üdvözítő ekklezsia és mellyik az? 
— nem emlékezem már tisztán, de gondolom, ez volt értelme, — és e 
néhány szó mennyire fölizgatá a kedélyeket! Könyvecskék jöttek nap
világra, de mellyekböl nem azt láttuk: mellyik az egyedül üdvözilő hit, 
hanem azt: mennyire elfogultak, milly makacsul ragaszkodnak az em
berek véleményükhöz. Nekem az illy egyesüléshöz most semmi remé
nyem sincs, mert hogy ez létesülhessen, ahhoz több értelem, nagyobb 
felvilágosodás kívántatik.

Ha valaki ez egyesítési eszmével komolyan szándékoznék föllépni: 
nem éppen nagy fantázia kivántatnék a belőle kerekedendhetö versengés 
vázlatának leírására.

Kisértsük meg.
Arról nem is szabad kételkedni hogy: a mi vallásunk az egyedül 

üdvözítő, mondják a főpapok, kiknek feje Romában lakik; ezt kétségbe 
sem hozhatni; ez csalhatlan igazság; ezt maga az Isten nyilatkoztaié ki; 
Jézus megígérte, hogy a világ végéig vele lesz, s a pokol’ kapui sem 
vesznek erőt rajta,
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Hiszen a mienket is maga Isten nyilatkoztaid ki — mondják min
den egyéb felekezelek; a nem keresztények pedig még azt teszik hozzá: 
ugyan mi rendkívüli biztosítás az, hogy Jézus világ’ végéig vele lesz? 
hát nem lesznek e a mi prófétáink is a mi vallásunkkal? és ki merné 
állítani, hogy a ti Jézustok nagyobb volt, mint a mi prófétánk? — itt 
több felekezet megemlíti a magáét.

Adja elő mindenik felekezet a maga vallásának lényeges pontjait 
— mond a józanész -  mert a fölö tt, mit nem ismerünk, ítéletet nem 
mondhatni.

A pápaisták felelik: a mi vallásunkat annyi csoda erősíti, annyi 
vértanú pöcsételé meg, hogy ennek isteni eredetéről csak esztelenek 
kételkedhetnek. Kell e több és nagyobb bizonyság, minthogy mesterünk 
halottakat támasztott, és maga is halottaiból feltámadott ?

Nekünk is számtalan csodáink vannak, kiáltanak a többi felekeze
tek mindnyájan; de azt előbb bizonyítsátok be, hogy mesteriek halottai
ból feltámadott. Ha a ti vallástok volna egyedül isteni eredetű, Isten ne
künk is azt nyilatkoztatta volna ki, pedig hozzánk a ti apostolaitok nem 
érkeztek.

A ti csodáitok csak szemfényvesztések voltak, feleiének a p áp a- 
i s t á k ,  és nem valódi csodák; a gonosz szellem tízé játékát vallásaitok’ 
hirdetőivel.

Mig be nem bizonyítjátok, mi egyetlen egy csodatételét sem hisz- 
szük mesterieknek — mondanák némelly keleti felekezetek — mert cso
datevő erőt csak a mi prófétánknak adott Isten. A ti papjaitok ámítanak 
benneteket; ők nem tanítóitok, hanem uraitok; magok e földnek minden 
gyönyörét élvezni, sőt fenékig kiüríteni igyekeznek: nektek pedig a 
szegénységet vagy nyomorúságot erényül követni ajánlják, s ezen erény
nek jutalmául az Isten országát ígérik nektek, mintha az övék volna, 
s azzal szabadon rendelkezhetnének.

J ó z a n é s z :  hol vannak élő tanúitok, ti boldogtalan népek, hogy 
az mind úgy történt, miként hiszitek?

Elő tanúink ugyan nincsenek *, — feleiének mindnyájan — a tények 
igen régiek, de fenvannak az irományok, mellyek szinte tanukul szol
gálnak.

J ó z a n é s z :  Igen de hol vannak ismét a tanuk, kik azt bizonyít
sák be, hogy irományaitok va ósággal prófétáitok hagyományai, és nem 
későbben készüllek? ügy látszik valahány felekezet van, mindenik iro
mánya a löbbiének ellentmond; magok közt öszszehasonlitva csupa el- 
lenmondásbol állnak; ki fogja öszszeegyeztetni, az ellenmondásokat ki
egyenlíteni, a» képtelenségei kimutatni s belőlük kitörölni?

Igazságos és részre haj la ti an ítélő bírák — mondanák többen.
J ó z a n é s z :  hol vannak e részrehajlatlan és igazságosan ítélő 

bírák?
Válaszszon mindegyik felekezet kebléből néhány olly férfiút, ki

ket legigazságosabbnak tartanak, ezek jőjenek öszsze és egyenlítsék ki 
a dolgot.

Nem, mi meg nem egyezhetünk abban, hogy más felekezetek kö
zöl is választassanak ítélő bírák — kiált majd minden felekezet külön —*
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mert a többiek tévutakon járnak; nincsenek köztük férfiak, kik képe
sek lehetnének egyességet eszközölni, csak a mi vallásunkbeliek közöl 
találkozhatnak erre alkalmasok.

De nem is szükséges — szóiénak kitűnő hangon a p á p a i s t á k  — 
mert a mi hitsorsosink közöl száz meg száz ezer marlyrnak vére bizo- 
nyitá be, hogy a mi vallásunk az egyedül üdvözítő; készebbek voltak ök 
a legkínosabb halált kiállani, mint vallásukat megtagadni; ha nem ez 
volna az igaz vallás, teheték vala-e ezt?

Erre mindenik felekezet kezdi vértanúinak soráthoszasan előadni, 
miből olly zsibaj támadt, melly a füleket borzasztóan sérté.

J ó z a n  é s z :  Hát ha egyik felekezet a többieknek martyrait el
tagadná, mi történnék akkor? miként bizonyítanák be, hogy martyrok 
(vértanú) halála igazolá vallásukat ?

Mi mindnyájan készek vagyunk érte meghalni, — orditá a rémítő 
sokaság, és valósággal némellyek találkoztak is, kik már neki gyüle
keztek magokat kivégezni, de a Józanésznek nagy nehezen sikerült a 
fanatikus bobokat víszszatartóztatni.

Ha mindnyájan önkéntes halálra szánnátok magatokat, azért hogy 
valamelly igazságot megbizonyitsatok — szól a józanész hozzájok — i g a- 
z a b b volna e azzal azon igazság ? Kétszer kettő négy, ezen igazság 
világos; tegyük hogy ez állítás mellett ezer ember föláldozza magát; 
azért változott e , világosabb , nagyobb igazság lett-e ez ? képtelenség 
nélkül nem mondhatni — hogy igen. A rész kisebb mint az e g é s z ;  
ez világos igazság. Ha ennek bizonyítására pár millió ember adná éle
tét, világosabb volna e azáltal mint volt mikor azt egyetlen ember elő
ször csupán ajkain kiejté? nem. Mind azon számtalan különféle vélemény, 
s állítás, mi kebleitekben é l, egyformán igazság nem lehet, mert lám 
egymással ellenkeznek, hanem az igazság benne csak egy lehet: ebből 
következik, hogy legtöbben tévedésben vagytok. Ha már kiki vélemé
nyéért — a mi tévedés, mert mondám az igazság csak egy valamely- 
lyik lehet — meghalna, megszűnnéke az azért tévedés lenni? igazság
gá változnék e az halálotok kedvéért? sohasem.

Vegyünk föl három véleményt, szeréntem mind a három tévedés: 
M ó z e s n e k  m a g a  I s t e n  a d t a  a t i z p a r a n c s o t  ké t  kö t á b 
l á n ; — J é z u s  v a l ó s á g o s  I s t e n ;  — a k o r á n  ö r ö k t ő l  f o g 
va  van.

Mind a három nem lehet igazság; már ha ezeknek valamellyikeért 
vagy mindegyikéért az illető felekezet halálra adná magát, e tévedés 
vagy hibás vélemény igazsággá változnék e? lehetetlen. Hogy pedig e 
három véleménynek mindegyike tévedés, ekkép mutatom meg:

A k é t  k ö t á b l á t  ne m a d h a t t a  I s t e n ;  mert öt igazságos
nak tartjuk, tehát nem csak Mózesnek vagy általában a zsidóknak kellett 
volna adnia, hanem minden népeknek, mellyek a zsidók előtt és rajtuk 
kívül léteztek, és pedig mingyárt kezdetben, mihelyt az első népcsoport 
e földön keletkezett; mirt hogy azok, e parancsok nem tudása, követ
kezésképen meg nem tarthatása miatt elveszszenek, elkárhozzanak, az 
isteni igazság meg nem engedheté; vagy talán nem szükséges e két 
tábla egyéb népeknek? úgy nem Isten adta, mert ö csak szükségest, és
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pedig minden embernek egyaránt szükségest adhatott; szükségtelent, 
vagy csak egy népnek, a zsidóknak szükségest hogy adjon, föl nem te
hetni róla.

J é z u s  n e m l e h e t e t t  I s t e n ;  mert ha Isten alatt valami 1 e g- 
f ö b b  lényt értünk, melly az egész természetet alkotá, k é t  illy leg
főbb lényt nem képzelhetni.

Ha megengednék mégis, hogykettenvoltak, egyik vagy k i s e b b ,  
azaz csekélyebb , vagy n a g y o b b ,  vagy a másikkal mindenben töké
letesen e g y e n l ő  volna.

Ha kisebb volna, már nem volna maga a fő Isten; ha nagyobb 
volna, akkor ez volna a valóságos föisten, s a másik ennek alája ren
deltje lenne, s mint alárendelt nem lehetne mindazon tulajdonságokkal 
bíró Isten, mint a másik; ha pedig végre vele tökéletesen egyenlőnek 
állitnók, akkor ők nem k e t t ő ,  hanem ugyanazon e g y  Isten volnának.

A k o r á n  n e m l e h e t  ö r ö k t ő l  v a l ó ;  mert ha öröktől fog
va volna, más vallási tan és könyv kivüle nem keletkezhetett volna, 
valamint az örök Istenen kívül más igaz Isten nem támadhatott. Ha e 
koránnak nem volna kezdete, hanem Istennel együtt mindenkor létezett 
volna, meg kellene mutatni, hol létezett egész addig, mig Mahomed szü
letett ; mert mint anyagnak valami tért csak be kellett töltenie; hol ta
lálta föl Mahomed ?

Ha ez legjobb, egyedül üdvözségre vezető: Isten mingyárt az el
ső embernek kezébe adta volna; ha Mahomed képes volt föltalálni: Is
tenben is csak föltehetünk annyi föltalálni észt, hogy ezt kikutathatta.

Barátim, hatalmasan tévedtek — folytatja a J ó z a n é s z  — mi
dőn hiszitek, hogy egy pár könyv, miilyen a biblia és korán, vagy pár 
kötábla szolgálnak föltételül boldogságtokra. Hiszen ha ember nem le
hetne ezek nélkül boldog, Istent igaztalanságról vádolhatnátok, midőn 
nem teremté mingyárt e könyveket és kötáblákat az első emberrel együtt. 
Az igazság egy, de a vélemény ezer meg millióféle lehet, majd annyi, 
a hány ember é l: természetes tehát, hogy legtöbbek véleményének té
vedésnek kell lennie, következőleg a nagy sokaság csalódik.

Ha már e csalódásban élnek: azért halnak is; és mit bizonyít ez?
A tévedésnek tehát szinte megvannak a maga martyrjai; és ekkor 

mi szolgál az igazság pöcséteül?
Gyarlók vagytok barátim. Még azt sem tudja senki közületek, mi 

történt csak tegnap és mi megy végbe ma szemeitek előtt: és esküsztök 
arra , mi ezredek előtt történt.

Makacs és büszke lények vagytok, minden gyarlóságtok mellett.
A természet törvénye változhatlan, ellenbenti örökös csalódá

soknak vagytok alája vetve, és mégis ti akarjátok határozottan kimon
dani, hogy csak ezáltal tisztelhetni Istent! —

Száljon kiki magába, nem kénytelen e észrevenni, hogy vélemé
nye ma nem a z , mi volt húsz év előtt. Nem volna e képtelenség ré
szetekről, ha nem a mai meggyözödésteket, hanem a húsz év előttit 
követnétek? És nem éppen olly, vagy nagyobb képtelenség-e az ezre
dek előtt élt emberek véleményét, hitét követnetek ? Ha ti nem embe
rek , hanem gondolat nélküli mozgonyok volnátok, ám akkor gépileg

11



204

mozoghatnátok örökké, mig csak valaki volna, ki időnként mozgásba 
tenne benneteket.

No jól van, mi nem ragaszkodunk hát a tényekhöz, hanem csak 
az ész után megyünk, melly tanainkban mutatkozik — szólának némely- 
lyek — az is ki fogja mutatni, mellyikünk részén van az igazság.

Ekkor mindenik akart szólni, de mégis egy Imán , Mahomed kö
vetőinek papja, emelt leghangosabb szót, Mekka felé fordulva s a ko
ránra mutatva igy kezd beszélni: Lássátok itt e könyvben a világosság 
és igazság a maga tisztaságában; i t t , ebben nincsenek kétségek; ez 
egyenes úton vezeti az t, ki vakon hiszi mind a mi benne foglaltatik.

(Hiszen a mi könyveink is egyenesen vezetik mind azokat, kik a 
bennök foglaltakat hiszik —- közbe szólának a többiek —)

Ki az isteni próféta szavait föltétlenül elfogadja — mond tovább az 
Imán — annak megnyilik a paradicsom ; mert Mahomedet Isten, mint 
szolgáját, ktildé e földre •, ö rá bizta a világot, hogy a kik hinni nem akar
nak, fegyverrel hódítsa meg s térítse az igaz hitre. Megátalkodottságuk 
Istentől van; sziveiket megkeményitette, de azért meg is lakóinak.

Kicsoda ez ember — kiáltának többen a sokaság közöl — ? Micso
da jognál fogva akar ö minket zsarnokílag vallására kényszeríteni ? Nem 
adott e Isten nekünk is , éppen úgy észt és érzékeket ? És mirevalók 
nekünk ész és érzékek, ha azokat nem használjuk? Ha ő feljogosítva 
hiszi magát arra, hogy minket megtámadhat, nincs-e nekünk is jogunk 
magunk védelmére szólni? Vakmerő! hiszen liigy vakon — miként ne
ked tetszik, ám higyenek ismét mások neked, de nem képtelenség e 
hitre fegyverrel kényszeríteni ? Micsoda Istened van neked, ki azon 
vakságot bünteti meg, mellyet maga okoz.

Most e felszólaltak egyike magánosán kel ki az Imán ellen.
Engedjük meg — mond — hogy Mahomed az igaz apostol, ö ta- 

nitá az egyedül üdvözítő hitet, mutassa ki előbb, hogy Isién öt fölha
talmazta , ha máskép nem bírná a híveket aklába hajtani, fegyverrel és 
erőszakosan is tehesse. Ha ezt bebizonyítja, hiszünk ugyan neki, de 
Istenét mienknek el nem ismerhetjük. És miután maga Mahomed régen 
meghalt, legalább mondjátok meg , A l i t  az ő vejét kövessük e , vagy 
pedig helytartóját Abubekert? — Tudniillik a mahomedánusok két nagy 
pártra szakadtak: a törökök ez utósót, a perzsák amaz elsőt követik. — 
Alig mondá ki a szóló e neveket: a mahomedánusok két pártja, mint 
két dühös ellenség kelt ki egymás ellen : eretnekeknek , ámítóknak , is- 
tenkáromlóknak szidalmazák egymást.

J ó z a n é s z : No lássátok, minő tiszta igazság van a ti korántok
ban. Ha az abban foglalt hittanok olly világos igazságok volnának, mint 
ez: kétszer kettő négy, lehetséges volna e azok fölött viszálkodásra 
törni ki, miilyennek íme tanúi valánk? Mutate a história olly példát föl, 
hogy találkoztak emberek, kik e fölött: kétszer kettő négy, vitára kel
tek volna? sohasem. Ha vallástok tanai kétségbevonhatlan igazságok 
volnának, történhetnének e fölötte olly véres emlékű viszálkodások, 
millyekkel telvék az évkönyvek lapjai? lehetetlen. De azt mondók fö- 
lebb, hogy adja elő kiki vallási pontjait, hogy aztán ítélni lehessen:
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mellyik felekezeti állja ki a próbát, vagy közelíti meg az igazságot? s a 
helyett újra viszáikodásnak eredtetek. — A felek megegyeztek ismét.

Isten nekünk 24,000 prófétát küldött, miután a népek bálványo
zásra fajultak — kezd megint az Imán — az utósót küldéel, Mahomedet, 
ki a békeáldást hozá magával. Ez azért jö tt, hogy a korán tartalmára az 
embereket megtanítsa , mellyet maga az Isten irt meg.

Itt részletesen adá elő, s világositá meg, hogy a korán, mint Is
ten igéje , éppen úgy öröktül fogva van, mint maga az Isten. Ezt leve- 
lenkint huszonnégy éjszakán küldé Isten Gábriel arkangyal által Malio- 
mednek. Az arkangyal bizonyos zörejjel jelenté mindig magát, s akkor 
a prófétán hideg verejték üté ki magát; elmondá , miként futott be a 
próféta egy éjjel kilenez menyországot álmában; miként ajándékoztaték 
meg olly tehetséggel, minélfogva csodákat vihessen végbe; miként egy 
szavára a fák kizöldültek; a kutak és csatornák vízzel megteltek; a hol
dat két fél karikára szelte; milly sükerrel terjesztő religióját, melly fen
sége miatt legméltóbb Istenhez, s egyszerűségénél fogva leginkább van 
az emberek felfogásához mérve; mivel csak tíz czikkeíyből áll: egy Is
tent kell hinni; Mahomedet prófétájának ismerni; napjában ötször imád
kozni; esztendőt által egy hónapig böjtölni; egyszer életében Mekkába 
menni; vagyonából tizedet adni; bort nem inni; sertéshúst nem enni; 
s a hitetleneket üldözni. Ki ezeket megtartja, már ez életbenis a világ
nak sok javaiban részesül, de különösen ha meghal, lelke a mérlegben 
megméretvén, a hídon, melly olly keskeny mint a hajszál s olly éles mint 
a kard, melly alatt a pokol terül e l , átmegy s végre a gyönyör helyére 
é r , melly téjjel és mézzel öntöztetik, s Indiának és Arabiának balzsa
mától illatozik, hol örök szűz s mindig megifjuló lányok szolgálnak a 
boldogultaknak.

Ekkor már önkénytelenül kaczagásra fakadtak a többiek: hogy 
ábrándozhatnak így eszes emberek? mondván — hiszen ez valóságos 
keleti regény, hasonlít az : Ezer egy éjszakához.

J ó z a n é s z :  Nekem ugyan semmi közöm hozzá, megegyeztek e 
hittanaitokban, érdekelve nem vagyok. Majd a közúletek választandott 
férfiak ítéljék el: Mahomed tanításában van e az egy igaz hit ? hanem én 
csak ez észrevételt teszem: hol veszik ők majd menyországban azt a 
sok tejet és mézet; honnét kerítik öszsze a sok szép s örök ifjúságban 
viruló szüzet? ügy látszik ott svajczer teheneknek és méhészeknek is 
kell lenniük; vagy talán a tej és méz patakban folyand mint e földön a 
víz? és tudják e bizonyossággal a mahomedánusok, hogy van ílly meny
ország ; ha van, hol van, és kitől tudják? Én azt gondolom, a hajszál
nyi keskeny hídon átmenve egy sem bírja a sulyegyent megtartani, s 
így mind lezuhannak és senkisem kerül közülök a téjjel és mézzel folyó 
földre. Szóval csekély belátásom szerént, a muzelmánok e menyországa 
nem létezhet a természetben.

Kimondván a Józanész egyéni véleményét egy Samojed állt elő 
szólván: Mahomed paradicsoma nem volna rósz, de a böjtölésről szóló 
hitágazatukat kénytelen vagyok mint esztelenséget viszszautasitani. Hi
szen ha addig kellene böjtölni egyhuzamban, mig a nap kétszer kel föl,

14*
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azaz két nap : mi mindnyájan elvesznénk; mert nálunk nyáron három 
hónapig sem kel föl a nap, hanem mindig fölöttünk van.

Már az igaz — mondának sokan — ezt nem lehet igaz vallási ága
zatul meghagyni.

Ha mind jó volna is a mahomedánusok vallásában — mond egy 
amerikai — de az csakugyan ostobaság, hogy Mekkába kelljen vándo
rolni. Hiszen igy néhány millió szünetlenül processiot járna ama sivatag 
pusztába.

Alig várta egy pápaista pap, hogy már egyszer ö is szóhoz jut
hasson — bizony csodálom hogy régen le nem torkolta mindazokat kik 
előtte beszélni mertek — igy kezdé beszédét: Mahomed vallása nem iste
ni különös kinyilatkoztatás, mivel annak fövonásai vagy pontjai már az
előtt régen megvoltak. Az nem egyéb, mint a zsidó és a mi vallásunkbul 
kölcsönözött, elferdített, szedegetett igazságoknak zagyvaléka. Nézzé
tek bár végig valláskönyvüket, nem találtok ben egyebet, mint a bibli
ából és evangeliombol szedett és minden öszszefüggés nélkül hányt el
beszéléseket , fonákul alkalmazott mondásokat, s mind ez együtt csupa 
ellenmondások’ szövetéke. Vizsgáljátok e tanítás szellemét s a próféta 
magaviseletét: egy csalfa , de bátor jellemű férfit találtok benne, ki elég 
ügyesen tudta czéljai kivitelére a népnek kedélyét fölingerleni. 0 tudat
lan , együgyű és képzelgő emberekkel beszél, társalkodik; ezek gyen
geségének és hiúságának hízeleg, minthogy minden tudományt megvet; 
ezek szegények, tehát haszonvágyók s könnyen izgatja föl vágyaikat; 
szóval mindent igér nekik e földön s a túlvilágban mi az érzékeket csik
landozza, ingerli. — Melly egészen különböző jellemű a mi vallásunk; 
ennek tanai az érzékiséget és vágyakat elfojtani, nem pedig ébreszteni 
törekedik; az indulatokat elfojtani czélja. Mennyire tanúsítja mennyei 
származását az által, hogy szelídséget, alázatosságot és szereletet pré
dikál. Igaz, némelly ágazatait észszel föl nem érhetni, de nem éppen ez 
tanusilja e hogy Istentől eredt, mert ember sohasem talált volna fel olly 
nagy titkokat, mint a millyek ebben vannak. Isten öröktől fogva létez
vén végre elhatározta magában e világot semmiből teremteni. Hat napon 
elvégezte nagy munkáját, mit azzal fejezettbe, hogy két embert formált, 
őket a paradicsomba helyezte, s a t.

Elbeszélte mind azt, mit mi katholikusok hiszünk, s midőn a szent
ségekre került a sor, és azt kezdé előadni, hogy mit mivel a keresztség, 
s a mint e szavakat említi : búcsú, a pápának bűnt megbocsátható ha
talma, sat .  ezren és többen szólamlának fel. — Milly borzasztó viszsza- 
élés — kiáltának a lutheristák, Kálvinisták és más i s t á k .  A pápának 
nincs hatalma bűnöket megbocsátani, a vétket elengedni. Most majd har- 
mincz keresztény felekezet egymás ellen kelt ki, s egyik a másikat eret
nekséggel vádolta.

J ó z a n é s z :  Ha én valami vallási egyén volnék, hitem ágazatai
mul el nem ismerhetném, hogy egy kevés viz az embert vétkétől meg- 
tisztithatná; hogy Istennek fia van; hogy a pap ostyából Istent csinál
hatna ; mert ugyan lehetne e valami képtelenebbet gondolni, mint azt, 
hogy a hány katholikus pap van Európában s ittott egyéb világrészekben, 
tegyük körülbelül 100,000-re mindöszsze, s ezek naponként legalább
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ugyanennyi Istent csináljanak s azokat egy úttal mégis egyék!! Ez bor
zasztó valami, ah nem borzasztó, több , más valami, de nem tudok ne
vet adni neki. Pedig még ez kevés; a hívek számára is csinálnak iste
neket, mert legalább husvét táján majd minden katholikus is megeszik 
egy Istent.

Én úgy vagyok meggyőződve, hogy azok, kik illy valamit képe
sek egyik fő hitágazatul fölállítani és tanítani, azoktul üdvösét nem igen 
várhatni. Mert vagy meggyőződésből állítják, hogy az ostya Istenné lesz, 
vagy ámításból.

Ha meggyőződésből, úgy igen együgyüek, tehát nem képesek fel
ségest, dicsőt inivelni: ha pedig ámításból állítják, az emberiség sirva 
néz e tanjuk gyümölcsére.

ügy szinte el nem fogadnám hitem ágazatául, hogy az első pár 
ember a megtiltott almából evén minden utódaik kárhozattal legyenek 
büntetve; azok büntettessenek egy embernek vétkéért, kik még akkor 
nem is születtek!

De megtartóztatom magam,.hiszen a választandó bírák majd jobban 
megítélik, mellyik lehet az igaz, s egyedül üdvözítő hit.

Mindezek után vadak emelek szavokat, kiknek vallásról fogalmuk 
sincs, mondván: Ugyan mit beszéltek ti emberek ! hát azért, hogy ez
előtt hatezer esztendővel egy férfi és egy aszszony almát ettek, az egész 
emberijnem elkárhozzék? és ti még azt mondjátok: Istentek igazságos ! 
Hiszen még a kegyetlen zsarnokok sem bühtetik a későbben született 
gyermekeket atyjok hibáiért. Ezt megengedvén nem lábbal tapodtok e 
minden jogosságot és észt? Ti minket téríteni akartok, pedig nem vol
na e sokkal jobb, ha e hittudománytokkal fölhagyva a mi egyszerűsé
günkre viszszatérnétek, honnét kiserdültetek ? Mi semmi dogmával nem 
vesződünk, hanem élünk a természet’ javaival annyiban, mint éhségünk 
enyhítése kívánja, többet nem bántunk, mert kívülünk mások is vannak, 
kik abból szükségüket kielégíteni természeti ösztönüknél fogva kíván
ják. Tudjuk, hogy azt, miben gyönyörködünk s a mivel vágyainkat be
lülijük, nem mi teremtettük , tehát azt gondoljuk, hogy van valami na
gyobb erő , melly ezt elővarázsolta, de hogy ki ö , miilyen ö ? nem tud
juk , azzal nem is törődünk.

Tartozunk e iránta valamivel, azt sem tudjuk, de hogy embertár
sunk iránt, úgy kell magunkat viselnünk, miként kívánjuk, hogy ö irán
tunk legyen, igen természetes , mert ezt kinek kinek tulajdon haszna s 
biztossága tanácsolja.

A vad embereknek e beszédére semmi észrevétel nem tétetett, ha
nem nérnellyek a korábbi állításokra még adósak maradtak megjegyzé
sükkel, mondának tehát: De mutassátok nekünk elő a tanukat, kik mind 
ama tényeket, tetteket bebizonyítsák. Igazoknak tarthatjuk e mit egyik 
másik felekezet elmonda, a nélkül, hogy szigorúan megvizsgálnék ? A leg
csekélyebb dolognak bebizonyítására, mi a közönséges törvényszék elé
be kerül, legalább két tanú kívántatik meg, s mi mind ezeket, miket hal
iánk, csupán a z t  m o n dffrk r a higyük e ? Mi a hivést csekély fontos
ságúnak tartjuk, mert a hivés gyakran csal; mi tudni óhajtunk, mert a 
tudás sohasem csal.
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Még eddig a Rabbik hallgattak , s mint — szerénlük— hittudományuk 
alaposságából eredő megnyugvásuknál fogva gúnyosan, de egyszersmind 
sajnálkodva mosolyogtak, hanem kevés szóval végre mégis elmondák 
meggyőződésüket: A keresztények — mondának ők — nem tagadhat
ják , hogy mi vagyunk a forrás, mellybül merítettek. Vagy Istentől van 
törvényünk, s akkor ők eretnekek, mivel tőlünk elszakadtak; vagy nincs 
Istentül; de akkor az övéké is rogyik a mienkkel együtt.

Ah ezt meg kell különböztetni — mond egy keresztény pap — a ti 
törvényiek is Istentől jő ugyan, de az csak előkészítő kép; a valóság mi 
vagyunk.

0 mi jól tudjuk, hogy ti illyen fogással szoktok előállni — felelt 
az előbb szólt rabbik egyike — de különböztetésteknek nincs értelme. 
Vallási rendszeretek mysticus, ábrándos és allegóriái magyarázaton a- 
lapszik. A ti rendszeriek legveszedelmesebb annyiban, hogy néha betű 
szerént veszitek az Írást, máskor nem betű szerént, a mint érdektek in
kább kívánja ; és igy mindent feltaláltok benne , mit csak egy ábrándos 
kigondolhat. így például a mi prófétáink egy valami jeles vezért, vagy 
fejedelmet, szóval politikus főnököt értettek, ki a zaklatott zsidókat még 
egykor jelentős néppé teendi, és ti abból messiást faragtatok; prófétáink 
azt értették, hogy azon férfiú, kinek combinatiojuk szerént jönie kell, a 
zsidó népet szolgaias és már aljas helyzetéből kiemeli, megszabadítja: ti 
pedig az emberi nem* vakságának kereszteltétek; egyetlen kifejezés, 
mellyet vagy roszul fogtatok fel, vagy készakartva ferdítettek el, elég
séges volt arra, hogy abból ezt hozzátok ki: egy szűz férfiú nélkül mé- 
hében fogant. Milly könnyű vala az első két, három zavaros században e 
rendszerteket öszszeszőni. Hiszen könyveinkben még a háromságtokat is 
feltalálni hiszitek, holott arról benne egy szó sincs. De nem akarlak 
benneteket ingerelni, talán már is többet mondottam, mint kívántatok.

A Rabbinak beszéde alatt már valami szokatlan morajt lehete hal
lani, mi csakhamar nyilvánossá tört ki, és dühösséggé fajult: a rabbit 
istenkároinlónak, szentség-fertöztetönek szidalmazák, s már már meg
rohanni akarák. Zászlót emeltek föl a szerzetesek, mellyre , miként a 
spanyol inquisitio zászlóján, e szavak valának írva: Igazság, irgalmas
ság és szánakozás, úgy szinte fogók, rostély és máglya is voltak rá 
festve. E hitetleneket máglyára hányjuk; az Isten dicsőségére meg kell 
őket égetnünk.

Ez tehát amaz isteni religio, ebben van ama felséges morál, sze
rete t, mellyet annyira magasztaltatok, mondának gúnyosan a muzelmá- 
nok. Amitók vagytok; igy kell e a nemzeteket csalnotok? igy terjesz- 
tétek veszedelmes és kárhozatos tévelygésteket! Mig gyöngék valátok: 
szabadságot, békét, türelmet prédikáltatok : most midőn megerősödte
tek , erőszakhoz nyúltok s üldözitek felebarátotokat! —

Ekkor a kereszténység történetének elbeszéléséhöz akartak fogni; 
már sorolni kezdék a kegyetlenül viselt háborúkat, a véres öldökléseket, 
de közbe szólt a

J ó z a n é s z :  Ne elevenítsétek föl ama gyászos múltat, sőt von
jatok rá minél sűrűbb fátyolt, hogy az utókornak emlékül se szolgáljon. 
Mit nyernélek vele, ha ama véres harczokat, mellyekkel különben is
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tömvék az évkönyvek, újra előadnátok? Véleményem szerént talán üd- 
vüsebb volna minden eddigi vallástant fejleményének történetével együtt 
máglyára hányni, örök feledek enység örvényébe meríteni, hogy az em
beriségnek uj időszaka kezdődhetnék.

A szerzeteseknek tarka vegyülete a Józan ész szavát sem vala ké
pes kihallgatni: mi nem magunkért akarunk boszulállani, éppennem, 
hanem az Isten dicsőségét szándékozunk elöinozditani, az ö becsületé
ért küzdünk.

De ugyan nem esztelenség e az Isten dicsőségéért egymást üldözni— 
mondának némellyek —és micsoda jognál fogva tulajdonítjátok ti magatok
nak az ügyet mások fölött védeni? Hát rá szorult e arra az Isten, hogyü- 
gyét ti védelmezzétek ? nem tudja ö a maga dicsőségét nélkületek kivíni ?

A perzsák főpapja M oh e d szólalt most fel. Mi kihallgattuk Mózes 
és Krisztus követőit — mond — és valóban sok ollyan van hitvallásuk
ban, mit mi éppen nem kárhoztatunk, de csak azt^nem engedhetjük meg, 
hogy ama fenséges tant Mózes agyából származottnak vallják. Nem ö, ha
nem a mi szent prófétánk Z o r o a s t e r  tanitá azt először; ennek bi
zonyságai sz. könyveinkben foglaltatnak. Nézzétek át figyelmesen mind 
azon törvényeket és egyházi szertartásokat, mellyekröl az a hiedelem, 
hogy Mózses szerzetté, alig fogtok csak valamit is abból találni bennök, 
mi most a zsidó és a belőle módosult keresztény vallás alapjául szolgál. 
A lélek halhatatlanságáról, jövendő életről, pokolról, paradicsomról, az 
arkangyalnak föllázadásáról sat .  szó sincs. — Mózses semmit sem tu
dott ezekről, s természetesen nem is tudhatott, mivel utána öt század
dal kezdette Zoroaster tanítani. Csak akkor honosodott meg nálatok e 
tan — mond a főpap a zsidókhoz fordulva — midőn királyunk fogságba 
hajtott benneteket, s hazánkban ifjabb nemzedéktek támadt, melly szo
kásainkat, nézeteinket felvette, s vallási irományaival öszszeolvasztotta. 
Midőn C y r us a mi nagy királyunk őseiteknek szabadságát viszszaadá, 
némileg irántunki háiadásból tanítványaink lettek, s midőn vallási köny
veiket újra kidolgozták és szerkesztették, hitágazatainkat azokba bele- 
szöték. Az úgynevezett genesis pedig éppen nem Mózesnek munkája, 
hanem midőn a babilóniai fogságból viszszajöttek, akkor vették föl — 
jelesen pedig a C h a l d á u s o k t ó l  — azon véleményt, miként támadt 
a világ. Az egész zsidó nemzet nem vitetett fogságba , hanem csak az 
előbbkelök, gazdagok, tudósabbak s at. maga a nép megmaradt hazá
jában. Midőn a foglyok viszszajöttek, a magokkal hozott uj vallást a 
nép nem ismerte el magáénak; de ezen uj vallás — a nép P a r s i , 
P h a r s i , pharisi =  phariseusi vallásnak mondta — győzött, s szel- 
lemtek és sajátságtok szerént módosítva uj secta támadt belőle. Tikirályt 
vártatok, mi pedig valami engesztelő és megváltó Istent vártunk: e két 
eszméből alakult a keresztények’ vallása. És akármit mondjatok: ti zsi
dók , keresztények és muzelmánok Zoroasternek eltévedt hívei vagytok. 
A mi szent könyveinkben, mellyeknek neveit is megmondom , mert azt 
hiszem kevesen ismeritek, S a d - d e r  és Z e n d  a v e s t a ; ebben elő 
van adva a genesis, miként támadt a világ hat Gohámban vagy időszak
ban. Az első időszakban teremte Isten az eget; másodikban a vizeket; 
harmadikban a földet; negyedikben a fákat; ötödikben az álatokat; ha
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todikban az embert. És pedig részletesen előadja ez utósónak és vele 
egy aszszonynak valami felséges helyen, t. i. a paradicsomban táma
dását; miként keletkezett a gonosz egy nagy kígyó által — ez A h r i 
ma n a gonosz szellem -  vagy Istennek jelképe — ; miként harczolt e 
gonosz a sötétségnek Istene, a jó szellem Or m u z d ellen ; felosztatnak 
az angyalok fehérekre és feketékre, vagy is jókra és gonoszokra; meg 
van írva, hogy a világnak hat ezer esztendő múlva vége lesz; de a bá
rány elérkezik, hogy a természetet ismét újra rendbe hozza, hogy uj 
világot kezdjen; a jövő élet két különböző helyen folytattalik, egyikben 
a jutalmazottak, másikban a bünhödők lesznek; említve van hogy a lélek 
egy keskeny hídon megy át; a kovásztalan kenyér; a kis gyermek meg- 
kereszteltetése, a bűnöknek meggyónása, sat.

Hogy mind ezek ellen a keresztények, zsidók és mahomedánusok 
tüzesen keltek ki, s tagadták az elöadattakat, gondolhatni; de mivel 
csak tagadták és meg nem czáfolták, heveskedésük csillapult, annál in
kább, mivel több keleti nép Mobedhez hajlott, kik nem engedők, hogy a 
dolog viszálkodássá fajuljon.

Vakmerőség! — kiáltának a keleti felekezetek közöl a braminok! — 
hogy meritek ti magatokat a nemzeteknek ősatyáikul és tanítóikul kiad
ni, ti perzsák! titeket hallgatva azt hinné az ember, hogy a világ csak 
minap óta áll; mert mi az öt hat ezer év, mit ti emlegettek, az örökké
valósághoz képest ? Mivel és mért volnának a ti könyveitek jobbak, mint 
a mieink ? A h! csak vallásunk megengedné veletek közelebbi érintke
zésbe jöni, csak tisztátalanokká ne válnánk az által, ha nektek elöadnók 
vallási tanainkat, majd megmutatnók, hogy ti mind eltévedt eretnekek 
vagytok.

A versengésben egy tudós, de nem egyházi, európai ember is 
részt vön: hagyjátok őket titkolódzásukban — mond ez— hiszen ismer
jük könyveiket. Én kivonatban előadom a tanításokat, mellyek a brami
nok könyveiben foglaltatnak.

A négy Y e d a m ,  tizennyolcz P u r a n a s ,  s az öt vagy talán már 
hat S c h a s t r o s  nevű könyvekben röviden ezek foglaltatnak: Egy vég- 
hetetlen, örökkévaló és gömbölyű szellemlény, miután végnélküü hosz- 
szu időt csupán önmaga szemlélésében töltött volna el, végre hogy ma
gát kinyilatkoztassa, a benne azelőtt egyíittlétezö férfiúi és női erőt kü
lönválasztotta, s ez által nem'ési, vagy alkotási cselekvést vitt végbe; 
ennek jelképe maradt a L i n g á m.  Ezen műtétéiből három hatalom veszi 
eredetét: B r a m a ,  W i s c h n u  és S c h i w a ;  ezek közöl az elsőnek 
hivatása teremteni, termeszteni; a másiknak, hogy azt, mi teremtve 
van, fentartsa; a harmadik pedig arra van, hogy mindent rontson, 
enyésztessen, változtasson; szóval a meglevőnek idővel más alakot ad
jon, miként minden rothadásnál vagy revedésnél történni látjuk. E hár
mas lény’ tetteinek és kalandjainak sorozata benfoglaltatik, miből ki
vehetni : Brama büszkélkedvén arra, hogy ö teremté a világot testvérének 
Schiwának fölébe emelé magát; ebből harcz kerekedett közöttük, melly- 
ben Brama meggyözetett, mi által olly mélyen sülyedt fenségéből, hogy 
Schiwának zsámolyául alacsonult*; -Vischnu pedig, a másik testvér, ki- 
lencz ízben testesülvén meg, álati s halandó alakot öltött magára , hogy



a világot megtartsa; először hal képébe öltözött s a vizözönbül egy 
családot mentett meg, melly család e földet ismét megnépesitette. Ké
sőbben egy fekete juhász képében K r i c h n a  néven megtestesült, s a 
világot Kalengam nevű mérges kigyótul megszabadította, de mivel e 
kígyó lábát megcsípte, ennek fejét szétliporta. — Az örökkévaló, vagy 
föisten, dicsőségének hirdetésére különféle osztályú angyalokat terem
tett; ezen angyaloknak egy része dicsvágyu vezetőjük alatt maga az 
Isten ellen föllázadt, ki az Istennek hatalmát magához akarta ragadni, 
s ö szándékozott uralkodni; de Isten öt társaival együtt a sötétségbe ta
szította, hogy ott lakóijának vakmerőségükért; későbben mégis meg
szánta őket, s megegyezett abban, hogy őket onnét megszabadítja és 
kegyelmébe fogadja, sat. Midőn vallási szertartásaikat kezdé előadni, ne
vetséggel vegyes zsibaj támadt, mi a beszédet félbeszakasztá.

Lecsöndesedvén a zaj, egy tibeti Láma kezde beszélni. Bizonyít
sátok be — mond — hogy mind az, mit ez európai ember vallástokrul 
szó lt, históriai tények; mutassátok meg, hogy azon tanoknak ti vagy
tok feltalálói, kezdői; különben mi azt bizonyítjuk be, ha kívántatik, 
hogy ti más népek vallásaiból férczeltétek öszsze a tieteket, de a mi több 
a régi pogányok utánzói vagytok, kik hajdan napnyugoton laktak. A mi 
vallásunk eredetiségét senkisem hozhatja kétségbe, mi e következő főbb 
pontokbul kiviláglik: Kezdetben vala egy önálló Isten, ki egész örök 
időt töltött el, végre tökéletességeit nyilvánítandó e világnak anyagát, a 
chaost teremté. Midőn a négy elem megvolt ugyan, de el nem különöz- 
ve, a vizekbe fújt, és megrmérhetlen nagyságú gömbölyű hólyaggá da
gadtak; midőn aztán ez kifejlődött, abból lett az égnek boltozatja; — 
megteremtvén a földet és rajta levő különféle anyagi lényeket, ezen Isten 
a maga valójából egy részt elvett s azt a teremtett lényeknek adá, miál
tal azokat megelevenité, s mivel azoknak lelke, mik élnek, csak egy ré
szét teszi az általános szellemnek, vagy Istenléleknek; tehát egy sem 
veszhet el, hanem csak formáját változtatja, a mint különféle testekbe 
megy át. Mind ezen lények közöl Istennek legjobban tetszik az ember, 
mert ez leginkább közelíti meg az ö isteni tökéletességét; ugyanis, 
ha az ember érzékiségéből egészen kivetkezik, s ön magának szemlélé
sébe, vizsgálásába merül, ebben az istenséget födözheti föl, s hozzá 
emelkedhetik. Mind azon megtestesülések közöl, mellyeknek Isten már 
több ízben magát alája vetette, legnagyobbszerü, legünnepélyesebb volt 
az, melly ez előtt három ezer évvel K a s c h e m i r b a n  Fó  vagy Bud
dha  néven jelent meg; ennek czélja különösen az volt, hogy az embert 
önsanyargatására intse. Ezen Buddha egy királyi vérbül származott 
szűznek jobb oldalából támadt, ki még akkor is szűz maradt, midőn már 
anyává lön. Azon ország királya, hol ez történt, a megtestesülés miatt 
nyugtalankodni kezde, s öt megöletni szándékozott, s hogy czélját ne 
téveszsze, megölette mindazon kis gyermekeket is, kiket vele egyidősök
nek gondolt. Buddha mindazáltal a meggyilkoltatást elkerülte, pászto
rok megmentették; köztük nevelkedett föl, s élt harmincz éves koráig. 
Ekkor a pusztából megjelenik, küldetését bebizonyítandó, tanítani, s 
az embereket felvilágosítani, a gonosz lelkektől megszabadítani kezdé. 
Sok csudát vitt végbe, szigorúan böjtölt, testét sanyargatta, s a mint meg
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halt, tanítványainak egy könyvet hagyott, mellyben egész tanítása fog
laltatik. E könyvbül ezeket kezdé a Lama olvasni:

Ki atyját és anyját én értein elhagyja, hogy engem kövessen — 
mond Fo — az tökéletes Saman'áus — mennyei ember — lesz.

Ki az én tanításomat a tökéletességnek negyedik fokáig megtartja, 
olly tehetséggel ruháztatok föl, hogy a levegőben repülhet, eget és 
földet mozgásba hozhat, az életet megrövidítheti és meghosszabithatja, 
— halottakat támaszthat föl.

A Samanáus megveti a gazdagságot, neki csak a legszükségesebb 
kell, testét sanyargatja; indulatait zabolázza; az igaztalanságot béké
vel tűri, felebarátját nem gyűlöli.

Az ég és föld elmúlnak; tehát ne legyen gondotok a mulékony 
négy elemből átló testetekre, hanem gondoljatok a ti halhatatlan lel— 
ketekre.

Ne hallgassatok a tes tre ! a szenvedelmek rettegést és boszuságot 
okoznak; fojtsátok el azokat, s a rettegést és boszuságot kipusztitol— 
titok.

Még tovább akart a Láma olvasni, de a keresztények azon felki
áltással szakaszták félbe, hogy: hiszen ez a mi tanításunk és religiónk, 
csakhogy némelly pontokban meghamisítva, s hogy Fo nem más, mint 
az elferdített Jézus, s hogy a Lámák nem egyebek, mint a Nestoria- 
nusok és Manicháusok.

De a Láma, pártolván öt minden keleti népek papjai, ismét szót 
emelt és megmutatá a keresztényeknek tulajdon Írásaikból, hogy a Sa- 
manausok tanítása több mint ezer esztendővel Krisztus születése előtt 
egész napkeletén el volt terjedve. Mutassátok meg, hogy mások vagy
tok, mint elfajult Samanáusok; bizonyítsátok be, hogy az az ember, 
kit sectátok’ szerzőjének mondotok, nem éppen Fo-e? mi azt hiszszük, 
hogy ebből csináltátok, s hogy vallástokat a miénkből faragtátok; vagy 
mutassátok ki az ellenkezőt. Hol vannak azon korhűi históriai emlé
kek, hogy Krisztustok élt? mert igy, miként minden hiteles bizonyság
tok hiányzik, egyenesen tagadjuk, hogy Krisztustok valaha élt; s állít
juk, hogy evangélistáitok is csak a perzsa Mi t r  iá k  ok és syrus E s- 
s i i u s o k  könyveit Írták le; ezek pedig ismét nem egyebek voltak, mint 
az ős Samanausoknak elmódosult ágai, felekezetei.

A keresztény papok erre nagy lármát csaptak, de hogy is ne, s 
attól lehetett tartani, hogy ökölre kelnek, azonban meg mások fen- 
hangon követelék, hogy még ők is szólhassanak, s hittanaikat előad
hassák, tehát a viszály meg lön akadályozva. Ezek szinte keletiek és 
pedig chinai S c h a m a n o k  és siami T a 1 a p o i k voltak. Egyik közti- 
lök igy kezd beszélni: Ideje, hogy e hiábavaló versengésnek végct- 
vessünk, s a belső tanokat fedő fátyolt lerántsuk, mellyet Fo maga 
halálos ágyán nyilatkoztatott ki tanitványinak. — ügy látszik minden 
vallásban kétféle tanítás van: egy titkos v. belső, mit a papok csak ma
goknak tartanak meg, és egy külső a nép számára.—0 azt mondá, hogy 
mind ezen sokféle theologiai vélemény csak ábránd. Az Istenek ter
mészete , tulajdonságai, teltei s élete fölötti beszédek csak allegóriák, 
mythologiai jelképek, mellyek alatt különféle morális fogalmak rejlenek.
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— Annyi igaz, hogy minden első eredetére a semmiségbe viszszamegy; 
minden csak csalódás, látszat és álom. A lélek az életnek legelső csi
rája , melly úgy kezdődik, hogy az anyagnak tulajdonságai és az ele
meknek játéka valamelly testben viszszahatván mozgást ébresztenek, s 
lön uj lény. Azt tenni fö l, hogy a lélek, az elemeknek a játékmüve, 
még azután is fenmarad, midőn már a test szétbomladozott, talán kel
lemes , de valósággal csak a képzelődő tehetségnek chimárai álmodozá
sa. Maga az Isten nem egyéb, mint ama legelső értető erő, melly a 
lényeket különféle viszonyaiban mozgatja.

A theologusoknak minden felekezete kiálta most fel, hogy: hiszen 
ez csupa materialismus: azokat, kik illy veszedelmes tant hirdetnek és 
hisznek, mint istenteleneket, atheistákat, ki kell irtani.

Tegyük hogy tévedésben vagyunk — mondának a S c h a in a n- 
ok — ; az lehetséges; hiszen embernek egyik legelső tulajdonsága, hogy 
csalódásoknak van alája vetve; de minő jognál fogva akartok ti hozzá
tok hasonló embereket életüktől megfosztani, azon élettől, mellyet 
ugyanattól kaptak, kitől ti vettétek élteteket. Ha mi büntetésre méltók 
volnánk, az ég nem árasztaná ránk áldását éppen úgy, mint rátok; és 
ha ö irántunk kímélettel van, ki jogosita fel titeket, hogy irántunk ke
gyetlenek legyetek? Ti olly elbizakodva beszéltek Istenről, ugyan szí
veskedjetek hát nekünk is megmondani: mi ö? Eszközöljétek, hogy mi 
is megfoghassuk, mik azon lények, mellyeket ti Isteniélek néven ne
veztek? Vagy ismeritek ezeket vagy nem. Ha igen, közöljétek velünk 
a módot, miként ismerhetjük meg mi is ? ezt tenni némileg vallástok 
szerént erkölcsi kötelességtek: ha pedig ti sem ismeritek, mi esztelen- 
ség csalódástokat ránk erőszakolni akarni ?

J ó z a n é s z :  Gyarló emberek! Lássátok a versengés még semmi 
eredvényre nem vezetett, és nem is vezet addig soha, mig ezen gon
dolat nem támad az emberek agyában: v á l j o n  s z o r u l  s z ó r a  igaz 
e a z ,  mi t  mi  h i s z ü n k ?  Midőn e kétség minden vallási felekeze
teknél önkénytelenül támad, vagy valaki által támasztatik: ez lesz az 
első lépés az ábránd és csalódások eloszlatására.

Vili- FEJEZET.

A  v a llá s  a la p ja  ín yélm s (h itreg e).

Hogy akár a mi katholikus, vagy általánosan véve keresztény 
vallásunk, akár pedig egy más a sok közöl, isteni egyenes kinyilatkoz
tatás e : még eddig semmi emberlény nem bírta bebizonyítani, és hi
hetőleg nem is bizonyitandja be soha.

Van e egy a sok közt Istennek különösen kedves vallás, és ha van, 
mellyik az? csak akkor fogjuk tudni, midőn Isten maga nyilatkoztatja 
fi egyszerre minden e földön élő embernek, olly világosan, hogy arról 
kételkedni senki még ne is bírjon. Mig ezt meg nem érjük : addig min
den vallásról természetesen azt kell tartanunk, hogy: egyes emberek 
saját véleményéből támadt, s idővel több más egyes ember’ véleménye
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is hozzájárulván, különfélekép módosult, változott, majd jobbra , majd 
roszabbra, miként a körülmények igy vagy úgy akarták.

Ezt nem tagadhatván oda kell viszsza tekintenünk, a mennyire 
gyönge szemünk engedi, hol a korábbi emberek éllek, fejledeztek ; 
mostani jelen fejledezésünkre is tekintetet vetni el nem mulaszthatjuk, 
hogy ennek hasonlatosságán könnyebben kivehessük, miként támadha
tott az ösvilági emberek’ agyában vélemény, mellyböl aztán egy vagy 
más vallás csirádzott, kelt, s növekedett.

Vastag köd, vegy ha jobban tetszik sötétség födi a kezdetet. Csak 
azt sem tudjuk kisded korunkban minmagunkkal mi törlént, tehát hogy 
tudhatnék azt, mi s hogyan történt ezelőtt ezredekkel, tőlünk mind időre 
mind helyre nézve igen távol ?

Ha csak kissé ismerjük is magunkat, meg kell vallanunk, hogy 
magunkkal születésünkkor semmi fogalmat vagy eszmét nem hozunk. 
Minden eszme ép érzékeink’ használata közben fejlődik csak k i, tehát 
tapasztalás által; mert érzékek’ hiányában nem volnánk képesek valamit 
tapasztalni.

De a körülmények egészen ugyanazok soha, még csak egy napig 
is sem lehetnek. A természet örök munkásságban mutatkozik; nyugvást 
nem vehetni benne észre, és igy a szünteleni mozgást szünet nélküli 
hatás követi, vagy megfordítva.

E halás örökké uj viszonyokat teremt elő, mik szerént a körül
ményeknek változniok kell.

így tévedne, ki azt állítaná, hogy az egy éves gyermeknek csak 
annyi és az a tapasztalása van, mi egy másik időbeni, vagy más helye- 
n i , azon körülmények közt született gyermeknek. Ha találkoznék em
ber , ki mindnyájunkat megtudna arról győzni, hogy egy bizonyos he
lyen , bizonyos órában mindenkor ugyanazon foknyi melegség van, 
ugyazon tájról jő a szél, ugyazon órában ugyanannyi eső esik, ugyan
azon táplálékot eszi az ember, s ugyanazon kedve van stb ., stb.: úgy 
természetesen elhinném, hogy ugyanazon körülmények többször is ösz- 
szevágnak, tehát lehet ember éppen ollyan, mint valamelly másik, ki 
szint olly körülmények közt született.

Ez igy lévén, tudnilíik hogy örök változásban van minden s nincs 
megálapodás, nincs szünet, nincsenek soha többé egészen azon s olly 
minőségű tényezők : kövelkezik, hogy az ember’— mert itt csak ember
ről van szó, — véleménye s meggyőződése változnak.

Azonban nem szándékom, az olvasót valami hamis állítással sem 
csalni, sem mulatni; ugyanis vannak igazságok, például : a ezukor 
édes, az epe keserű; a fa könnyű, az ólom nehéz egymáshoz képest, stb. 
ez már nem vélemény, hanem igazság, következőleg nem változhatik.

Minthogy tehát mi emberek egész bizonyosságot — nem változ
ható igazságot—csak olly valamiről mondhatunk ki, mi érzékeink körébe 
esik, és mivel a természetet lényében és munkásságában csak kis mér
tékben ismerjük, még az érzékeinkre haló tárgyak közöl is igen kevés
ről bírjuk a tiszta igazságot kimondani: és mivel minden vallás csupa 
véleményen alapszik: miként volna az lehetséges, hogy a vallás ne vál
tozzék ?
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Vagy más szóval: a körülmények sohasem lehetvén többé ugyan
azok, a belőlük eredő véleménynek is mindig más meg másnak keli 
lennie.

Ha egy évtized előtt valakinek véleménye az volt, hogy Istent igy 
meg igy lehet csak igazán tisztelni, nekem ma már nem lehet azon vé
leményem, de hihetőleg én éppen akkor, tizév előtt is máskép véleked
tem : hát ha ezelőtt néhány századdal valaki véleményét kimondá miként 
tisztelhetni Istent hozzá legillöbben s azt írásba is foglalta, kívánhatta 
e ö akkor, a legnagyobb esztelenség nélkül, hogy ma annyi ezer, sőt 
több millió embernek szükségkép az a véleménye legyen, mi neki volt 
akkor ?

Ki ma engem arra akar bírni, hogy úgy vélekedjem miként véle
kedett valaki teszem nyolcz száz esztendővel ezelőtt; azt tartsam leg
méltóbb istentiszteletnek, mit akkor az a valaki annak tartott: arról e 
kettőt kell föltennem: vagy igen nagyon ostoba, vagy ostoba és rósz 
lelkű is egyszersmind.

De lássuk miként támadt hihetőleg az első emberekben fogalom 
az Istenről, s vélemény annak méltó tiszteletéről, mert ezt akarjuk jelen 
fejezetben vizsgálni, talán hoszszasan, de az olvasó türelmét eleve is 
kikérjük.

Midőn a legkorábbi ember bizonyos időszakot leélt, észre kellett 
vennie, hogy az elemeknek rája befolyásuk van, és az nem az ö akarat
jából történik, mert talán hideg lett, midőn ö meleget óhajtott, vagy na
gyobb hőség állt be, mint millyet ö kívánt.

Következtetnie kellett azt is, hogy az, ki neki ezt ellenére teszi, s 
gyakran teszi, erősebb, hatalmasabb mint ö.

E szerént támadhatott benne a fogalom valami hatalomról; hogy 
azt Istennek nevezte volna, alig hihetni, de nálánál felsőbbnek, erősebb
nek elismerni kénytelen volt.

S mivel megvolt benne az érzés, mi szerént azt, mi neki tetszett, 
jól esett, kívánta, az ellenkezőiül pedig félt s elhárítani törekedett: igy 
lön a vallásnak legelső alapja: félelem és remény; tudnillik, félt azon 
felsőbb valamitől, ki a neki kellemetlent rábocsátja; de remélt más rész
ről, hogy az majd talán csak ollyat enged történni, mi neki kedves.

Az ember, többes számban vevén öt, látta, hogy hozzá hasonlók 
számosán vannak; és tudta, mert tapasztalhatá, hogy egyik közölük erő
sebb, a másik gyöngébb; de továbbá tudta, nem lehetett nem tudnia, 
hogy az erősebb embertől félhet is, lehetett oka rá; hanem azt is tudta, 
hogy ez erősebb embernek kedvét, hajlandóságát bizonyos cselekvés- 
módok, például kérelem, maga megalázása által megnyerhetni.

így tön ö tehát ama hatalmasabb lény iránt is, kit nem látott, nem 
ismert ugyan, de valahol lenni gondolt.

Nem természetes e tehát, hogy midőn a nap feljöt, hozzá fordult 
kérelmével, hogy ne süsse olly nagyon; vagy midőn szél kerekedett, 
kérte, hogy neki bajt ne okozzon ?

És nem természetes e ismét az is, hogy ama hatalmasabb valamit, 
illy látható mint a nap, vagy ha nem látható is, de érezhető mozgásban, 
miilyen a szél, keresse?
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Valamint minden egyéb, úgy a vallási fogalmak is legelőször phi- 
sikai tárgyakról támadtak, mellyek aztán az ész’ fejlődésének, ismeretek
nek fokához képest, szükségei és körülményei szerént módosultak. És 
mivel a phisikai tárgyaknak kitünöbbei is számosak, nem természetes e, 
hogy az istenségek változtak és sokasodtak ? a szerént, a milly alakban 
történt rájok a jótékony vagy ellenkező hatás.

Minden lényt, melly rájuk érzékenyebben hatott, valami istennek, 
geniusnak, vagy legalább félistennek tartottak; innét van, hogy a régi 
kor és világ számtalan istenekkel vala tele.

Tudjuk pedig, hogy minden hatás, melly kívülről jő, bennünk vagy 
jó, vagy rósz érzést szül: igy azon hatalmat, szellemet, felsölényt, melly- 
töl a jó érzést származni gondolák, jó szellemnek, jó lénynek: az ellen
kezőt rósz lénynek tartották.

így látjuk, hogy minden religiónak alapjában a két ellenkező szel
lemű genius megvan; nálunk a jót Istennek, a gonoszát ördögnek 
mondják.

Az ősidőkben az első emberek a természetnek mesterkélteién ölén 
kevéssel megelégedve éltek; egyenlően részesültek a természet’ adomá
nyaiban ; mig eledelüket a gyümölcsöt a fák munka nélkül adák, s vál
tozatosságból itt ott elejtett vadak húsát evék: nem vala szükséges tem
plomokat építeniük, azokban papokat tartaniok, kik helyettük az Istenek
nek szánt áldozatokat benyújtsák, hanem kiki szive sugalma szerént egy
szerűen, s hihetőleg érthetlenül hebegé hozzá köszönetét, háláját, vagy 
kérelmét, miként a jó vagy ellenkező hatás, melléből kisajtolá; legfölebb 
élelmük egy részéből áldozának nekik, mivel azokat is olly haszonvá
gyóknak hivék, miilyenek magok valának.

Egyenlöek és egymástól fiiggetleneklevén mindnyájan, egyiküknek 
sem lehetett halomra gyűjtött saját vagyona, mit elajándékozhatott volna: 
nem találkozának tehát közöttük olly herék, kik az Istenek előtt közben
járóknak adták volna ki magukat, miilyenek későbben papok’neve alatt 
támadtak.

Vallási fogalmukat religioi rendszernek nem lehete mondani, mi
vel az nem egyébből állt—mikép már fölebb mondatott — mint ebből: a 
természet látható erejének jó vagy rósz hatását két különböző, de mind- 
azáltal sokféle alakban működő, istenségnek hivék s ezeknek többnyire 
csak üres kézzel hódoltak.

Természetes, hogy az emberek nem elégedtek meg mindenkor csak 
azzal, mit a természet önként adott; és pedig részént azért nem, mivel 
gyakran megtörténhetett, hogy a szél leverte a fákról a gyümölcsöt, 
vagy virágjában ártott neki valami, tehát nem volt elégséges; részént 
mivel az bizonytalan is volt, és végre részént igen sok okbul: váljon mit 
tőnek hogy a bajon segítsenek, s magukon könyitsenek? bizonyos helyen 
állandóan maradtak, a földet kezdék mivelni, s polgári társaságot ala- 
kitottak.

De mi lön szükséges, hogy a földmivelést haszonnal űzhessék ? 
Az égi testeket, csak némileg is esmérni; ugyanis azoknak időszakon
kénti fel-vagy eltűnésére kelle ügyelniük; szóval az esztendőnek folyá
sát, hoszszát, részeit kellett kitanulniok. Mindenek fairt' pedig igen tér-
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mészetesen a nap’ megjelenésére, elhajlására figyeltek; hihetőleg aztán 
a hold szakait, fényváltozásait jegyezgették; végre talán más csillagok 
s égi testek rendes feltűnése vonta magára figyelmüket.

Miután észrevették, hogy ez égitestek megjelenésének, változá
sainak nagy befolyása van a növényekre; midőn látták, vagy észrevet
ték, hogy a tenyészet mindenkor bizonyos viszonyban áll egyik másik 
csillaggal: következtetők, hogy ezen égilények, mellyek okozzák a 
termékenységet vagy ellenkezőt, mind annyi istenek, geniusok, égi 
hatalmak; és mindig két fő istent gondollak; egyiket, kitől jön minden 
jó , másikat, ki a roszat okozza. És mivel a nap emberre nézve legfel
ségesebb , legjótevöbbnek mutatkozó: nem vala e természetes , hogy ezt 
a többinél felsőbb lénynek tartsák?

Ehhöz legközelebb állónak vették a holdat; ezt mint a legfelsőnek 
társát tekintették; a planétákat pedig úgy képzelték mint e kettőnek 
szolgáit, követőit, vagy legfölebb kisebb hatalmú félisteneket; a te
mérdek apró csillagokat pedig alkalmasint úgy vették, mint amazoknak 
népét. Hogy hihetőleg a főbbeket magok módja szerént elnevezték, s 
mindeniknek bizonyos saját foglalatosságot tulajdonítottak, a mint kinek 
kinek befolyását észrevenni vélték, szinte magátol értetik. így való
színűleg religioi első rendszer támadt, a már akkor hihető társasági 
szerkezetük vázlata hasonlatosságán.

Hol, melly világrészen, mellyik országban alakulhatott legelőször 
vallási rendszer, mellyet a nép társasági rendelkezésével öszszeolvasz- 
tott? nehéz volna határozattan megmondani, de a csillagászat legelső 
emlékei Egyiptomban találtattak, hihető tehát, hogy e z őshazája a leg
régibb időben csak csillagtanon alapuló vallási rendszernek is.

És D u p u i s egy franczia tudós, a csillagászat eredetéről irt mun
kájában igyekezett bebizonyítani, hogy annak mintegy 17,000 eszten
deje , hogy Egyiptomban a csillagvizsgálás már szokásban volt.

Ha minden kedvező körülményeket tekintetbe veszünk, mellyek a 
csillagászatot jó eleve kifejlődni segitheték, azok is Egyiptomra mu
tatnak. \í

Ugyanis ez ország az e g y e n l í t ő  alatt fekszik, hol sem köd nem 
uralkodik, sem felhő nem takarja el szem elöl az égi testeket, hanem 
örökös derült éjszakák vannak. Az éghajlat egészséges; földe művelés
re természeténél fogva igen alkalmas, nehéz munka nélkül is termékeny; 
földmérők a mathematikában jártasok mindig szükségesek voltak, mivel 
a Nílus évenként elönti az országot, tehát szüntelen újra kelle a földe
ket méregetni sat.

Ámbár ismerték már az egyiptomiak a csillagok közöl azokat, 
mellyek a földi lényekkel nagyobb viszonyban lenni látszottak, de a nyel
veknek még akkori állapotában nem tudtak nekik alkalmas neveket adni. 
Tehát miként segítettek magukon? Az emberi ész találós, fen nem akadt.

Minthogy mindegyik égitest gömbölyű, legalább kereknek látszik, 
így egyik a másiktól nem különbözvén, csak annyiban, hogy kisebbnek 
vagy nagyobbnak tetszik, az ismeretesebb csillagokat tehát a hozzájok 
közelebb álló apróbbakkal együtt csoportosan vevék, igy valami földi 
lényhöz hasonlítónak, legalább képzeletükben igen hasonlóknak találták,
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és e szerént nevezték el. — A mi éghajlatunk alatt vagy nem igen van
nak olly constellatiok, vagy nem annyira kivehetők, vagy nem ügyel
tünk rajok, mert nem volt rá olly nagy szükség, mint az ősidőben, az 
emberiség gyermekkorában, de azért ismeretes a gönczölszekér, három 
kaszás, fiastyuk stb.

Részént pedig a szerént adtak nekik neveket, amint  bizonyos 
földi tárgyakkal legközelebbi viszonyban lenni látszottak, sőt némeliyek- 
nek az ö földmivelési foglalatosságuk szerént.

A thebaiak azon csillagot, mellynek feltűnésekor a vizáradás kez
dődött: vízöntőnek mondák; azon csillagot, mellynek megjelenésével 
szántani kellett, ökör, vagy bika néven nevezék; az aratás közeledtét 
a szűz jelentette, kinek az előtte álló alak sarlót nyújtani látszik; rák
nak mondák azt, hol a nap a térítőhöz érve viszszamegy; mértéknek, 
melly akkor látszik, midőn a nap és éj egyenlően hoszszu, stb.

Ebből idővel az következett, hogy az égitestek a földi lényekkel 
öszeszeolvadtak; mindazáltal azokat felső, ezeket alsó, és amazoktul 
függőknek tartották.

így igen természetesen metaphorákkal kezdettek élni beszédükben, 
miszerént a bika megtermékenyíti a földet; azaz ekkor tavasz van; a 
juh, bárány (kos) megszabadítja az eget a gonosz szellemektül, mellyek 
télen a növényzetet elpusztiták, és megszabadítja a világot a kigyótul 
— ez az évnek nedves, ködös, tehát egészségtelen részének jelképe— s 
a jóknak országát hozza e l , tudnillik a nyarat, az élvezet és gyönyör 
időszakát, és igy tovább.

Ez eleinte minden káros következés nélkül folyt, de később naptár 
készülvén a nép nem tartá szükségesnek az égitestekre ügyelni, s e ki
tételek okát szem elől tévesztő, de a nyelvben az allegória szerencsét
lenségünkre fenmaradt.

Megszokván a nép a symbolumokat az eredeti égiképekkel ugyan- 
azonitni, az égi lények, azaz némelly állatok, mellyeket csak a földi 
álatok hasonlatosságán képzeletükben helyeztek oda, végre e földre 
száltak viszsza, de azon különbséggel, hogy ama tehetséget, mellyeket 
nekik az emberek előbb csak vakságukban tulajdonítottak, magokkal 
hozák.

Most már azt kívánta a nép, hogy például a bika, nyáját termé
kenyítse , s mivel olly közel lenni látá, hozzá folyamodott, kérte; s 
kezdődik az álatok istenitése, mi az emberiség nagy részét lassanként 
a képtelenségek örvényébe sodorta.

S ha a népek vallási képeit tekintjük, nem találtatik e majd mind
egyiknél valami álat?

A tatároknál többféle álat képével czifrázzák a papok ruháikat; az 
indusok Wischnu megváltójukat veréb képében festik; nálunk galamb 
jelenti a lelket; az egyiptomiak magok halat, krokodilt, oroszlánt sat. 
imádtak, föistenük pedig Apis — ökör — volt; a zsidók aranyborjúja 
alkalmasint ez apis vala; Zoroaster követőinek hite szerént egy bika, 
Mithra symbolumában áldoztaték föl, mellynek vére a világ’ termékeny
sége váltsága végett folyt.
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A mi keresztény vallásunkban nem báránynak mondatik e a meg
váltó ? János isteni jelenésről irt könyve csupa báránynyal van telve, 
melly a világ bűnét élvévé.

A nap, mellyet több felekezetek az égi kos képében tisztelnek, a 
vallási rendszernek alapja; ez az, ki a legrövidebb napon december vé
gén az égi szűznek karjai közt született, s gyámoltalan, szegény gyer
mekként élt.

Ez az , ki meghalt, egy homályos sírba szált — a földnek téli jel
képe ez— , s idővel föltámadott, a látkörön megjelent, magosán égfelé 
emelkedett, s a gonosz szellemeket, mellyek az előtti este előzék, 
meggyőzte.

Ebből támadt a zavar, mellybül máig sem bírunk kibontakozni, sőt 
még igen hoszszu idő kívántatik, hogy csak némileg is tisztába jöjön az 
emberiség.

Okozta pedig e zavart fökép a z , hogy kezdetben a nyelv igen tö
kéletlen lévén a tárgyakat s azoknak egymáshozi viszonyát nem bírták 
az emberek máskép, mint képlegesen kifejezni; másik oka volt az, hogy 
a tárgyakat nem szavakban nevezték meg, hanem képekkel jelentették , 
hieroglyphokkal éltek; igy például az áradást nem írták — azaz nem 
tudák még Írni — igy ki betűkkel, miként írjuk á r a d á s ,  hanem csó
nakot festettek; a szelet madár szárnya jelenté; az örökkévalóságot nap, 
az esztendőt pálmafa, a hónapot pálmaág, holdat ív, a napot golyóbis 
fejezte ki stb.

Midőn aztán e jelek igen megsokasodtak, s a tárgyak egymáshozi 
viszonya és hasonlatosságánál fogva kelle is megszaporodniok, termé
szetes , hogy olly zavarnak kellett támadni, mellyen magok sem tudtak 
eligazodni, annál kevésbé az utóbbkoriak.

De okozta végre a zavart az is, hogy a társadalom mindinkább 
kifejlődvén némelly hivatalok támadtak.

így történt, hogy bizonyos egyének e rre , mások meg más fog
lalatosságra szemeltettek ki, vagy ajánlkoztak önként, kik egyébbel 
nem gondolván csupán a magok hivatásának éltek.

Ezeket a társaság megkülönböztette, élelmükről gondoskodott, s 
idöfolytával a tudományba mélyebben hatottak.

Más közlekedési eszközük nem lévén, csak élőszóval közölték tu
dományukat, s természetesen csak a hozzájok közellevö, velők lakó 
rokonokkal, mivel iskolák még nem voltak.

Mi következett ebből? az, hogy a tudományok’ titkaiba csak né
hány család avattatott be.

Ezek észrevevék, hogy igy igen jól lenne tudományukból titkot 
csinálni, mi nekik bő jövedelmi kútíorrásul szolgálhatandna. A mint e 
gondolat agyukban megszülemlett, úgy is cselekedtek.

A tudományok’ titkaiba csak kevesen hatottak, az egész sokaság 
pedig annál vastagabb sötétségben, tudatlanságban maradt, mivel nem 
csak elő nem mozdították, sőt akadályokat kerestek a fejlődés hátrálta
tására. És midőn a tömeg látta , hogy hozzájuk hasonló emberek, t. i. 
azok, kik a természeti és csillagászi tudományokban jártasok voltak — 
olly jeleneteket képesek elővarázsolni, millyet csak felsőbb lénytől, is-
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tentöl várt: például napfogyatkozás, üstököscsillag megjelenése, be
tegek meggyógyitása stb. babonába sülyedt, mert ezeket isteni hatal
maknak nézte ; ügyében hozzájok folyamodott.

Az első alap eként meg volt vetve azon intézkedésekre, mikből 
aztán annyi átok, annyi nyomor háromlott az emberiségre; az az tá
madtak a csillagászok, mágusok, orakulomok, papok, kik együtt a re- 
ligio név alatt alkoták a rnysteriumok (titkok) országát.

A mint látták, hogy körülbelül fél évig, tudnillik a nyári hó
napok alatt minden tenyészik, é l : ellenben a másik felében az évnek 
minden pusztul, elhal: ebből azt következteték , hogy két hatalom ural
kodik a természetben: egyik jó, éltető, nyáron ; másik gonosz, enyész- 
tö , télen.

E két lényt egymással örökharczban lenni képzelék.
Idővel kereskedni kezdvén hazájokbol távol vidékekre is eljutottak, 

mi által mit előbb csak gyanitaniok lehete, aztán meggyőzöd niök kellett 
arról, hogy a föld gömbölyű.

így két fél gömbre osztván a földet; a nyári félen más csillagzatot 
vettek észre, ezeket felsőbb renditeknek hitték, annál is inkább, hogy 
ekkor tenyészett minden, a napok hoszszuk voltak, tehát tenyésztő, jó, 
termesztő, bölcs lényeknek mondák, angyaloknak, isteneknek nevezék: 
a téli hónapokban más csillagzatok, valának láthatók és mivel ekkor a 
rövidebb napok miatt, több sötétség mutatkozott, az élet hanyatlani, 
haldoklani látszott: ezeket sötétség, pusztulás angyalainak mondák.

íme a menyország és pokol kezdete; Isten és Ördög vagy Ahri- 
man =  Ármány eredete. Perzsiában a kígyót tartották Ahrimannak; 
ugyanazon kígyót, melly azon részen az égijegyek közt látszik s melly- 
böl alakult Éva kígyója.

Meg volt e szerént a felső ország, menyország; az alsó vagy téli 
oldala a földnek, azaz alvilág, pokol} és midőn a tudatlan nép erről 
beszélni, prédikálni hallott, képzeletében majd éppen azon poklot és 
menyországot alkotá magának, mellyet ti keresztények máig tartotok.

Ide járult még az i s , hogy a fönicziai s általában nyugoti Ázsia 
népei a távolabbi tengerekre száltak, ott majd szüntelen viruló szige
teket láttak, ezekből lettek az elizeumi mezők, hol kifogyhatlan gyö
nyörben élnek az emberek, még távolabb az éjszaki sark felé, hol örö
kös éjszaka vagy sötétség uralkodik, ott nyomorban és szenvedésben 
telik az élet.

Ez uj fölfödözés a képzelődés erejénél fogva a már kitalált poklot 
és menyországot módositá, de más részről erősebben megalapitá.

Továbbá az egyiptomi hőség természetesen kora rothadást, abból 
támadható pestist okozván azt rendelték maguk közt, hogy a meg
halt testeket valahol kívül, meszsze pusztaságban temessék e l, melly 
hely nyugotra feküdt. Oda pedig a Nílus folyónak mindenfelé vezetett 
egyik másik csatornáján kelle eljutni, tehát bárkába vagy csónakba 
szálni, de a hajósnak vitelbér já r t , különben nem vitte át a testet, ha
nem vadak prédájául vetteték ki.

E szokásból uj eszközök eredtek, mellyeknél fogva a nép erköl
csére ijesztéssel és ellenkezővel hatalmasan befolytak, azok, kik tulaj
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dón érdeküket mindig a nép bolonditásában keresték és találták. Tudni
illik a temetkezési helyet fekete vároknak nevezték, s idővel ha a meg
holt ellen még éltében kifogások volt, annak testét kirekesztették onnét.

így keletkezett a viszszaélés, hogy az elöljárók, papok magok 
ítélték e l , ki érdemli meg és ki nem, az oda temettetést, az oda jutha- 
tást holta után.

A mindenkép elnyomott nép ott remélt földi nyomoráért kárpótlást, 
mert az elyzeumi mezőket vitték oda á t , tehát minden módon és áron 
igyekeztek papjaiktól még életükben megvásárolni, kieszközölni, hogy 
oda eljuthassanak.

így a népek hatalmasabbjai, vezérei, királyai s főpapjai uj eszközt 
födöztek föl hatalmuk nevelésére, megörökítésére.

Az emberi ész fejlődése hozá magával, hogy későbben az égi 
jegyek vagy égitestek istenitésében nem találhattak megnyugvást, ha
nem mind ezeknél nagyobb, hatalmasabb Isten után vizsgálódtak , de 
mivel nem láthattak ollyat, valami más szellemiesebb természetűnek 
lenni megállapiták, úgy mindazáltal, hogy három fokozata van: egyik 
maga a teremtő mester, másik az ész, logos, ige; harmadik a tulaj
donképi szellem.

E rendszer az egyiptomi templomokban született, de egész for
májában három személyében máig is megvan a keresztényeknél.

Már ekkor a religio nagy részént elveszté eredeti jelentését és 
czélját s nem volt egyéb, mint olly politikai eszköz, mellyel a sokasá
got tetszés szerént használni lehetett.

így tön Mózes; ez hogy országot alapítson, religioi előítéleteket 
vet alapul. Ö egyéb népekéitől egészen különböző vallási cultust akart 
alkotni, de nem b irt, mert sokkal mélyebb gyökeret vertek az egyip
tomi eszmék és szertartások népében, mintsem hogy azokat kiirtani ké
pes lett volna.

Istenüket ö maga az egyiptomiaktól kölcsönözte, jelesen pedig a 
thebaiaktol, kik egyebektől annyiban különböztek, hogy Istenüket lát— 
hatlannak, s tehát le nem ábrázolhatónak hitték.

Az égő csipkebokor a keletieknek azon rendszeréből ered, mi- 
szerént a tüzelemet tárták Cés tartják talán némellyek máig) az éltető 
erőnek, életelvnek. Jehova nem más, mint az arabok és más keletiek 
Jahou-ja r ez ismét nem más, mint az egyiptomiak Jupiter-e, mi a világ 
lelkét, meg mások szerént a tüzet jelenti. A hét világosság, vagy pla
néta, a tizenkét kő, vagy jel, a két napéj -  egyenlőségnek ünnepe, a 
bárány, a frigyláda stb. astronomiai jelek után maradlak fen náluk.

Zoroaster tanítása szinte csak mythuson alapult, ki Mózses után 
öt száz esztendővel későbben a Medusok és Bactrianusoknál Ormund és 
Ahriman név alatt az egyiptomiak isteneit hozta b e , ki a nyár istenét 
jó szellemnek, erénynek , a téli istent rosznak, bűnnek nevezte; a ta
vaszt teremtésnek, a planéták öszszetalálkozását feltámadásnak, az 
elyzáumi mezőket jövő életnek , pokol- és paradicsomnak mondotta.

Miként alakult a mi keresztény vallásunk a régiek’ nyomán , még 
a brahtnaismust és buddhaismust kell röviden megemlítenem.

15 *
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A Ganges partjain Indiában Mózsesnél sokkal régebben tanította 
Menü nevű próféta, hogy háromféle öserö létez; egyik Brahma — Jupi
ter a teremtés kezdője, vagy is a tavaszi nap — , a másik Schiwa 
— pluto, ki mindent elpusztít, téli nap —,a  harmadik Wischnu — nep- 
tun, a fentartó isten, nyári nap —, de hozzátevé, hogy e hármas isten 
mégis csak egy, mit a háromszemü Jupiter is jelent; de erre mutat az is, 
hogy a szem és nap az ázsiai nyelvekben ugyanazon jelentésű, tehát a 
hármas nap — tavaszi, nyári és téli — a mi háromságunk alapja.

A buddhaismus szerént pedig az emberi élet csak álom, mellyböl a 
halál által ébredni föl, az emberi test tiszlálalan fogság, vagy durva hü
vely, mit önsanyargatás, böjtölés sat. által lehet megtisztítani.

Nem kell e önkénytelenül arra fakadnunk, hogy hiszen hát termé
szetesen ezekből szöték öszsze a mi keresztény religionkat? Lássuk.

Midőn a zsidókat Assyriába foglyokul hajták, a hon maradtak ösz- 
szevegyültek azon néppel, mellyet a győzedelmes fejedelem az elhurczol- 
tak helyébe oda külde s ezek vallása az elnyomott samariai zsidókéval 
összeolvadt, következőleg Mózses rendszere alakjából ki lön forgatva 
legelőször.

A fogságban levők hetven év múlva viszszakeriilvén hazájokba, a 
fogság alatt megismert és magokba szít pogány vallást szinte magokkal 
vitték.

Ettől fogva Mózses utódainál némileg vegyülten Zoroaster vallása 
kezdett uralkodni; ekkor először fordult náluk elő Sálán, Mihály föan- 
gyal, lélek’ halhatlansága, föltámadás sat.; most m á s o d i k  változáson 
ment át Mózses vallása.

Meghódítva lévén Judaország s bevéve fővárosa Jeruzsálem is, a 
győzedelmes Syrusok, egyiptomiak, arabok a maguk vallásával hasonló
kép elözönlék a zsidóságot; Mózses’ vallása most h a r m a d i k  meta- 
morphosison (átváltozás) ment át.

A midőn Zsidóországnak még csak egy, jóllehet nagyobb része , 
Samaria volt meghódítva, sokan jósolák, előre jövendölök Jeruzsálemnek 
is hasonló sorsát, de nérnellyeket ezen jövendölő próféták közöl azon re
ménység táplált egyszersmind, hogy fog mégis majd egy szabadító ki
rályok támadni, ki az elöbrd Zsidóországot helyreállitandja.

Minthogj e jövendölésnek első része beteljesedett, tudnillik Jeru
zsálem elpusztitatott, a nép azt hitte, hogy a másik is teljesedni fog.

Ezt pedig annál inkább hitték és remélték, mivel azon világrész 
több népének ama vallási hagyománya, hogy egy közbenjáró, megváltó, ki
rály, törvényhozó, vagy hódító az aranyidökort viszszahozza, őket a 
gonosz szellemnek országátul megszabadítja, egész Ázsiában elterjedt.

Minden pogány népek oraculuma, mellyet Krisztusra vonatkozónak 
állítottak, ezen hagyományon alapult. Ezen eszme pedig még más né
peknél is különösen azért kapott lábra, mivel a sokféle hódítás, pusztítás 
által igen el voltak zsarolva, csigázva s ebben vigasztalást talállak.

Tudjuk azt is, hogy Ázsia népei egyikének ez volt hite, hogy hat 
ezer esztendő múlva e világ elmúlik és más jobb veszi kezdetét.

Ez időszak éppen vége felé közelgetett, mi az elméket fo r r o n g á s b a  
hozta, s annyit beszéltek az eljövendő megváltóról, hogy végre már né-
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mellyek látták is. E hir utoljára ténynyé lett; a lény, melly eddig csak 
képzeletben volt, megvalósult, megtestesült. A mythologiai hagyomá
nyok öszszeegvezni látszottak, s támadt belőle tökéletesen hiteles tör
ténet, mellyröl senkinek sem volt szabad többé kételkedni.

Mind azon mythologiai hagyományoknak rövid tartalma e kö
vetkező :

Kezdetben egy aszszonynak és férfiúnak esete hozta e világra a 
bajt és bűnt.— Czélzás van azon astronomiai jelenetekre, hol egy szűz, 
és a Bootes a mint a napéjegyenlitönél a látkörrül eltűnnek, s a gonosz 
genius kígyó képében tűnik föl, melly a telet hozza meg, mit a sötétség 
országának tartottak, miként már fölebb mondatott. A perzsák e kígyó— 
csillagzatot Éva kígyójának mondják.

Mondja tovább a traditio (hagyomány) , hogy ez aszszony a férfiút 
magával ragadta, elcsábította. És valóban úgy is látszik az égen, mintha egy 
asszony vagyis a szűz a Bootest maga után vonzaná ! — Aztán ez van 
a traditioban: az aszszony kísérletbe viszi a férfiút, gyümölcscsel kínálja , 
mi a jó és gonosz tudásának gyümölcse. — És a szűz csak ugyan gályát 
tart kezében, mellyen gyümölcs van, s úgy látszik mintha a medveör- 
zönek nyújtaná.

Az tanitatik tovább, hogy e pár a menyei kertbül kiüzeték s hogy 
cherub tüzes fegyverrel állitaték az ajtóhoz őrzőül. — Úgy is Játszik, 
mintha midőn a szűz és a medvepásztor estve lenyugszik, másik felül a 
Perseus fegyverrel kezében feltűnik s a nyári részről, azaz a gyümöl
csös kertből őket elűzné.

E szűztől származik egy gyermek, melly a kígyónak fejét öszsze- 
tiporta s a világot a bűntől megszabadítja. — Ezzel jelenték a napot mi
kor legrövidebb, midőn a mágusok keletről jöttek; s e legrövidebb napot 
egy szűz állal szoptatott gyermek képében fejezték ki. Volney szerént 
van a párizsi kir. könyvtárban egy arab kézirat, mellyben a tizenkét égi 
jegy közt a szűz úgy van rajzolva: hogy egy lány gyermeket tart kezé
ben ; azon kivül Jéuis születése körülményeivel az égboltozaton látszik. 
Ott van a szamár, jászol sat. Elöadatik a hagyományban, hogy e gyer
mek szegényen, elrejtetten fog élni. Tovább álliták, hogy a gonoszok ha
lálra ítélték, de dicsőségesen föltámadott, s menyekbe ment, hol örökké 
fog uralkodni.— Ez alatt a napnak életét beszélték el, mert úgy vették, 
hogy midőn az a legrövidebb nappalon eltűnik, a gonosz szellemek kez
denek látszani, s képzelődésükben megöletni látták, de kevés idő múlva 
ismét az égen megjelent.

Legvégre pedig e traditiokban még némelly mystikus (titkos) nevek is 
szent erekle gyanánt meghagyattak. Ugyanis a nap Chris néven is for
dul elő, mi annyit tesz, mint tentartó; így lön ebből az indusok Khrisch- 
na-ja ; váljon nem ebből módosult e a görög Christ-os, később a latin 
Christ-us? Úgy szinte előfordul e név is Y e s, mi 608 számot, vagyis 
a napnak egyik periódusát jelenté. Lalin végzettel lett belőle Yes-us, 
vagy y helyett j- t  használván: Jes-us; e nevet egy ifjú bachus, Minerva 
szűznek fia, is viselte; és ezen ifjú bachus máskép Yesus egész életének 
története megegyez a mi Jézusunk élete folytával. De mindezekről bő
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vebb felvilágosítást ad Volney „Palmyra omladékai“ czimii munkájában , 
honnét én is e vallásfelekezeti s mythusi töredéket mentettem.

IX. FEJEZET.

M i a ta n ú s á g ?

Az eddig elmondottakba kétféle eredvényt húztunk; egyik ez : 
nem lehetett kimutatni, hogy valamellyik vallás isteni nyilatkozat, tehát 
egyedül üdvözítő volna, következőleg minden ezelőtt létezett és mostan 
fenlevö vallási szertartások, ágazatok, sat. gyarló emberek képzeletéből 
veszik eredetüket; másik eredmény az: mivel annyi idő óta nem lehete 
az Isten miségét kitanulni, mindaddig mig ez valaha embernek nem sü- 
kerül, vallási rendszert sem állíthatni fel józanul, mivel nem ismervén az 
Isten miségét, azt sem tudhatja ember, miféle tisztelet illeti öt, s váljon 
kívánja e , van e rá szüksége?

Következik tehát természetesen a z , hogy minden ember tisztelje, 
miként legjobbnak gondolja.

Ha a religionak van más czélja azon kívül, mit a népek hatalma- 
sabbjai, és papjai általa elérni törekednek: más nem lehet, mint az, hogy 
az embert boldogítsa; és pedig boldogítsa fökép ez életben, mivel a 
jövőríil nem vagyunk tisztában.

A religiorul olly fogalmunk van közönségesen, hogy az valami 
jó , pedig jónak lehetne e azt mondani, ha e jelen élet bizonyos örömét 
rabolná el tőlünk s helyette egy bizonytalan jövőnek gyönyörét adná 
kárpótlásul? Ez kegyetlenség, vagy legszelídebben szólva, ámítás volna.

í)e mi által lehet embert boldogítani? miként eszközölheti, ne
velheti valaki egy másiknak boldogságát? csak az által, ha természeti 
vágyainak betölthetésére neki segédkezet nyújt; vegyétek ezt szokástok 
szerént szellemileg vagy anyagilag, vagy együtt; mert embert csak 
akkor látjuk boldognak, midőn vágyai teljesülnek; néha vágyai telje
sültének Keserű utóize van, de mindegy; ez tanúság, s minden tanúság 
ismét boldogságának kiegészítő része.

Más szavakkal is szokjuk a boldogságot kifejezni, tudnillik azt 
mondjuk: az a boldog ember, kinek jó egészsége és tiszta lelkismerete 
van; vagy boldog az, ki kevéssel, azaz, avval mié van, megelégszik; 
ez egyre megy. Vágya kevés , de teljesül.

Mi a jó egészséget illeti, megint csak abban áll, ha természeti 
ösztönét kielégítheti; mert képtelenség volna egészségei valahol föl
tenni, a természeti ösztön teljesülte nélkül.

A mi pedig a tiszta lelkismeretet illeti, nem a természeti vágyók’ 
teljesültén alapul e? Honnét magyarázhatnék meg azon ezer meg ezer 
roszat, mi emberekben lakik , ha nem onnét, hogy természeti ösztönét 
nem követheti, vágyait nem teljesítheti, a természeti törvényt nem 
töltheti be? és ebből — nem kellette azon természetlenségeknek kö
vetkezniük, miket látunk, tapasztalunk? Társadalmi életünk a képte
lenségeknek mesterkélt rendszere; kereshettek e itt tiszta lelkismeretet?
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Tegyük föl s engedjük meg, hogy azok, ki e földi élet gyönyöré
nek edényét fenékig ürítik, hisznek örökéletet, jövendő boldogságot, 
s az itt szenvedőket, nyomorgókat oda utasítják; állítsuk tehát föl mint 
csalhatlan igazságot hitágazatul, hogy van jövő élet, Önkénytelenül azt 
kell kérdeznünk: részesülhetni e majd a jövő élet’ örömeiben úgy is, ha 
már e földön is élvezzük azt, a mivel e gazdag természet élvezetül kí
nálkozik , vagy csak úgy részesülhetni ama tulvilági gyönyörben , ha 
itt minden örömélvezetrül lemondunk?

Ha az elsőt állítjuk, hogy igen, s ha a religio és szolgái (vagy 
inkább urai) jók , azon kell lenniök, hogy e földön is minden emberlény 
azon örömben részesüljön, mit a természet itt adni képes, tehát hogy 
kiki természeti vágyait kielégíthesse: ha pedig a másikat állítjuk, tud- 
nillik, hogy a jövő élet’ örömei csak azok számára tartatnak föl, kik itt 
minden gyönyört részint önként, részint kényszerítve nélküleztek: ti 
vagy ámítjátok és csaljátok a sokaságot, vagy szörnyű esztelenek vagy
tok ; mert ha a jövő élet örökké ta r t , s az a menyei boldogság sokkal 
nagyobb, dicsőbb, mint e földi, a hogy hirdetitek: igen roszul számita
tok , tehát ostobául cselekesztek, ha e rövid örömöt választjátok ama 
menyei örök lakodalom helyett.

S ha illy esztelenek vagytok , ki legyen még esztelenebb nálatok, 
hogy tilt két tartson religioi főnököknek, Isten és a népek közti köz
benjáróknak ?

Ha magatokrul a csalási gyanút elhárítani kívánjátok, igy állítsá
tok föl a boldogságot illető tantokat: „Van ugyan jövő örök boldogság 
is, ezt erősen hiszszük, de igyekezzünk e földi boldogságot is tehet
ségünk szerint élvezni, mert Isten, vagy a természet nem azért árasztá 
ki ide áldását, hogy használatlanul legyen, hanem hogy részesüljünk 
benne mindnyájan, mert hiszen arra alkalmasokká, fogékonyokká al- 
kotlatánk.u

Az olly jó cselekedetek, mellyeket erény névvel nevezünk , vagy 
a religiobul erednek, vagy a szív sugalmábol, azaz érzésből.

Ha azt állítjuk, hogy a religiobul, előbb azt meg kell mulatni, 
hogy mellyikböl, millyen religiobul vagy akármellyikböl.

Még eddig senki sem volt képes józanul azt mondani, hogy csak 
ez, vagy ez a vallás az, mellyböl erény eredhet; ha tehát csak általá
nosan mondjuk, hogy az erény religiobul ered, minden felekezetnek 
religioját kell értenünk. Igen de a religio maga akármellyik csak eszme, 
csak fogalom , a fogalom pedig még sohasem volt erény, az erény cse
lekvésben áll; a religio nem cselekszik, csak ember visz cselekedetet 
(jót vagy roszat) végbe.

Minthogy minden eddig ismert religio nem egyéb, mint egyes 
embernek véleménye, több vagy kevesebb szertartással párosulva, ter
mészetes, hogy tehát a jó cselekedet nem ebből, hanem az érzésből, a 
szívből származik.

Mi következik ebből? az, hogy illy religiók nélkül létezhet erény, 
következőleg a jövő élet elnyerhető.

A religionak vagy vallásnak czéljaul azt is állíthatni föl, hogy em
bert a rosztól viszszatartóztassa. Igen de ezt csak tanítás és kemény 
tilalom által eszközölhetni.
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Ha t a n í t á s  által akarom ezt elérni, akkor ez n e v e l é s ,  s nem 
vallás; ha periig tilalommal eszközlöm, akkor ez megint nem vallás, ha
nem polgári törvény. De hiszen azt maga a józanész és enhasznom is 
javasolja, hogy roszat ne tegyek, mert úgy magamnak ártok.

. Előrelátható, hogy az egyházi személyek közöl némellyek heve
sen, sőt talán indulatosan is kelnek ki beszédem (vagy magam) ellen: „már 
ez esztelenség, fogják mondani, hiszen igy minden vallás és erkölcsiség 
gyökerestül kiír tátik;“ de ne féljetek lelki atyák, ha vallásunk isteni 
eredetű, lelkemet kiírhatom és még csak egy betűt sem birok benne 
megváltoztatni: ha pedig nem isteni nyilatkozat, hanem emberi szöve
dék, mit árt ha megváltozik? És még úgy is mint emberi mű, ha alapja 
igazság, senki sem leend képes megingatni; ha pedig nem igazságon 
alapszik, minden jó lelkű s tehetségű embernek kötelessége, hogy le
rontására törekedjék, vagy ha vegyítve van benne igazság haszontalan- 
sággal: igyekeznünk kell, hogy amaz tisztán maradjon, emez kipusz
tuljon.

Mások talán nem kelnek ki világosan, hanem magokban ezt sut
togják : „ennek nem egyéb czélja van, mint az, hogy engedetlenségre, 
korlátlanságra indítsa a kedélyeket, s hatalmunkat és befolyásunkat meg
semmisítse*6, de ne féljetek lelkiatyák semmit; esküszöm azon élő Isten
re, kit e mindenség teremtöjének gondolok, ellenetek semmi czélom sincs; 
én az ész sugalmára hallgattam, melly nekem mást mondott, mint ti, s 
igy természetesen kételkedni kezdettem: váljon mellyik igaz, az e, mire 
titanitátok, vagy az, mit a józanész súgott?

Ha tehát van ebben vétkem, más nem lehet, csak az, hogy kétel
kedem. Igen, de a kételkedő észt Istentől vettem, s hogy ö ezt nekem 
adta, képtelenség volna azt hozni ki, hogy az által ellenetek és a vallás 
ellen vétettem.

Meg mások hihetőleg ezzel, vagy*illyenfélével állnak elő: „Nem 
tagadhatni, a szerzőnek némellyekben igaza van, véleményünkben s az 
által vallásunkban sok tévelgés uralkodik: de nem volna e veszedelmes 
mind azt kiirtani, hiszen ez szükséges a sokaság’ zabolázására. Már 
majd közel kétezer éves e myslicismus s az emberek nem vesztettek ve
le, mért kellene éppen most a fátyolt lerántani róla.6*

Én nem tudnám szigorúan meghatározni, mi különös rendeltetése 
van embernek, ebben sok philosophus eredvény nélkül törte már fejét; 
de annyit merek állítani, hogy igazságra törekedik, hogy tökéletesülnie 
kell, ez természetében van; nem természet ellen szegülés e tehát az , ha 
ti tévedésében, csalódásában akarjátok megtartani?

Ti vallásunknak őrei, igen kitanult theologusok, következőleg vaj
mi tudós férfiak vagytok; én ellenben olly járatlan vagyok akármelly, de 
fökép a theologiai tudományokban, hogy egy csapással tönkre silányit- 
haltok, tehát nincs okotok könyvemre vagy magamra neheztelni. En 
csupán a józanész sugallásábol irok; ti szinte fel vagytok józanészszel 
ruházva, azonkívül roppant tudománynyal is fölfegyverkezve lévén mi
be kerül nektek, ha néhányan öszszeáltok áltanitásomat napnál világo
sabban és szinte kézzel foghatólag — mint mondani szokás — megczáfol- 
ni? Csak ellenséges indulattal vagy éppen üldözői szándékkal ne támad
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jatok meg ; ez nem volna szép; ha ezt tennétek, majd az olvasó közön
ség azt fogná gondolni, hogy nincs czáfoló argumentumotok

Én a nép közöl nem bírok de nem is akarok kiemelkedni; nekem 
nem kell sok tudomány; fökép csak az észt választom vezetőmül, mel- 
lyet Isten adott, s nem támaszkodom az iskolákban szerezhető tudomá
nyokra.

Mit nyernék én avval, ha azt kutatnám, öt vagy hat, vagy tiz ezer 
esztendős e a világ? Ha ki tudnám is mutatni, azért boldogabb nem vol
nék. Nem törődöm tehát azzal, mi történt ezredek előtt más országok
ban , más népeknél, mellyeket én nem ismertem. Semmiből teremteték 
e a világ, vagy valami anyagból, s ez anyag meddig tartott úgy mint 
anyag? nem tudom, és tessék elhinni, sohasem is bánom akármint 
történt.

Az én minden törekvésem csak arra megy ki, hogy mivel mi ta
nulatlan és szegényebb emberek is olly teremtményei vagyunk Istennek, 
mint a tanultabbak és gazdagabbak: éppen olly jogunk is legyen, mint 
azoknak.

Vagy vétünk valamit Isten és a társaság ellen, vagy nem vétünk.
Ha vétünk Isten ellen . egyedül vele lesz dolgunk, rátok szüksé

günk nincs: ha nem vétünk, akkor még kevésbé szorulunk rátok; ha 
vélünk a társaság ellen, mi már akkor, midőn a társaság tagjaivá levénk, 
a minmagunk által hozott fenyitö törvénynek vetettük magunkat alá, te
hát akkor sincs r*tok szükségünk; ha pedig a társaság ellen sem vétünk, 
szeretnék tudni, mi közölök van hozzánk?

Tegyük, hogy mi tanulatlan nép veletek egy kissé ószszekocz- 
czannánk, s köztünk versengés támadna, alkalmasint igy feleselnénk egy
mással.

T i: Hogy az Isten állatjában egy, de személyében három, ezt 
hinnetek kell, különben elkárhoztok.

M i : Nem törődünk vele, legyen egy vagy három ; akár mondjuk : 
h i s z s z ü k, akár mondjuk: nem  h i s z s z ü k ,  földi állapotunk, jólétünk 
legkevésbé sem változik. Ha valaha az Isten azt kívánja tőlünk, majd 
tudtunkra adja, ha pedig nem adja tudomásunkra, nem követelheti tő
lünk igazságosan hogy mégis higyük ; s igy esztelenség, vagy vétek 
volna tőlünk Istenről azt tenni föl, hogy megbüntet bennünket, mivel nem 
hittük három személyét, holott sohasem mondotta, hogy higyük. Hogy 
pedig a nem hivés miatt ti kárhoztassatok el bennünket, ezt éppen nevet
ségnek tartjuk.

T i : Hiszen e szerént ti a vad emberek’ sorsára kerülnétek visz- 
sza , kik semmit sem tudnak Istenről. Mihelyt az ember vadságából ki
vetkezik, valami vallást kell tartania. Milly nagy fáradsággal vergődik 
ember magától csak némi miveltségre is és tudományra ! Hálát kell Is
tennek adnotok, hogy mi benneteket már a legtisztább keresztény val
lásra vezettünk.

M i : Jól van, nem tagadjuk, hogy embernek igen hasznos, de sőt 
bizonyos tekintetben szükséges is egyik másik tudomány, hanem hogy 
éppen a z volna szükséges, mire ti tanitátok bennünket, engedelmetek- 
kel legyen mondva, egyenesen tagadjuk. Ti azt mondjátok, hogy a bib-
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bliában van, mit Isién iránt tudnunk kell, és mégis arra buzdítotok, hogy 
a katekizmust tanuljuk, ellenben a bibliát tiltjátok. Minő tanítás ez? Van
nak köztünk ollyanok, kik a katekizmust majd csak nem egészen tudják 
könyv nélkül; meg mások a reformátusok közöl, kik a bibliából igen so
kat; ismét vannak ollyanok is, kik mind a katekizmust tudják, mind pe
dig a bibliában is jártasok, és legkisebb különbség sincs azért köztünk. 
Egyformán élünk s boldogulunk; még csak egy mérő gabonájával sem 
terem több annak, ki a katekizmust és bibliát tudja, mint a másiknak, ki 
azokbul mit sem ért. Igaz, vannak köztünk ollyak, kik gazdálkodásuk
ban igen gyarapulnak, vagyonosabbak mint a többiek, tehát jobban is 
élnek, pedig a katekizmusból egy kukkot sem tudnak; a biblia soha még 
kezökben sem volt, nem is tudják miilyen, csak nevéről ismerik. Ezek 
azért boldogulnak inkább, mivel iparkodóbbak, takarékosabbak, és mivel 
gazdasághoz jobban értenek, meg mások mivel mesterségüket jól tud
ják. Mi kénytelenek vagyunk azt nyilvánítani, hogy egyetlen egy em
bert sem ismerünk közöttünk, ki csak azért boldogulna, mivel a kate
kizmust tudja. Ha idő s a körülmények kedveznek, mi bizony fogunk 
majd egykor sok ismeretet, tudományt szerezni, -  vagy ha mi nem, uno
káink bizonyosan— de ollyanokat, mellyeknek az életre nagy befolyá
suk lesz.

T i : Az éppen nem szükséges, hogy ti a tudományok’ és ismere
tek szerzésére nagy gondot fordítsatok, időt vesztegessetek, hiszen mi 
azért fáradtunk annyit, hogy tudományunkkal nektek használjunk.

Mi: Köszönjük szépen szivességteket, de mi olly hiszemben va
gyunk, hogy akármelly embernek tudománya kiváltkép csak magának 
használ, nem pedig másoknak. És a ti tudománytok nem is olly termé
szetű, hogy nekünk használhatna, ha csakugyan akarnátok is. Hiszen a 
ti tudománytok nem is tudomány, csak vélemény és egyiteké a másiké
val ellenkezik; ti nem merítettétek tapasztalásból s gyakorlati életből; 
pedig mi azt hiszszük, minden való tudományt onnét kell meríteni. 
Azonban ne is úgy értsétek, hogy mi foglalatosságunkat félbeszakaszt- 
juk és iskolába megyünk seregesen ismereteket szerezni; oh nem, min
den ismeret és tapasztalás, tehát minden való és szükséges tudomány az 
iskola falain kívül, az életben, a természet’ nagy iskolájában szerezhető 
csak meg. Ugyan mi befolyása van az életre annak, ha mi hiszszük vagy 
nem hiszszük: Isten volt e Jézus, öröktül fogva áll e világ, jelen van e 
az ostyában Krisztus, sat ?

T i: Ez istentelenség, elfajzoltság, gonoszság; titeket valamelly 
atheista, azaz istentagadó, vakított el.

Mi: Nem bizony minket; soha sem is hallottuk, mi az atheista. 
Hiszen mi sem azt nem állítjuk, hogy Jézus nem Isten, hogy a világ 
öröktül fogva áll, hogy az ostyában nincs jelen Krisztus, sem az el
lenkezőt, hanem mi csupán azt mondjuk: mi nem  t u d j u k .

Ti :  Igen, de ha mi állítjuk és ti mégsem hiszitek, már ez isten
telenség.

Mi: Ugyde kérünk benneteket, mutassátok meg, hol van az meg
írva, hogy állitástokat hinnünk k e l l ?  Meg akarjuk engedni, hogy ti
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csakugyan hiszitek azt,  mit velünk is elhitetni akartok, de követelheti
tek e józanész szerént, hogy mi is azt higyjük? Nekünk éppen ügy, mint 
nektek, szabad akaratunk van. Ha ezen akaratunknál fogva készek va
gyunk hinni, a mi dolgunk; ha pedig nem akarjuk hinni, képesek vagy
tok e akaratunkat megváltoztatni ? Kisértsétek meg. Mi egyszerű gon
dolkodásmódunk szerént azt tartjuk , hogy akárki mit hisz közülünk, egy 
másiknak vagy harmadiknak semmi köze sincs hozzá. Egy valaki közü
lünk azon véleményben van például, hogy Istennek nem három hanem 
öt személye van. Ö, ez a valaki semmiképen nem bírja megmutatni, hogy 
e véleménye igazság, hogy Isten csakugyan öt személyből áll, mert hi
szen az Isten minőségét nem ismeri, de ő mégis titeket kényszeríteni 
akar, hogy véleményét higyétek, hogy azt igazságnak ismerjétek e l: 
nem azt mondjátok e majd, hogy ö esztelen képtelenséget kíván? Hát ti 
be tudjátok e a három személyt bizonyítani?

T i: Mi nem bírjuk, mert az isteni titkokba nem vagyunk képesek 
behatni, de maga az Isten kívánja , hogy azt, mit eszünkkel föl nem 
érünk, csak higyük.

Mi: Ha nem vagytok képesek bebizonyitani, erőszakoskodást visz
tek rajtunk végbe, midőn annak hivésére szorítotok. Hogy pedig Isten 
kívánja tőlünk e titkok’ hivését, tagadjuk, mert nekünk még csak egy 
szót sem nyilatkoztatott.

T i : Igen ám , de helyettetek nekünk nyilatkoztatta , hogy aztán 
veletek is közöljük.

Mi: Mutassátok meg, győzzetek meg arról, hogy nektek nyilat
koztatta. Mi által tevétek magatokat arra fölöttünk érdemesekké, hogy 
csupán nektek nyilatkoztassa akaratát? Mig érdemeiteket és annak kö
vetkezésében nyert kiváltságtokat meg nem mutatjátok, nem hihetünk 
nektek. Istent ugyan nem ismerhetjük, de mégis hiszszük ró la, hogy 
igazságos; azt meg tapasztalásból tudjuk, hogy mi emberek mindnyá
jan gyarlók, tévedhetök vagyunk. Miként egyeztethetnek hát meg az 
isteni igazsággal, hogy olly nagy tanuságu dolgot néhány gyarló, kö
vetkezőleg akarva, vagy nem akarva minket megcsalható emberekre 
bízott volna, holott egy munkával mindnyájunkkal közölheté vala. Ha 
csakugyan rátok bízta volna Isten mind azt, mit velünk a sokasággal tu
datni kívánt, mint a tapasztalás bizonyítja, igen megcsalódott volna. 
Mert lám mióta és hányán prédikáltak, és az emberiség nem sok hasznát 
vévé. Azok, kik hiszik predikálástokat semmivel sem jobbak, mint azok, 
kik nem hiszik. Lehet, azért nincs tanitástoknak foganata, mivel az em
ber szeret utánozni, s igy példátokat követi. Vagy lehet predikálás nél
kül is ügy cselekedni, miként az üdvözségre szükséges vagy nem lehet. 
Ha lehet, most már egyszer evvel tegyetek kísérletet, minthogy a csupa 
predikálásnak ezredek óta nem nagy sükere volt: ha pedig nem lehet, 
ne vesztegessétek az időt és erőtöket a rra , mi predikálás nélkül nem 
megy, hanem szüntelen és mindenütt csak prédikáljatok.

T i : Ha sükere nem volt predikálásunknak, mi okai nem vagyunk, 
hanem magatok, mivel nem hittetek szavainknak.

M i: De hát mért nem prédikáltatok ollyat, miben nem kételked
hettünk volna, és mért nem bizonyitátok cselekedetekkel tanítási őszin-
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♦eségteket. Mutassátok ki, mellyik az igaz vallás, mellyik foglalja magá
ban a tiszta moralitást, de olly kétségtelenül mutassátok ki, hogy akár- 
melly vallási felekezet abban megnyughassék s azt valódinak elismerni 
kénytelen legyen: mi fogadjuk, hogy egész lelkűnkből ragaszkodunk 
hozzá. A mi keresztény vallásunkban, igaz igen szép tanítás, vagy intés 
találtatik, t. i. ez : Szeresd felebarátodat mint tenmagadat, de mivel látjuk 
hogy ti ezt nem tartjátok meg, mi nem sokat törődünk vele, hiszen tő
letek tanuljuk ezt.

T i : Milly vakmerőség rólunk kimondani, hogy mi felebarátunkat 
nem szeretjük.

M i : Nem szándékunk tagadni, hogy egyesek vannak köztetek, 
kik e szép tanítás szellemében élnek, hanem az egész religioi rendszer 
nem alapul a felebaráti szereteten. Ha szükségesnek tartanók ez állítá
sunkat részletesen és sok oldalról támogatni, igen hoszszura terjedne 
vitatkozásunk, tehát csak egy bizonyítás elég legyen. A religió azt 
mondja: ne gondoljunk e világgal, sanyargassuk testünket, tűrjünk bé
kével minden jogtalanságot, legyünk alázatosak sa t . , majd a más vilá
gon megkapjuk jutalmunkat: ti a religionak őrei, fentartói, szóval egy
házi atyák e tanításokkal egészen ellenkezőleg cselekesztek: e világgal 
nagyon is gondoltok, minden javaiban részesülni igyekeztek; magato
kat nem sanyargatjátok, sőt ugyancsak kedvezlek testeteknek ; nemcsak 
jogatlanságot nem tűrtök, sőt még azt sem tűritek, hogy ártatlan véle
ményünket kimondjuk; nemcsak alázatosak nem vagytok, sőt igenis 
büszkén hordjátok fejeteket; szóval ti a világi minden gyönyörűségben 
részesültök, vagy igyekeztek részesülni, minket pedig atulvilági javak’ 
élvezésére utasítotok; ezt mi nem tartjuk felebaráti szeretetnek, hanem 
ámilásnak, már pedig minden ámítás , csalás; következtetés : ki feleba
rátját csalja, az felebarátját nem szereti.

Ámbár előbb azt mondottuk egy bizonyítás elég legyen arra, hogy 
felebarátotokat nem szeretitek, de én magam részéről mégsem állhalom 
m eg, hogy némcllyeket el ne mondanék, — a nép ezt nem is gyanítja, 
tehát nem is akarom az ö hallatára elmondani, nehogy ellenetek felin
gerelni látszassam.

A történetnek majd minden lapja, s pedig minden vallási feleke- 
zetnél azt látszik tanúsítani, hogy az egyházi személyek nem szereték 
felebarátjukat. Csupán erről igen nagy könyvet lehetne és kellene ír
nom , ha minden felekezetet csak röviden is akarnék érinteni, mi pedig 
nem czélom, tehát csak a nevezetesbeket említem meg.

Tekintsük csak az inquisitiot és harmincz éves háborút. Hány em
bert mészároltak le ezekben vallásunk tanítói! váljon szeretet’ gyümölcse 
volt e ez ?

De magában evangéliumunkban sincs azon tiszta morál, miből a 
felebaráti szeretetnek kellene folyni. Ott van ugyan: szeresd felebará
todat, de mit használt, ha ez csak papiroson maradt; cselekedettel mást, 
ellenkezőt tanúsítottak egyházi főnökeink ?

Azonban úgy látszik, hogy a mi moráltanitás van is vallási köny
vünkben , más korábbi felekezetekllil kölcsönöztetek , azért nem tenné 
meg gyümölcsét. A Samanáusok taniták, hogy Isten előtt minden ember
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egyenlő, tehát egymást szeretnünk kell. Hogy az ellenünk vétetteknek 
megkell bocsátani, a régi pogányok már tanították. A mi tanitóink ezt 
kificzamitolták, arra intvén, hogy ha valaki arczon csap, másik orczádat 
is tarlsd. Ez a jogossággal homlokegyenest ellenkezik, pedig lehet e 
ott morál, hol jogosság nincs ? Hiszen ez a gonosztevőt megerősítené 
gonoszságában. Ez egyenes ut a zsarnokságra. Ez egyetlen tanítás, mert 
olly természetű, hogy sok más embert lealacsonitó következtethetik be
lőle, képes minden rosznak szülő anyjául szolgálni. Ha egyszer az embert 
annyira vitted , hogy a jogtalanságot ellűrni vallási erénynek tartsa, sőt 
még több jogtalanság’ elkövetésére — másik orczáját odatartva — zsarnokát 
vallásilag híja föl: akkor azon ember egész méltóságából ki van forgat
va , s barom gyanánt használható. E tanításból merülhetett ki mind azon 
zsarnokság, mi a keresztény emberiségen azóta pusztított.

Vagy jónak tartjátok e tanítást vagy nem. Ha igen, mért nem 
követitek, midőn most az egyházi javakat a közjóra akarják az ország
gyűlésen fordítani, ti minden tehetségtekkel ellene álltok, pedig e taní
tás szerént még többet is kellene adnotok, azaz másik orczátokat vagy 
zsebeteket is oda kellene tartanotok: ha pedig rosznak ismeritek, mért 
nem törülitek ki az evangeliombul ?

E tanítás szolgaságra vezeti a jó t, önkényre ösztönzi a gonoszt; 
én úgy hiszem ezt nem keresztény, vagy felebaráti szeretet súgja.

Minden vallási tanainkból Istent, mint valami kegyellen zsarnokot 
emelitek ki. Ebből aztán ama következtetést vonja ki a nyomorult em
ber, hogy ha Isten illyen, e földön is az ö akaratjából létezik a zsar
nokság. Ugyan felebaráti szeretet e ez ?

De még a méltányosságot sem hagyja helyben evangéliumunk, 
mondván: hogy egy eltévedt, elvetemedett, feslett életű fiút az apa in
kább szeressen, mint a többieket, kik a jó ösvényen megmaradtak. Én 
nem vagyok képes ezt felebaráti szeretet gyanánt elismerni.

Boldog Isten! evangeliomi szelídség, felebaráti szeretet súgta e 
azt, hogy a más véleményüeket, mint eretnekeket kegyetlenül üldözté
tek? Milly dühösen támadtátok meg az ariánusokat, manicháusokat; 
mennyi embervér folyt azon háborúkban, midőn Mahomed követőit ki 
akarátok pusztítani!

Felebaráti szeretet ösztönzött e benneteket, midőn Amerikának 
szelíd népeit még kutyákkal is marczongaltatátok ? Afrikának tös lakóit, 
még most is baromként adjátok el; az indusokat őserdőik mélyében űzi
tek s tulajdonukat elfoglaljátok, keresztény vagy felebaráti szeretet e ez?

Ti azt mondhatjátok e rre : hiszen mi, kik az egyháznak igazgatói, 
a vallásnak őrei vagyunk, azt nem teszszük. a mivel bennünket vádolsz; 
ne n is mondom é n , hogy éppen ti teszitek, kik hoszszu reverendába 
jártok s derékon körülövezve vagytok, hanem , ti engeditek, a ti jóvá
hagyástokkal történik, ti — a nem reverendásokkal egy czélra dolgoz
tok. Ti adtatok rá példát, ti tanitátok erre a többieket.

Mért nem átkozzátok ki az egyházból mind azokat, kik így csele- 
kesznek? mért nem keltek ki Krisztus auctoritásával (tekintély), hogy 
ő ezt nem akarja, mért nem hivatkoztok a népre, ha egyes zsarnokok el
lenszegülni merészelnek, s a felebaráti szeretetet lábbal tapodják?
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Szóval a mi keresztény religiónkban a felebaráti szeretet igen Szé
pen tündökiik, de csak papiroson, mert cselekedetben főpapjaink képmu
tatók, együgyüséget tanítanak; erre szoktatják híveiket, hogy könnyeb
ben rászedhessék; alázatosságra intik, hogy annál könnyebben ural
kodhassanak rajtuk; irgalmasságot prédikálnak, de a máskép hívőket 
Isten dicsőségére megégetik.

Én nem mondom, hogy csak a mi vallástanitóink illyenek; a ma- 
homedánusok versenyeztek velük: háborút és öldöklést egyiránt prédi
káltak vallásukkal. Mi okozta, hogy Ázsiának azon egykor virágzó ré
sze , hol inahomedánusok áradtak e l , barbarizmusba siilyedt? Váljon 
nem ezek tanításának következése e az? Sőt igen!

A mahomed vallásnak papjai minden felvilágosodásnak ellenségei 
lévén tudatlanságot prédikáltak; felebaráti szeretet e ez ? Minden rósz, 
mi embert érheti, nem sújtja öt olly annyira, mint tudatlansága ; vagyis 
majd minden rósz ebből ered ; szereti e az felebarátját, ki öt tudatlan
ságában kívánja megtartani ?

Más részről mit tanítanak Mahomed papjai? azt, hogy korlátlan 
hatalmú a fejedelem, hogy ö élet és halálnak u ra ; neki határtalan s vak 
engedelmességgel tartozik minden alattvaló.

Az iliy tanítás elfojt emberben mindent, mi öt emberré tenné; el
fojt minden szorgalmi és tökéletesülési szellemet, a népet barommá ala- 
csonítja le.

Meg más népek és vallási felekezetek papjai, miként gyakorlák a 
felebaráti szeretetet ? e hivatalukból a csalásnak mesterséges rendszerét 
koholták ki; a religiót palástul használták csak, melly alá rejték ha
szonvágyukat. Oraculumokba bújtak, s annak titkos fátyola alól hallaták 
gonosz szózatukat; bálványokat állítottak, s azok mögé rejtezve általok 
kérték az áldozatokat; a vak nép nyájának javát adá a bálványoknak, de 
ezek nem ehetvén a henye papok híztak belőle. Ugyan kérlek, mondjá
tok, felebaráti szeretet e ez ? —

Minden vallási felekezetek papjai majd ugyanazon rendszert köve
ték ön becses személyüket illetőleg. Magokat a hívektől elkülönözték; 
kiváltságos testületekké alakultak; minden teher alul magukat kivonták 
s azt a hívek’ vállaira hárították.

Nötelenséget fogadtak, hogy a házi és atyai gondok alul mene- 
kedhessenek , de titkon fajtalankodtak.

A dologtul irtóztak, tehát az áldozatok ürügye alatt nyitottak 
magoknak jövedelemforrást, az ajtatosság színével henyeségüket lep
lezték.

Isteni szolgálat neve alatt olly szertartásokat hoztak szokásba, 
mellyek által inkább magoknak igyekeztek a nép előtt tiszteletet szerezni.

Nem, ők a felebaráti szeretetet sohasem gyakorolták, hanem szün
telen csak önhasznukat tárták szem előtt.

És miként eszközlék, miként alapiták befolyásukat, hatalmukat? 
úgy, hogy mind azt, mi önérdeküket, önhasznukat csak távolról is érint
hető, istentelenségnek, legnagyobb véteknek nevezték.

Magokat Isten előtt közbenjáróknak hirdetvén, a nép tőlük re
mélte és kérte bajának orvoslását; mivel ők lelki orvosoknak hivaták
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magokai, az esdeklőn nem tudának — azaz nem akarának — máskép segí
teni , ha csak a bajoknak legtitkosabb, legtávulabbi okait elő nem adák.

így jőve szokásba a fülbegyónás ; s ez megtörténvén már akkor 
bátran elmondhatta volna a papság: mert enyém az ország, és a hata
lom , és a dicsőség.

E gyónás kezdete ama forrás, mellyböl az emberiségre annyi pes
tis áradott; ez vesztegeté a lelkismeretet, miből aztán támadt az általá
nos romlottság; mert mitől borzadjon ember viszsza, mirevaló neki a 
lelkismeret, ha midőn egyszer a papság, a félisteneknek hitt osztály 
olly módot talált k i, mi szerént kiki legfertelmi sebb vétkét is könnyű 
szerrel megválthatá. A szegényebb vétkes böjtöléssel, gyónással, s néha 
tehetségéhöz mért némi csekélyebb vagyoni áldozatokkal megszabadul
hatott bűneitől; a vagyonosabb már bizonyos mennyiségű pénzen vált
hatta meg vétkét; ha a körülmények úgy hozák, hogy mind a papság
nak pénzre nagyobb szüksége, mind pedig a vagyonosabb bűnösöknek 
alkatmatlan vala a gyakori gyónás és váltság: előre s egyszerre som
máson letették még majd jövendőben elkövetendett vétkeik diját.

A romlottság ekkor legnagyobb fokra hágott, s illy körülmények 
közt moralitásrul szó sem lehet többé.

Midőn az emberiség ennyire sülyedt, s a papság nem lépett föl e 
majd végveszéllyel fenyegető baj orvoslására, mondhatni e hogy ők 
felebarátaikat szeretők? Ha felebarátaik alatt csak papitársukat érték, igen.

Hogy a papságnak a nép iránti gondolkodásmódját ismerjük, hall
gassuk mit mondanak magok az egyház’ főnökei. Symesius püspök ezt 
mondja: „A nép egyátalán csalatni akar, máskép nem bánhatni vele. 
Régenten az egyiptomi papok éppen úgy cselekedtek; templomba zár
kóztak s ott álliták öszsze mysteriumaikat; ha a nép tudta volna, hogy 
öt igy csalják, majd kikelt volna ellenök. De hogyan is lehessen a nép
pel másként tenni, ha már egyszer nép? Én magamra nézve mindig 
philosophus, de a népre nézve mindig pap fogok lenni.u Nazianzi Ger
gely Jeromosnak írván ezt mondja : „Csak valami fecsegés kívántatik, 
hogy a nép megcsalódjék; minél kevésbé érti, annál inkább csodálja.— 
A mi atyáink és bölcseink sokszor csak azt mondák el, mit a körül
mények és szükség javasoltak, nem pedig azt, ami t  magokban gon
doltaké

Mért bánlak és bánnak a papok igy a néppel ? saját érdekükből; 
szeretnék e a papok, ha velők igy bánnának? és most kérdem, igy csele
kedve szeretik e felebarátukat ?

Holmi értelmetlen szavakat, bizonyos hokuspokust, jelentőség nél
küli hadanozást drága áron adtak e l ; és erre azt mondhatjátok ugyan: 
tehetünk e mi ró la , hogy a nép illy balga ? hogy illy semmiségeket 
nagy fontosságú dolgok gyanánt tekint ?

Ha úgy tekintelek benneteket, mint csupán polgárokat, még akkor 
is kárhoztatnom kell benneteket, hogy a jó szivü s ennél fogva könnyenhivő 
sokaságot igy csaljátok : azért a polgári törvények szerént is büntetésre 
méltók vagytok, hát ha mint vallási tanítókat veszlek benneteket, hány- 
szoros büntetést érdemeltek ?
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Ha szeretitek embertársotokat, nem kell e azon munkálkodnotok, 
hogy felebarátaitok illy módon ne csalódjanak, hogy így kijátszatni ma
gokat ne engedjék ?

Azt mondjátok: bűn, embertársunktól még csak egy forintot is 
elidegeníteni, de micsoda bűn ez ahhoz képest, midőn eszét igyekeztek 
kiforgatni, minek hiányában aztán egész életére minden földi jólététől 
fosztjátok meg ?

Nézzük, mit tanított prófétánk — Jézus, követitek e öt, szereti
tek e felebarátotokat úgy mint ö szerété, s mint szeretni példájával meg- 
mutatá? De ez hoszszura terjedne, tehát külön fejezetbe szedem öszsze, 
mi követésre méltó az evangeliomban följegyeztetett.

X. FEJEZET.

E v a n g e lio m i k ivo n at.

A három első evangélista majd egészen egyenlően adja Jézus ta
nítását, csak szavakban és Írásuk módjában különböznek; János a negye
dik egészen eltéröleg mást beszél. Mi lehet oka, hogy fogantatását, 
születését, halálát s feltámadását nem olly egyetértöleg írtak ? az, hogy 
tanításának tanúi lehettek , de születését csak hallomásból írták; midőn 
a farizeusok elfogták, a tanítványok oda hagyák, következőleg sem ha
lálát, sem feltámadását magok nem látták, s az evangélisták is termé
szetesen csak azt irhaták , mit és miként nekik mások beszéltek.

Az evangeliomi tanítás többnyire keleti népek’ beszédmódjára ha
sonlításból , figurákbul vagy képekből áll, tehát néha néhol magyaráza
tot is ragasztok hozzá. Az egyházi atyák ugyan azt mondják: az írás 
magyarázásához világi ember nem é r t : én azt hiszem a magyarázathoz 
nem egyházi vagy világi ember, hanem ész kívántatik meg.

Má t é  evangelioma szerént.
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek igéjével, melly 

az ö szájából származik/1 - - 4. r. 4. v. — Ha isteni nyilatkozat volna 
ez evangeliom , egy szó vagy mondás sem találtathatnék benne ollyan, 
mit magyarázni lehetne vagy kellene, hanem azt minden ember egyen
lően értené, s kellene érteni: de hogy nem isteni nyilatkozat, már az 
eddig elmondottakbul úgy hiszem eléggé kiviláglott.

E vers az én felfogásom szerént annyit tesz, hogy embernek szel
lemi éldeletre éppen olly szüksége van, mint anyagira: ha ki tehát ez 
élvezetét embernek elvonja, vagy megszerezni akadályozza, felebarát
ját nem szereti, következésképen Jézus tanítását nem követi, tehát nem 
is keresztény.

„Térjetek meg, mert elközelitett a menyeknek országa 17. v.“ Itt 
Jézus a mennyeknek országa alatt egy szebb földi jövő, boldogabb idő
szakot értett hihetőleg, mellyet tiszta elveinek hirdetése által remélt el
közeledni. Némileg el is érkezett, de később egyszerű tanítása a sok fo
nákság alá temetletett. Ez intést még ma is elmondhatja minden nemes 
keblű férfiú a sokaságnak, s talán szükségesebb kiáltani, mint valaha,
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mert valóban, ha jobb útra nem térnek az emberek, mint a mellyen el
indultak, üdv e földön nem leszen soha.

„Boldogok a kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot: mert ók 
megelégitetnek.“ 5. r. 6. v.— A boldogs?*got igen különböző, tehát sok
féle dologban keresik és találják az emberek: egyik pipagyüjteményben, 
másik ágyasok változatosságában, harmadik külföldi agarakban sat. sat. 
én abban keresem és valósággal találom is, hogy az igazságot szomja
zom, óhajtóm.

Hány foknyi a fölebb emlitettek gyönyöre, nem tudom, de mindent 
hihetnék inkább, mint azt, hogy az ö boldogságuk az enyémmel fölér.

Igazolom tehát tanítónk’ állítását. Ugyan mért nem kisértik meg 
egyházi és világi elnökeink ? „Boldogok a kiknek szive tiszta: mert ök 
az Istent meglátják.“ 8. v.—Hogy meglátjuk e az Istent — minthogy mi- 
sége előttünk ismeretlen, tehát nem tudjuk, látható e— én nem tudom, de 
hogy nagy boldogság, ha embernek szive tiszta, tapasztalásból mondom; 
ez állítás tehát akár vallásilag, akár csupán polgárilag vegyük, minden
kor egyike marad a legszebb, legigazabb mondásoknak.

„A gyertyát is nem azért gyújtják meg, hogy elrejtsék véka alá; 
hanem hogy a gyertyatartóra tegyék és fényljék mindeneknek, kik a 
házban vannak.'u 15. v. — E hasonlatosság azt jelenti, hogy a melly 
ember felvilágosodottabb, ne tartsa észvilágát magában, hanem világosít
sa föl a körülte levőket. Ti kik ebben akadályozzátok az embert, nem kö
vetitek mesterünket, következőleg nem vagytok igazi keresztények.

„Ha a ti igazságtok feljebb nem bővelkedik az írástudók és fari
zeusok igazságánál: semmiképen nem mehettek be a mennyeknek or- 
szágába.u — Ebből azt tudjuk, hogy a zsidó vallás papjai sem voltak 
igazságosak, tehát nem szereték felebarátjukat.

„Hallottátok hogy megmondatott a régieknek: ne ölj; mert valaki 
ölend, méltó az ítéletre.“ 21. v.

„Én pedig azt mondom nektek, hogy ha valaki haragszik az ö atya
fiára ok nélkül, méltó ítéletre.46 22. v.

„Azért, ha a te ajándékodat az oltárhoz akarod vinni, és ott meg
emlékezel arról, hogy a te atyádfiának vagyon valami panasza ellened : 
hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat és menj el, békélj meg először 
atyádfiával, és azután előjővén, úgy vigyed fel a te ajándékodat.^ 23— 
24. v. — Ha szabad szólanom, én pedig azt mondom, hogy ti, kik ke
resztény vallásunk papjainak tartjátok magatokat, nem is vagytok keresz
tények, ha abban áll a kereszténység, hogy Jézus példáját, tanítását, in
tését követnünk kell.

Ugyan kérlek benneteket, nem ok nélkül haragusztok e embertár
saitokra, t. i. ollyanokra, kik véleményüket kimondják egy vagy más tárgy
ról a nélkül hogy valaki ellen vétettek volna ?

„A te esküvésedben ne hazudjál, hanem a miről megesküdtél az 
Urnák, azt megteljesitsd.“ 33. v. — Nem csak az Urnák, hanem ember
nek tett esküdet is tartsd meg.

„Semmiképen ne esküdjetek se az égre, se a földre, se fejetekre, 
hanem a ti beszédetek legyen: úgy — úgy, nem — nem; ennek felette 
valami esik, a gonosztul vagyon.^ 33 — 37. v. — Igaza van meslerünk-
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nek, mert midőn nem elégesznek meg az emberek azzal, ha midőn mond
juk: u g y v a n ,  vagy nem  ú g y  van ,  erkölcsi nagy romlottságot 
jelent. —

„Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoz
nak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek/4 44. v.

„Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, ki az ö napját feltá
masztja mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, 
mind a hamisaknak/4 45. v.

„Mert ha azokat szeretitek (csak) a kik titeket szeretnek, micso
da jutalmát veszitek annak/4 46. v.

„És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek szeretettel, mit cselekesz- 
tek egyebeknél többet ?44 47. v.

„Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéle
tes /4 48. v. — Ezek nem példabeszédek, nem haszontalanságok, hanem 
világos értelmű mondások, inellyeket nem szükséges magyarázni, mely- 
lyeket mindenki ért; de nekem egyéb észrevételeim vannak.

Az ember még ma is igen alacson fokán áll a tökéletességnek, s 
Jézus idejében még alacsonabban állott, ha majd egykor a tökélynek 
magas fokára emelkedik s a gyarlók a kisebb számot teszik: akkor meg
engedem, hogy ember még ellenségét is szereti, mert nem leend józan 
oka tőle nagyon félni, hogy neki árt, mivel mint fölteszszük a többség 
fölvilágosult, tökéletes lesz, tehát mért ne szeretné még a rósz szándé
kú, de ártani nem igen tudó gyarlókat? legfölebb sajnálkodni fog raj
tok; de hogy a minden oldalról üldözött, megcsalatott, jóra czélzott tö
rekvésében gátolt, csekély számú, kevesebb osztály ellenségét, üldözőit 
szeresse, majd lehetetlen.

Hiszen ti vallásunk tanítói, kiknek a tökéletességben legalább pár 
fokkal felebb kell állnotok, még azokat sem szeretitek, kik titeket soha 
nem üldöztek ; mi gyarlóbbak lévén hogyan szeressük üldözőinket, hi
szen mint illik és kell, példátokbul tanulunk.

De Jézus alkalmasint így érté fölebbi mondásait: ha a roszat jóval 
viszonozzuk, az, ki bennünket roszszal illetett, e rendkívüli és szokatlan 
viszonzás által megszégyenli magát, meglepetik, magába szál, s a jó útra 
tér. Mondom, Jézus alkalmasint így gondolkodott; azt föl nem tehetem 
róla, hogy így értette legyen: bár hányszor bántanak, bármiként üldöz
nek, akárhogyan nyomorgassanak ellenségeitek : még is őket mindig 
szeressétek, a nektek okozott roszat mindig jóval viszonozzátok.

Hiszen ez természetlenség volna; ez a gonoszokat buzdítaná, a 
jókat kínozná, szóval zsarnokságot és szolgaságot tanítana, szülne.

Bár Isten egyaránt felhozza a napot a gonoszakra és jókra, de az 
ember nem Isten, s nem is lesz olly tökéletes soha.

Egyébiránt a nap és az egész mindenség nem csupán azért van, 
hogy néhány gonosz és néhány jó embernek egyaránt szolgáljon. A vi
lág rendszere igy á ll, eső esik, akár van jó és gonosz ember, akár 
nincs.

„Eszetekbe vegyétek, hogy alamizsnátokat ne osztassátok ember 
előtt, hogy láttassatok azoktul/4 6. r. 1. v.
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„Azért mikor alamizsnát osztogatsz , ne tégy annak czégért, mint 
a képmutatók cselekesznek, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek.4* 2 v.

„Mikor pedig te osztogatsz alamizsnát, ne tudja a te balkezed, mit 
cselekszik jobb kezed; — hogy alamizsnát titkon tegyen.44 3-4 v. — 
Nem tudni, Jézus maga volt e oüy szószaporitó, vagy az evangélista, 
hiszen egy mondásban is kifejezheté intését. Jézus többet kívánt ember
től mint tőle telik; ha komolyan monda az alamizsna-osztásról beszédét, 
azt kell következtetnünk, hogy nem esmeri az emberi természetet; de 
ö bizonyosan csak ezt akará mondani: ha valaki jót tesz valakivel, vagy 
valakikkel, ne álljon ki a piaczra, és ne lármázza nagy dicsekedve, hogy 
ö ezt meg ezt a jót tette; mert csak valjuk meg őszintén , bizony ha va
lami jó cselekedetet viszünk végbe, nem törekedünk azt erőnek erejével 
és minden módon titkolni; jól esik embernek, ha szerénységből elhall
gatott jót tettünk, mások tudomására esik, csak a szemtelenkedés kár
hoztatandó.

Hiszen ö maga Jézus sem bujt el, midőn jót cselekedett, de nem is 
lehet; mert a segedelemmel olt kell teremni, hol arra szükség van ; talán 
csaknem vonjuk azt meg azért, mivel majd hihetőleg sokan látják, s 
tanúi lehetnek?

„És mikor imádkozol, ne légy ollyan, mintaképmutatók, kik örö
mest imádkoznak fenállva a gyülekezetekben, hogy az emberektől lát
tassanak.44 5, v. — A ki csak azért imádkoznék, hogy mások lássájf, az 
természetesen hitvány s képmutató volna.

„Te pedig mikor imádkozol, menj be a te titkos házadba és ajtód 
bezárva imádjad a te atyádat.44 6. v. — Tehát Jézus tanítása szerént nem 
éppen szükséges szentegyházba menni imádkozni. Ebből azt következ
tethetni , hogy szükségtelen olly roppant egyházakat építeni, miilyenek 
emelésében sokan köztünk a religiót lenni hiszik.

„Mikor pedig imádkoztok, ne legyetek sok beszédiiek mint a po- 
gányok, kik azt állítják, hogy az ö sok beszédük által hallgattatnak meg.“ 
7. v. — Lám mesterünk sem hívé, hogy imádság által Istentől egyetmást 
meg lehetne nyerni, sőt kárhoztatja, hogy a pogányok hoszasan hálál
kodnak , s mondja tovább :

„Ne legyetek azért azokhoz hasonlók: mert jól tudja a ti atyátok 
mi nélkül szűkölködtök, minek előtte kérnétek ő tőle.44 8. v. — Helyesen, 
én is azt hiszem, hogy Isten tudja mire van szükségünk; s ha azt teszi
tek föl róla, hogy a szükségeset meg nem adja, ha csak nem imádkoz
tok hozzá, semmi jóságot, szeretetet nem tulajdonítotok neki, hanem egy 
gőgös, dicsvágyó, fösvény emberhöz hasonlítjátok.

„Ha megbocsátjátok az embereknek az ö vétkeiket, megbocsátja 
nektek is mennyei atyátok.44 14v. — Ez is igen derék mondás; csak 
hogy mivel Istent nem ismerjük, azt sem tudhatjuk, meg lehet e öt bán
tani, ha igen, mivel bánthatni meg?

Én tehát igy tettem volna Isten helyett: ha megbocsátotok az em
bereknek , ők is megbocsátanak nektek.

Találtathatnak ugyan olly gonosz szivü emberek is, kik ámbár ne
kik megbocsátanak az emberek, ők még sem bocsátanak meg nekik, de 
az illyek csak rút kivételek.

16*
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„Ne gyüjtsetek kincset e földön, hol a rozsda és a moly mege
mészti , és a hol a lopók kiássák és ellopják azt.“ 19. v.

„Hanem gyüjtsetek magatoknak kincset menyországban, hol sem a 
rozsda, sem a moly meg nem emészti, és hol a lopók ki nem ássák, sem 
el nem lopják.“ 20. v. — Ugyan mért nem követitek ti gazdag egyházi 
személyek ez intést? hát ti semmibe sem veszitek mesterünkneke nagy 
fontosságú szavait? Bizony mondom úgy cselekesztek , mintha a meny
országi kincsre semmit sem építenétek; ha igy folytatjátok még egy 
ideig, majd híveitek azzal kezdenek vádolni, hogy ti menyországot, jövő 
életet nem is hisztek. Ha jó keresztények volnátok , Jézusnak ez intését 
követnétek. Minthogy én a menyországrol semmi bizonyosat nem tudok, 
mesterünknek fölebbi két mondását igy módosítanám: Ne olly kincset 
gyüjtsetek, mellyet a rozsda és moly megemészthet, vagy a tolvaj el
lophat, hanem ollyat, mellyet rozsda és moly meg nem emészthet, sem 
tolvajok és rablók soha el nem idegenithetnek. Hogy miből állna az illy 
kincs, azt hiszem, kiki magyarázat nélkül is tudja.

„Senki nem szolgálhat két úrnak.“ 2'4. v. — Minthogy e mondás 
mindenkinek szólhat, s mivel pedig gonosz tanítás volna, ha azon értelmet 
adnák neki, hogy mindenki valakinek szolgája legyen, mert az ember
nek szabadnak keli lennie, tehát természetesen úgy kell értenünk, hogy 
senki sem láthat egyszerre két dolog után, senki sem végezhet egyszer
re kJt kötelességet jól; senki sem érhetei egyszerre két czélt s. a. t. 
Más szóval: a ki gazdagságot szerezni, pénzt gyűjteni tette föl magában: 
az nem foghat tudomány kincset gyüjthetni. A hazug nem lesz igaz
mondó ; az erkölcs nem lehet gonosz azon egy időben s a t.

„Ne ítéljetek, hogy ti se Ítéltessetek, mert a minémfi Ítélettel ítéltek, 
ollyannal Ítéltettek; és a minémfi mértékkel mértek , ollyannal mérnek 
nektek.“ 7.r. 1-2, v. — Midőn ti egyházi főnökök a másvéleményüeket 
mint eretnekeket máglyára és lánczra és halálra ítélitek, nem követitek 
Jézust és tanítását, tehát nem is vagytok keresztények.

A mi pedig a hasonmértéket illeti, nem mindig méretik ugyanazzal 
viszsza, mert a mérleget néha a hatalmasabb keríti birtokába, s ki nem 
bocsátja, és mindig csak az egyik serpenyőt terheli.

Úgy látszik az illyenek nem hisznek örökéletet, mert különben 
félniök kellene, hogy ha itt az időből kifogynak, mielőtt nekik olly mér
tékkel viszszaméretett volna, millyennel ők mértek, majd más világon 
pótolják azt ki. Váljon azok, kik az eretnekeket megégeték, megéget
téinek e más világon, minthogy itt senki sem mért ugyanazon módon 
nekik?

„Miért nézed pedig a szálkát, a melly vagyon a te atyádfiának sze
mében , a gerendát pedig, melly a te szemedben vagyon, nem veszed 
eszedbe ?“ 3. v.

„Vagy mimódon mondhatod atyádfiának: hadd vessem ki a szál
kát szemedből, ha a te szemedben gerenda vagyon ?“ 4. v.

„Te képmutató, vesd ki először azt a gerendát a te szemedből, és 
azután gondolj arra , hogy a szálkát a te atyádfia szeméből kivehessed.u
5. v. — Gyönyörű mondások. A ki másnak hibáját megrója, maga ne
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legyen hibás; mert ha maga tele van hibákkal, megrovásának sintésének 
semmi sükere nincs, vagy csak igen csekély.

„Valamit akartok hogy cselekedjenek az emberek ti veletek, azonnal 
cselekedjétek ti is azokkal; mert ez a törvény és a próféták írása/6 12. v.— 
Felséges mondás! Ha az emberek ezt megtartanák, a sok vallási és pol
gári foliantokra nem volna szükség.

,,Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, kik hozzátok jönek juhoknak 
ruhájában, de belöl ragadozó farkasok/6 15. v. — Eléggé nem ajánlható 
mondás. Talán sohasem volt olly sok juhbörös farkas mint korunkban, 
tehát soha nem volt olly szükséges ez intést hangoztatni mint időnkben. 
Miként ismerik tni meg e juhbörbe bujt farkasokat, a kővetkező versek 
megtanítanak:

„Az ö gyümölcseikről ismérhetitek meg őket; váljon szednek e 
tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?66 16. v.

„Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöket terem : a megveszett fa 
pedig hitvány gyümölcsöket terem.66 17. v. Más szóval: Cselekedeteikről 
ismerhelni meg az embereket.

„Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se pénzt a ti erszénytekbe.66 
10. r. 9. v.

„Se útra való táskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát: mert mél
tó a munkás az ö táplálására.66 10. v. Ezeket tanitványinak mondta volt 
Jézus, midőn őket szétküldé tanítását prédikálni. A pénznek jó oldalát 
csak esztelen tagadhatná, de hogy több kárhozatost okozott mint üdvö
sét, csak bolond tagadhatja. Jézus, a communismusnak volt barátja, ta- 
nitványival együtt megvetette a pénzt és saját vagyont, hanem azt tartá: 
ők tanítanak , tehát munkálkodnak a társaságban, s midőn megéheznek, 
esznek olt, hová éppen érkeznek, a közösből. Ti lelki atyák, az ö taní
tásától iszonyú meszsze tértetek e l; senki sem ismer bennetek az ö ta
nítványaira. Cselekedjetek úgy mint ö , ne gondoljatok semmi pénzzel, 
ereszszétek a hívek közt közösre, s ha majd megéheztek, akárhol lakoz
hattok belőle , mint a társaság munkás tagjai.

„Nem fertözteti meg az embert, a mi száján bemegy, hanem a mi 
kijön, az fertözteti meg az embert.66 15. r. 11. v. — Tanitványi kérték, 
hogy magyarázza meg ezt nekik. Ö pedig monda:

„Még is értelem nélkül vagytok e ti is ?66 16. v.
„Nem tudjátok-e hogy a’ mi az ember száján bemegyen, a’ gyo

morba megyen , és onnét az árnyékszékbe vettetik ?u 17. v.
,,A’ mellyek pedig az embernek szájából származnak, a’ szívből 

jönek k i, és azok fertöztetsk meg az embert :66 18. v.
„Mert az embernek szivéből jönek ki a’ gonosz gondolatek , gyil

kosságok, paráznaságok, tisztátalanságok, lopások, hamis tanúságok, 
rágalmazások/6 19. v.

„Ezek fertöztetik meg az embert/6 20. v. — Csodálatos miként 
tudtátok ti papjaink Jézus tanításából azt faragni k i, hogy bizonyos na
pokon húst enni vétek? Hiszen ö ellenkezőt mond. Vagy Jézus szavai 
nem igazak , vagy ti tértetek el tanításától.

„Ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el minden marhádat és 
osztogasd a’ szegényeknek, és kincsed leszen menyországban; és jere és
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kövess engemet.u 19. r. 21. v. — Hát egyházi gazdagaink nem akarnak 
Jézus intése szerént tökéletesülni? nem akarják vagyonukat a’ szegé
nyek közt kiosztani hogy kincsök legyen menyországban ? Bizony mon
dom ti nem vagytok Jézus’ követői ’s a’ vallás, amilyet tartótotok és 
terjesztetek nem az ö tanításán alapul. Ez ismét azt bizonyltja hogy Jé
zus a’ saját birtokot nem pártolta, hanem a’ közös használatnak vagy 
közösségnek (communismus) volt barátja.

„Szeressed a’ te uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelked- 
böl és teljes elmédből.4, 22. r. 37. v.

„Szeressed felebarátodat mint tenmagadat.44 36. v.
„ E’ két parancsolattól függ az egész törvény és a’próféták írása.44 

40, v. — A’ mennyiben szeretetet valaki iránt parancsolni nem lehet
— mert az a’ szivérzésböl önkénytelenül származik, —annyiban nem hagy
hatni helybe e’ mondásokat, de mint igen sokat, mindent magában fog
laló tanácsot, eléggé nem magasztalhatni. Követik-e egyházi férfiaink e 
tanácsot ? Nézzük.

Ti az Istenben valami akaratot föltesztek, ’s ha szeretitek Istent, 
természetesen akaratját teljesítitek. Ámbár lehet olly valamit is szeretni, 
minek semmi akarata nincs. Igen, de minden, mi ’e nagy természetben 
ollyas mi van, mit szerethetni, Istentől van, tehát őt szeretni minden 
fölölt csakugyan legtöbb okunk van. Én itt egyébiránt csak azt állítom, 
hogy Istent csak az szereti, ki annak akaratát teljesíti. Mit akar Isten? 
akarja, hogy ember boldoguljon e földön, mert külömben czél nélkül 
teremté vala mind azt, mi ember boldogitására szolgál: ti pedig nem 
akarjátok hogy ember itt boldoguljon, hanem menyországba utasítjátok;
— akarja Isten, hogy minden ember egyenlő szabadsággal és jogokkal 
részesüljön abban, mit természete megkíván: ti pedig ur és szolga állapo
tot védelmeztek, — akarja Isten, hogy ember a’ neki adatott észt hasz
nálja : ti pedig azt mondjátok, csak hinnie kell, s. a. t.

De a’ második tanácsot sem követitek , mert embertársotokat ül
dözitek, mihelyt nem úgy hisz, mint ti akarjátok ; gyűlölitek mihelyt meg
győződése szerént beszél és cselekszik; istentelennek hirdetitek, ha a ke
resztény vallással ellenkező iránytokat megróni bátorkodik; ti megége
titek, kinpadra húzzátok, ha azt meri mondani, hogy ö valláslokkal nincs 
megelégedve, s a t.

A farizeusok alatt mind egyházi, mind világi elöljárókat, főnökö
ket kell érteni, mértékét osztály egy garatra öntöget, egy érdeket véd; 
és ezekről így beszélt mesterünk, mintha csak ma szólt volna:

„A Mózes székében ülnek az írástudók és a farizeusok.44
„Mindeneket azért, mellyeket nektek parancsolnak hogy megtart

sátok , megcselekedjétek — természetesen úgy kellett Jézusnak értenie, 
hajót  parancsolnak — de az ö cselekedeteik szerént ne cselekedjetek: 
mert ők mondják, de nem tartják meg.44

„Mert ők nehéz és elhordozhatlan terheket kötöznek egybe és azo
kat vetik az embereknek hátokra, de ők azokat csak ujokkal sem akarják 
illetni.44 2 3 r. 2-4. v. — A főbbek, vagy szóval mindazok, kik a farize
usok helyét töltik be, e mai napig nem változtak, most is éppen ollyanok, 
mint akkor; a terhet a nép vállaira rakják : de tehetnek e ők arról; hogy
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a nép olly ostoba: mondják vala ? Igen de a nép ostobasága mellett még 
is e gondolatra jöhet,kérdezni: hát nem a ti munkátok és igyekezetetek 
€ hogy mi ostobák maradjunk ?

„Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok: mert megdézsmál
játok a mentát, a kaprot, a köményt, és elhagyjátok a mi a törvényben 
födolog volna, az ítéletet, az irgalmasságot és a tökéletességet , ezeket 
kellene cselekedni, amazokat is el nem kellene hagyni.*4 23. v.

„Vak vezérek, kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnye
litek.64 24. v.

„Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok: mert megtisztítjá
tok a pohárnak és a tálnak külső részét, belöl pedig azok rakvák raga- 
dománynyal és mértéklellenséggel.44 25. v.

„Jaj neklek képmutató írástudók és farizeusok: mert szinte hason
latosok vagytok a megfejéritett koporsókhoz, mellyek kívül ugyan szé
peknek tetszenek: belül pedig rakvák holtaknak tetemeivel, és minden 
undoksággal.44 27. v.

„Ezenképen ti is kívül ugyan láttattok az embereknek igazaknak: 
de belül rakvák vagytok képmutatással és minden Isten törvénye ellen
való bűnnel.44 28. v.— Ugyan mutassátok meg, hogy ti nem azok vagy
tok korunkban, kiket mesterünk a farizeusok és Írástudók alatt értett, az 
ö idejében ? Az egész evangéliumban alig van valami igazabban elmond
va mint e z ; de a j a j nem következeit be; igaz, Jézus úgy értette, h-gy 
jaj lesz n kik a más világon; no azt nem tudjuk, mennyire jajgattak és 
jajgatnak majd ott; igen meszsze van tölünk, nem hallhatni ide; de úgy 
látszik, a mi pharizeusaink a jövö élet’ jajaitól nem sokat, vagy semmit 
sem tartanak, s igy cselekedeteik által tanúsítják, hogy örökéletet nem 
hisznek.

Lukács evangelioma szerént.
„És íme egy törvénytudó kisértvén Jézust, monda: Mester! mit 

cselekedjem , hogy az örökéletet vehessen)?44 10. r. 25. v.
„0 pedig monda annak: A törvényben mi van megírva ? mint ol

vasod azt ?44 26. v.
„Ama pedig felelvén, monda: Szeressed a te uradat Istenedet 

teljes szivedből, teljes lelkedböl és minden erödbül és teljes elmédből; 
és a te felebarátodat mint magadat.44 2 7. v.

„Monda pedig annak: Jól feleiéi, ezt mi veid, és élsz.44 28. v.
„Ama pedig akarván magát igazítani — igazolni — monda Jézus

nak : De kicsoda az én felebarátom?'4 29. v.
„Jézus pedig felelvén monda : Egy ember megyen vala alá Jeru

zsálemből Jerikóba, és találkozék tolvajokra, kik azt megfosztván és 
megsebesítvén elmenének, azt holtelevenen hagyván.44 30. v.

„Történet szerént pedig megyen vala alá azon úton egy pap , ki 
azt látván elkerülé.44 31. v.

„Hasonlatosképen egy levita is — a zsidó papoknak egy neme — 
mikor oda arra a helyre ment volna és azt látta volna, elkerülé.4* 32. v.

„Egy Samaritanus is — a zsidók a Samaritanusokat alábbvalók- 
nak, roszabbaknak tárták magoknál, velők társalkodni is bűn vala — pe
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dig mikor az úton menne, juta a helyre, és azt látván könyörületesség- 
re indula.44 33. v.

„És járulván hozzá, bekötözé annak sebeit, olajt és bort töltvén 
azokba, és azt felhelyheztetvén az ö barmára, vivé a vendégfogadóház
hoz , és annak gondját viselé.44 34. v.

„Másodnapon pedig el akarván menni, két pénzt, kivevén, adá a 
gazdának és monda neki: Viselj gondot erre, és valamit ezenfelül reá 
kö’tesz, én mikor megtérendek, megadom neked.44 35. v.

„E h< rom közöl azért ki láttatik neked, hogy felebarátja volt an
nak, a ki a tolvajoknak kezébe esett vala ?‘4 36. v.

„Ama pedig monda: Az a ki könyörült ö rajta : Monda azért neki 
Jézus: Eredj el, és te is eképen cselekedjél/4 37. v.

Lukácsnak ez előadása szerént Jézus azt mondá , hogy a ki e két 
parancsot megtartja, él, az örökéletet veszi; tanácsold, hogy igy csele
kedjünk. Mirevaló tehát annyiféle egyéb parancs, ha ezek megtartása 
által örökéletet veszünk ?

A sok, s gyakran egymással ellenkező parancs csak megzavarja a 
hívők elméjét, végre azt sem tudják a sok közöl, mellyiket tartsák meg, 
s utoljára mindnyáját, tehát a két szükségest, vagy legfőbb törvényt is 
elhanyagolják.

Én azt hittem eddig, mig a bibliát nem forgattam, hogy e két 
nayy és kimerítő parancsot Istenről és felebarátról Jézus kezdte taní
tani, hirdetni, s legnagyobb érdemet ezért tulajdonítottam neki, de té
vedtem, mert már azon könyvben is megvan, mellyet hibásan Mózse- 
sének lenni állítotok. Ugyanis lássuk.

III. könyv. 19. r. 11. v. „Ne orozzatok, se hazudjatok és senki 
álnoksággal ne cselekedjék felebarátja ellen.44

13. v. „A te felebarátodat meg ne csaljad, se hatalmasul valamit el 
ne végy tőle. Ne maradjon a te béresed szolgálatjának jutalma te nálad 
reggelig.'4

15. v. „Ne cselekedjél hamisságot semmi ité’e ben, ne nézzed a 
szegénynek személyét és a hatalmast is személyválogatással ne becsül
jed ; igazat szólj a te felebarátodnak.44

17. v. „Ne gyűlöld a te atyádfiát szivedben. Megfedjed bátorsággal 
a te felebarátodat és el ne tűrjed ö benne a bűnt.44

18. v. „Boszuálló ne légy, és haragot ne tarts, hanem s z e r e s 
s e d  f e l e b a r á t o d a t  mi n t  m a g a d a t . 44

A mi pedig azon magyarázatot illeti: ki a mi felebarátunk? Jézus 
fölebbi szavaiból az tűnik ki, hogy a z , ki velünk irgalmasságot cselek
szik, de mi ma úgy veszszük, hogy felebarátunk minden ember, akár cse
lekszik velünk irgalmasságot akár nem.

Sőt azok is felebarátaink, kik ellenünk néha roszat tesznek, azzal 
a különbséggel, hogy a kko r ,  midőn rajtunk a gonoszt elkövetik, meg 
szűnnek felebarátaink lenni, mert barát barátja ellen roszat nem követ
het el, s ha elkövet, jele hogy nem barátja; de midőn e roszat jóvá te
szik, ismét felebarátainkká lesznek. — E kétséges, a hogy imént látók, 
és határozatlan értelmű kitétel: f e l e b a r á t  helyett most e m b e r t á r s
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nevezetet használunk; ez elfacsarhatlan; mert bár vétsen ellenünk vala
k i , bár ne: azért mindenkor embertársunk, ha nem éppen barátunk is.

De viszszatérek arra, mit ez evangeliomi idézetekben különösen 
szem előtt kívántam tartani, ludnillik, hogy a papok nem szeretik fele- 
barátjaikat. Lám Jézus maga beszéli el, hogy a tolvajok’ kezébe esett és 
megsebesítetett ember mellett, két pap ment el egymás után , és egyik 
sem segített rajta. Ugyan mondhatni e szemtelen hazugság nélkül, hogy 
azok embertársukat szeretők?

Ti egyházi személyeink, kereszlény atyámfiai! nagyon eltértetek 
Jézus, a mi mesterünk tanításától. Az embernek természetében van hogy 
fejlődjék, s felséges észszel lévén megáldva jóra fejlődjék, tehát tökéle
tesedjék. A körülmények soha még csak egy napig sem lévén ugyanazok, 
a nagy természetben levő számnélküli tárgyak mindig más meg más ha
tással vannak ránk nézve, tehát változunk, változnunk kell, a természet
ben minden változik. így természetes, hogy véleményünk, meggyőző
désünk, hitünk is változik; ki merjen tehát képtelenség nélkül azért kár
hoztatni bennünket, hogy Jézusnak tizennyolez század előtt hirdetett ta
nításától sokban eltértünk? de csak az a szomoritó, hogy éppen egyházi 
atyáink és éppen a tanításnak javától, leikétől távoztak el sokban, holott 
tökéletesülhetésünknél fogva ellenkezőleg minden jót megtartva és még 
azt több jóval szaporítva kellett volna tőle eltérnünk. No de van remé
nyünk , hogy ez mind máskép lesz; sőt máskép kell lennie, mert a ter
mészetben örök változást veszünk észre.

XI. FEJEZET.

J ó z a n é s z  s z e r é n t i  h itv a llá s .

1. Hiszem , hogy e mindenséget egy hatalmas Isten teremté.
Nevezzék ez Istent mások természetnek, erőnek, fölénynek vagy 

akárminek, mindegy: én Istennek hívom, és nem hiszem, hogy e min- 
denség csekély magunkkal együtt csupán vakesetböl lön.

Ha némelly naturalisták azt állítják, hogy mind az a mi van, a ter
mészetnek ti’kos működése, különféle hatások öszszetalálkozásábol eredt, 
ám lássák; de mivel a hatások szüntelen változók, csodálom hogy pél
dául csak mi emberek is nem születünk e hatások szerént, mindig más 
meg más alakban. E hatások úgy is okozhatnák, hogy egyiknek négy, 
másik tiz vagy kilencz szeme, meg másoknak hátul legyen szeme, vagy 
orra, sat.

2. Hiszem, hogy embernek lehetetlen Isten' miségét kita
nulni , de szükségtelen is megfejteni akarni.

Az ember vég nélkül tökéletesiilhetö lény lévén, miként az eddigi 
tapasztalás is tanúsítja, lehet hogy egykor többet tud az Isten’ miségé- 
röl. Most hiszem róla, hogy mindenható, bölcs, igazságos, jó.
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3. Hiszem, hogy Isten e mindenséget egyszerre ollyanná 
teremté, hogy nem szükséges rajta javitania.

Ebből természetesen következik, hogy megváltót, ki az emberi
ség’ üdvözségeért született volna, nem hihetek. Ember olly észszel van 
felruházva , mellyel ha használ, e földön boldogulhat; és ha mégis bol
dogtalan, az nem is Isten akaratából történik, hanem annak okai: tudat
lanság, tapasztalatlanság, tévedések, embertársaink’ gyarlósága, szen
vedelme, s a társadalmi fonák szerkezet.

4. Hiszem, hogy minden ember egymástól független, önálló, 
szabadakaratn lény.

Miből aztán szükségkép következik, hogy az én hitvallásomat sen
kire nem erőszakolhatom.

Találkozhatik ember, ki majd éppen azt hiszi, mit én, de nem 
azért hogy én arra kényszerithettem volna , hanem mivel körülményei 
szerént keblében majd szinte azon hit támadt. így például Cabet hitval
lását nyilvánitá, s azt veszem észre, hogy enyém az övétől kevésben 
különbözik.

5. Hiszem, hogy e hitvallásom, ha ismereteim bővülnek, 
többé vagy kevésbé megváltozhatik.

Mert mi egyéb a hit mint meggyőződés igen soká vagy éppen 
mindenkor ugyan az ? Nem állíthatok e föl egyik másik ember számára 
valami hitvallást, hogy azt kövesse? sohasem. Okaimmal valamire bír
hatom, meggyőzhetem, de mihelyt neki más és fontosabb ellenokai 
vannak, hatásom rá többé nincs, sőt hihetőleg ö munkálkodott az én 
meggyőződésemre , tehát hitem változtatására.

6. Hiszem, hogy a természettől senkinek sincs több vagy 
kevesebb joga.

Ha mégis látjuk, hogy az életben egyik a másik fölött jogokat 
gyakorol, vagy bitorol, ez gyarlóságbul, viszszaéléshöl támadt. Mivel 
úgy vagyok meggyőződve, hogy az emberiség kezdetben egészen vad , 
miveletlen állapotban volt; az értelmetlen álattol alig különbözött más
ban, mint abban, hogy benne a tökéletesülhetésnek első csirája rejlett; 
ezen általános tudatlanság volt oka, hogy az erősebb magának felsöbb- 
séget, jogokat tulajdonított; így történt hogy az , ki korábban kezdett 
fejlődni, a tudatlanabb többségnek előbb tanácsadója, vezetője, feje , 
későbben zsarnoka lön; igy fejlődött ki a bitorlás, mit idővel jognak 
neveztek; az erősebbnek tehát joga volt, ha érdeke úgy hozta magá
val, a gyöngébbet elnyomni; Ítélt élet halál fölött.

Az erősebb és fejlődöttebb nem maradt mindig csak maga, más 
erősebbek és fejlödöttebbek is tíinedeztek föl, kiket az első magához 
vonzott, s ezek jövendő saját érdeküket sejtvén természetesen vonzód
tak is hozzá. Allapotjuk, sorsuk a többi tudatlan s ügyetlen sokaságé
hoz képest kívánatosabb kezdett lenni; ezt megkedvelték, ebben gyer
mekeiket megtartani, biztosítani óhajtván , keletkezett a kiváltság, tá
madtak a kasztok, osztályok, szóval jogegyenlötlenség.
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7, Hiszem, hogy minden rosznak forrása a tudatlanság; s 
állítom hogy minél inkább oszlatja valaki a tudatlanságot, annál 
nagyobb jótevője az emberiségnek.

Hiheti e valaki, hogy ha az emberek kezdetben nem voltak volna 
tudatlanok, a dolgok ig y , illy fonákul, fejlődtek volna ki? Én nem 
hiszem, nem hihetem.

Csak addig használhat ember csupán s egyebekétől különböző ön
érdekének kivihatására más embert eszközül, mig ez tudatlan.

Hiszem pedig, hogy azon rósz, mit e természetben ember okoz, 
csak abból származik, ha midőn valaki saját hasznát mások rovására az 
egésznek érdeke ellen iparkodik eszközölni.

Hiszem tehát, hogy embernek erénye azon mértékben női, a milly 
mértékben embertársait tudatlanságukból kifejlesztő , fölvilágosilá; mert 
a roszat azon arányban kevesbítő.

8- Hiszem, hogy az emberiség az eredeti őstudatlanságbol 
még csak kevés foknyira fejlődött ki.

Ezt tanúsítják minden intézkedéseink, ezeknek minden nemű 
hiányai. A mint tudatlanságunk fogy, akként nevekedik értelmünk; a 
milly arányban kevésbtil a rósz , azon arányban gyarapul a jó ; követ
kezőleg akép javul állapotunk, s a szerént egyenlődnek ki viszonyaink.

9. Hiszem, hogy minden mostani intézkedéseinknek a fej
lődés természete szerént idővel meg kell változniok.

De hogyan is maradhatna igy? Hiszen tudjuk, hogy szinte köz
mondássá vált: a nap alatt semmi sem állandó. Csak az igazság és ter
mészeti törvény marad örökké, változatlanul ugyanaz.

A rész mindig kisebb lesz az egésznél; az ember mindig kívánja, 
mi neki jól esik, s távoztatni igyekszik, mi neki roszul esik. Ha jónak 
ismerünk is most valamit, annak változnia kell, mert változván mi ma
gunk, a most jónak látszót akkor nem fogjuk többé ugyan olly jónak 
láthatni.

10. Hiszem, hogy a józanész által sugallott elvek előbb 
utóbb gyakorlatba vétetnek.

Ha most egyik másik ember társunk elveket mond k i , mellyeket 
az ész tanácsol, mellyeket életbe kellene léptetni, a sokaság vagy in
kább többség (mert a valódi sokaság, a tömeg arról még mit sem tud) 
ezt mondja : ez mind szép ; elméletben megjárja , de gyakorlatban , az 
életben nem megy. És ha kérdenem szabad , mért nem mehetne az az 
életben, mi észszerű? hát az életben nem észszerűt kell követni?

Röviden mondom meg, mért nem megy: azon csekély számot, kik 
a jobb elvek életbeléptetése mellett küzdenek, levonva, az egész népet 
három főosztályba sorozhatni: e g y i k  o s z t á l y  még nem látja át, 
hogy az elv alkalmazása az egésznek üdvös, tehát tudatlan, s ez for
rása a bajoknak, miként fölebb láttuk, ez osztály tehát nem nyújt se
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gédkezet az észszerű elvek életbeléptetésére; má s i k  o s z t á l y  át
látja némileg, de a szokásnak rabja lévén semmit nem mer megkísérteni, 
tehát gyáva , ez sem mozdít semmit azon, hogy a jó elvek megteste
süljenek ; a h a r m a d i k  o s z t á l y  átlátja , de szenvedelmeinek hódol, 
csak önérdekét tartja szemelött, nem akarja hogy azok életbe lépjenek, 
tehát rósz lelkű.

lm e három osztálybul áll a társaság, ezek irányában a néhány 
egyén nem képes az elvet életbe léptetni. De a mint ezek száma időn
ként kisebbül, némellyek az elvek bajnokaihoz áttérvén, e z e k  annál- 
fogva lassanként szaporodnak, s tehetségük arányában lépnek a jobb 
elvek életbe.

Hogy pedig ez megtörténik, olly erősen hiszem, a mint valamit 
csak hinni lehet; mert embernek a beleoltott észtehetségnél fogva, 
tudatlanságából (ha bár lassanként is) kifejtezhetnie kell; midőn pedig 
egyszer némi tudásra vergődik ez osztály, kezd akarni; ezt látva a 
második osztály is, neki bátorodik , s gyávasága észrevehetöleg tűnik ; 
a nemakarók is önkénytelenül meggyőzödnek arról, hogy tulajdon 
hasznuk, önbiztositásuk kivánja, a megszaporodott elvbajnokokkal 
szembe nem szállani.

11. Hiszem, hogy e hitemben nem csalódhatom.
Mert entapasztalásból tudom, hogy az ember természetinél fogva 

mind inkább tökéletesbülhető ; hiszem hogy az emberi nem kezdetétől 
fogva máig szüntelen fejlődött, tökéletesbült; hiszem hogy jelenleg 
tökéletesebb mint valaha volt; s hiszem hogy nevelés és tapasztalás 
által mindig tökéleteslmlend, s hogy a tökélynek véghatárait senki 
nem képes kijelelni.

12. Hiszem, hogy az embernek természete inkább társaság
ban , mint elszigetelt állapotban élni.

E hitemet erősíti a mindennapi tapasztalás, támogatja embertár
sunkhoz! vonzódásunk. Az ember kezdete óta mindig és mindenütt ki
sebb nagyobb társaságban élt.

A mit most polgári társaságnak mondunk, nem egyéb, mint csa
ládi, tehát természeti társaság’ folytatása elágazott több családok szö
vetkezése, szóval tapasztalás és fejlődés utján tökéletesbült kis családi 
társaságok együvé olvadt öszvesége.

13. Hiszem, hogy az embert Isten jóvá és nem gonoszszá 
alkotta.

E tekintetben mást azért nem hihetek mivel egyik fölebbi czik- 
kemben kimondám, hogy Istent jónak hiszem, tehát ö roszat nem akar
hatott, s mivel mindenhatónak is vallom, képes is volt jóvá teremteni.

Ha természeti hajlamunkra figyelmezünk, kénytelenek vagyunk 
megvallani, hogy önkénytelenül vonzódunk embertársunkhoz, örömé
ben és bánaljában résztveszünk; ösztönszerüleg sietünk segedelmére
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midőn veszélyben lenni látjuk; szeretettel viseltetünk iránta, a nélkül hogy 
ismernék.

Honnét magyarázhatnék meg az érzést, melly keblünkben támad 
midőn emberi síró vagy jajgató hangok hatják meg füleinket, ha nem 
onnét, hogy ember természeti ösztönénél fogva jó?

De tudjuk, hogy ember gyarló is egyszersmind, a gyarlóságnak 
eredménye pedig mindig hiba , tévedés; hiszem tehát, hogy minden vé
tek , bűn a gyarlóságból veszi eredetét; fonák intézkedések által meg
erősödtek , megrögzöttek, terjedtek, végre elhatalmaskodtak.

A gyarlóság’ egyik legveszedelmesebb szüleménye az emberek 
közli egyenlőtlenség; ez pestise lön az emberiségnek. De egész telkem
ből hiszem, hogy a bűnnek előbb utóbb enyésznie kell, ha majd józan- 
észszerű nevelés után a polgári és társadalmi intézkedésekben egyenlő
ség lép az egyenlőtlenség helyébe.

14. Hiszem és vallom, hogy Isten nem hozott be emberek 
közé semmi különbséget, hanem mindnyáját mint egy család tag
jait , egymásközti testvéreket tekinti.

A ki hiszi, hogy ö Istennek kiválasztott kegyencze, bizonyítsa be. 
Én nem hiszem, hogy Isten csak egyetlen egy embert is mások fölött 
kegyelne. Hiszem, hogy ö nem teremtett urat és szolgát, éppen úgy, 
mint gazdagot és szegényt nem, hanem embert; nem létesített osztályt, 
kiváltságot; nem rendelte, hogy egyik parancsoljon, másik engedel
meskedjék ; nem határozta , hogy egyik előjogokkal éljen, a természet
nek minden áldását élvezze és semmi terhet ne viseljen, a másik pedig 
ennek rabja legyen, szegénységben sinlödjék, a terhek alatt leroskad
jon, s még a legszükségesebbet is nélkülözze.

Ha hitvallásomnak minden czikkelyét megváltoztatná még életem
ben valamelly más meggyőződés: ez egy rendületlenül marad; mert ha 
azt valaha hinni tudnám, hogy a társadalmunkban létező természellensé
geket Isten akará, akkor semmit sem volnék képes többé hinni.

15. Hiszem, hogy a természetnek megmásolhatlan törvénye 
szerént minden ember tökéletesen egyenlő.

E hitem támogatására talán elég volna csak azt mondani, mit kü
lönben is mindenki tud , hogy kivétel nélkül uralkodik bennünk egy ér
zés, melly különbséget nem tesz senkire; ez érzés tartja fen létünket, 
ebből támad a vágy, mellynek betölthetésétől függ az élet, ellenkezőjétől 
az enyészet; fölöttünk uralkodik a halál, rneliyröl még senkinek nem 
jutott eszébe állítani, hogy kivételt tesz, hogy nem egyenlően kaszál le 
bennünket. Azonban hiszem, az olvasó engedékeny lesz irántam , ha 
egyéb okaimat is bár hoszadalmasan előadom, mellyekbül e nagy fontos
ságú hitágazatom támadt.

Már fölebb is mondám, hogy a körülmények soha és sehol többé 
nem egészen ugyanazok, természetes tehát, hogy az emberek azon tu
lajdonságaikra nézve, mellyek a körülmények hatása és befolyásától 
függnek, egymástól különböznek; nem egyformák; szükségtelennek tar
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tóm itt különböző jeleket elszámlálni, hiszen mindenki tapasztalhatá mi
dőn húsz, harminez, vagy száz embert egy rakáson látott, hogy azoknak 
mindegyike a többitől valamiben különbözött: ellenben azt is észreve
hette , sőt észre k e l l e t t  vennie, hogy a kellékek , mellyek nemünket 
emberré teszik, mindenikben ugyanazok, és nem mások; nem a körül
ményektől függő tulajdonságok, hanem magától a természettől kapott te- 
vörészek mindenkiben ugyanazok.

Ha találtatnék egy köztük , kinek azok hiányzanának, mellyek a 
többi mindnyájában megvannak, az nem ember, hanem más valami volna.

Ugyan mi van egyik vagy másik emberben a természettől kapott 
olly jellemző, mi öt a többivel nem egyenlőnek mutatná ? Nagyobbsága, 
miveltebbsége, szine, hangja, s a t. a száz meg ezerféle s általa észre 
sem vett körülmények öszszehatásának munkája.

Hogy világosabban lásd egyenlőségüket, állíts öszsze vagy (űrivel 
még állani nem tudnak) fektess egymásmellé száz vagy ezer, vagy több 
ezer csak most született meztelen gyermeket, mondhatnád e józanészszel, 
hogy nem egyenlők ? ha csak azt nem állítanád föl egyenlőtlenség jelé
ül , hogy egyik másik valamivel nagyobb.

De hiszen ez megint csak a különféle körülmények’ különböző 
hatásából eredt.

De állíts öszsze mindenféle foglalatosságbeli férfiakat mez nélkül, 
vagy ruhátlanul miként a természet kebeléből kifejlődtek: hányd le a 
földmivesek daróczát, vesd le a püspökök süvegét, dobd el a tanácsnokok 
aranykulcsát, tedd félre a fejedelmek koronáját, szóval mellőzz minden 
külsőséget, tekintsd őket úgy mint embereket, mi különbséget találsz 
köztük? semmit; legfölebb azt, hogy egyik kövérebb, fehérebb színű, a 
másik soványabb, naptól égetett barna, vagy fekete; igen de ezt a külső 
körülmények, befolyások okozták.

Tegyük, hogy ugyanazon körülmények közt születtek, nevelkedtek, 
éltek, e különbséget nem fogod bennök feltalálhatni.

Kérdem, minő jel fogja neked tudtodra adni, hogy ezt szántani, 
amazt misézni, meg a harmadikat urkodni, ismét mást szolgálni s a t. 
teremté Isten? Mondom, hol a jelek, hogy az emberek nem egyenlők?

Én hiszem, hogy az ember egyenlő a természet részéről, de ho
gyan is nem hinném, midőn senki nem képes az ellenkezőt behizonyilani.

Isten a mi közös atyánk, miatyánk mondjuk, tehát mi gyermekei 
vagyunk; még ember sem tesz különbséget gyermeked közt, hanem egy
aránt szereti: mint tehetnék fel Istenünkről, kit legigazságosabbnak hi
szünk , hogy ö köztünk különbséget tett ?

De engedjük meg, hogy tett különbséget, mutassátok ki ti állítá
sommal ellenkezőt hívők, miben van a különbség ?

Én hiszem, hogy a természet adománya mindnyájuuk számára egy
aránt van. Hiszen minden embernek ugyanazon legelső szükségei egy
formán vannak meg, miből és miként rekeszthetett volna hát ki csak 
egyet is az isteni igazság szükségeink kielégithetésében ? És nem ugyan
azon eszközöket adá e Isten mindnyájunknak természeti vágyaink be- 
tölthetésére ?
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Mik embernek legelső szükségei? Levegő s az anyai tej. Mellyik 
gyermeknek monda Isten: neked nem szabad a levegőt színod, neked 
nem szabad anyád emlőit szopnod; vagy mellyekre nézve mutatá ki is
teni különös kegyelmét és miben ? Valamellyik herczeg-vagy királyfinak? 
hiszen kezdetben nem voltak herczegfiuk, hanem az álattól kevéssé kü
lönböző vad gyermekek. Vagy talán későbben tön kivételt? ugyan mi
kor és kire nézve?

Én nem hiszem, hogy Isten valaha azt, mi embernek a természet
ben szükséges, felosztotta és ezt mondta volna: jertek ide ti nemes fiuk, 
ez a nagy rész mind a tietek néhánytoké, ezen kisebb rész pedig a 
sokaságé.

Ha megengednék is , hogy az embt rek nem egyenlők, sőt tagad- 
zatlan, hogy phisikailag egyik erösbb a másiknál, de az ész helyrehoz- 
ha a sulyegyent az által, midőn a gyöngébbnek jelenti, tanácsolja, hogy 
többekkel egyesüljön, s az erősebbnek úgy álljon ellenébe; és így a több 
kis erő egyesülve az egy nagy erővel egyenlő. S mivel embernek legfőbb 
fegyvere az ész , ime ez phisikailag is az embereket egyenlőkké teszi. 
És ha ez nem történnék i s , nem a körülmények okozák e hogy egyik 
erősebb mint a másik?

Ez csak annyit nyom az egyenlőség ellen, mint a mennyit nyom 
az, hogy valaki nagyobb, magosabb mint egy más valaki.

Nézzük nem vagyunk-e egyenlők értelemre nézve? Tapasztaljuk, 
hogy egyik ember eszesebb, értelmesebb mint a másik; de midőn a 
felötlő különbséget észreveszszük, lehetlen egy úttal annak okát is nem 
látnunk. Organismusunk egy, midőn születünk s azok’ rendeltetése 
ugyanaz mindenkiben, mindkettő egyenlően tudatlan; mindkettőnek 
egyenlően szükséges a tanulás, a neveltetés ; nincs egy is, ki, ismere
tekkel, de csak eszmékkel is, születnék; s ha mindkettő éppen azon 
egy körülmények közé tétetik vala, egyenlően fejlődtek volna k i; vagy 
ha némi csekély különbség mégis feltűnik köztük, az nem volna soha 
elégséges arra, hogy őket egyenlőtleneknek lehetne mondani; és igy 
az ember akkor, mikor a természet kezéből kikerül, észre nézve is tö
kéletesen egyenlő. —

Nem, a természet nem különbözteté az embereket rang és fokozat 
szerént, ezt a társadalmi intézkedések tevék.

Nem tapasztaltuk-e, hogy midőn valamelly embercsoportot (ferde 
sőt vétkes intézkedéseinkből merült egyenlőtlen, azaz különbnél kü
lönbféle rangú, sorsú embercsoportot) valami nagy halállal fenyegető 
veszedelem ér, a rangosok feledik méltóságukat; bohóságaikra ügyelni 
nem érnek rá: minden egyenlőtlenség megszűnik köztük. Képzeljük 
még, hogy hazánkat két három, vagy több hatalmas ellenség támadja 
meg, s képzeljük hogy a magyar egy lábig készebb elveszni, mint 
magát megadni, s el is vesz: senki sem maradt csak a terhes aszszo- 
nyok, ugyan képzelhetni-e, hogy az anyák arról tanakodnak: egyenlő 
emberek lesznek-e majd azok, kiket mébökben viselnek ? én nem 
képzelhetem.
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16. Hiszem, hogy a bajok soha addig nem orvosoltathatnak, 
míg az emberek közt létező egyenlőtlenség ki nem irtatik.

Azt pedig erősen hiszem, hogy ez józanészszerii nevelés által 
hamarább és sükeresebben történik mint a nélkül, de hiszem hogy egy
kor, ha bár sokkal későbben, az emberiség’ természete egyenlőségére 
eljut, akár lesz józanészszerü rendszeres nevelés akár nem.

Mert nem hihetem, hogy azért van embernek a természettől esze 
adva, hogy a testvéri atyafiságot, egyenlő joguságot lerontsa, sőt ellen
ben azt hiszem, hogy szünteleni fejlődésre, tökéletesülésre lévén te
remtve, az egész társaságban az egyenlőséget valósitandja.

Hiszem, hogy a társadalmi vagy polgári egyenlőtlenség a termé
szeti törvény’ megsértésével történt, s hiszem, hogy ez egyenlőtlenség 
csak azért támadhatott, mivel az emberiség teljes tudatlanságban kezdő
dött, s azért áll még fen, mivel ez általános tudatlanságból csak kevéssé 
bontakozott ki.

Nem hiszem, hogy az emberi nem boldogtalanságának a monar
chiái státusforma volna oka, hiszen ez maga is tudatlanság okozata.

Legelső ok a tudatlanság, ebből támadt az egyenlőtlenség; ez 
okozta, hogy némellyek rendkívüli gazdagságra, hatalomra verekedtek, 
a sokaság pedig elnyomaték, szegénységre lön kárhoztatva; ez a fen- 
levö nyomornak legközelebbi oka; innét a gazdagoknak vétkei: önha
szonvágy, telhetetlenség, dicsvágy, fösvénység, érzéketlenség, em
bertelenség sat .  innét az elnyomott nagy osztálynak más oldalróli vét
kei: irigység, gyülölség, boszuvágy, csalárdság sat .  Mondom leg
mélyebb forrás a tudatlanság, s inig ez ok létez, az okozatok ugyanazok 
maradnak.

17. Hiszem, hogy a természet minden javait közös haszná
latra adá az embereknek.

Világos útmutatásul szolgál erre a levegő, melegség, világosság 
és az ezek okozatának közös használata. Embernek legelső szüksége a 
levegő; nélküle azonnal születése után nehány perez múlva halnia kel
lene; ezután legközelebbi szüksége a melegség, e nélkül alig húzód
hatnék nyomorult léte csak addig is, inig a legelső csöp tejet színi mul- 
hatlan szükségivé lön vala; a világosság nélkül elélhet tovább, de ezt 
egészen nélkülözve nem emberré, hanem valami mássá fejlődnék ki. E- 
zek tehát első szükségek, mellyeket közösen használunk. Következik az 
étel és ital szüksége.

Mutatott e a természet kezdetben minden embernek elkülönzött sa
játot , tulajdont éhsége és szomjúsága’ enyhítésére. Mondotta e kinek- 
kinek: ez a gyümölcsfa, és ez a patak tied; ez a másiké, ez meg a 
harmadiké s igy tovább.

Nem képtelenséget állítana e az, ki mondaná, hogy: a természet 
igy tön ?

Az ember kezdetben vad és egészen miveletlen állapotban lévén 
az értelmetlenebb álattol kevésben különbözött; következésképen vala-



251

mint az álat nem jelelt ki magának elkülönözött tulajdont, úgy a tőle ak
kor még csak alig különböző ember sem. Ennek nyoma nincs.

Sőt, mindazon népek , mellyek még máig a földnek más részeiben 
vadon élnek, közösen használják a természet javait. És pedig annál in
kább , mivel minden uj született ember igen sokára éri el azon kort, 
mellyben mások gyámolyára többé nem szorulva önerejéből tarthatná 
fen magát; nem úgy mint az álat, melly kevés idő múlva maga képes 
önfentartására.

Ez idő alatt a gyermek szülőihöz és rokonihoz szokik, tehát tőlük 
nehezen válik e l, de természeténél fogva is ö társaságra hajlik, erre 
született, mert neki tökéletesülnie kell, mi csak mások’ társaságában 
történhetik.

Ebből következik, hogy az emberek kezdetben nem ismertek, nem 
ismerhettek elkülönzött sajátot.

Ha védeni akarjuk a külön tulajdont, csak akkor volna védhető, ha 
az emberek mindnyájan egyszerre születtek volna, s a föld szine töké
letesen egyenlő s annyi részre osztaték vala.

S föltevén, hogy Isten igazságos, egyenlő indulattal kell vala 
mindegyikünk iránt viseltetnie; miként lehetett volna a föld színét úgy 
osztani el egyenlő részekre, hogy egyik se károsodjék, holott tudjuk 
hogy egy helyen már magától is termékeny, más helyen pedig soha vagy 
csak alig termékenyíthető meg ? De ha a földrészből kimérethetett vol
na is valahogy mindenkinek igazságosan az egyenlő rész, miként történt 
volna ez a vizekkel? Ezek tagadhatlanul szinte használatunkra vannak. 
Nem, a k ü l ö n  t u l a j d o n t  s e m t e r m é s z e t  n e m j e l e l t e  ki ,  
s e m I s t e n  ne m o s z t á l y o z d .

18. Hiszem tehát tökéletesen, hogy az elkülönzött tulajdon 
egykor megszűnik s azt közhasználat vagy közösség (coramnnis- 
mns) váltja fel.

Az ember szüntelenül tökéletesülhető lény lévén, mostani értei— 
méhöz s tökélyi fokához képest a külön sajátot tartja legjobbnak, de 
minthogy örökös fejlődésben van, képtelenség nélkül nem állíthatni hogy 
mostani értelme tudá már a legjobbat, czéljának leginkább megfelelőt 
kigondolni.

A mint jobbnak látta b'zonyos helyen állandóan megtelepedni, föl
det mivelni, s kenyeret enni, mint makkal és fanyar gyümölcscsel élni; 
s a mint jobbnak tartották hajdan, midőn sok tudatlan és heverő másnak 
verejtékéből és rovására akarván élni, sajátot jelelni k i: úgy kérőbben 
jobbnak kell tarlaniok a közös használatot, miután tökéletesen meggyő- 
zödendnek arról, hogy az általános tudatlanságon kívül fökép az elkü
lönzött birtokbul támad az egyenlőtlenség, s mellyik józaneszü bírná ta
gadni, hogy az általános nyomort az egyenlőtlenség, tehát a saját birtok 
szüli ? f

És én nem hiszem , hogy a későbbi értelmesebb nemzedékek e 
forrást be ne temessék. Itt nem czélom mutogatni, hogy az erkölcsi 
romlottság, a moralitásnak gyökerét megtámadott fene, fökép a saját 
birtokbul s ez által az egyenlőtlenségből eredt. Míg a közös használat 
életbe nem lép, addig e hang: közjó, hazugság ajkainkon.

17
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19 Hiszem, hogy a közhasználat soha erőszakkalibe nem 
hozathatik, s hiszem azt is, hogy az valóságos őrült volna, ki 
ezt erővel behozni megkísértené.

Ha valaki azt hinné, hogy én a közhasználatot most behozni szán
dékoznám , az igen nagyon csalódnék. Én kinek kinek szabadságát leg
drágább kincse gyanánt tekintem, a közhasználatot tehát józanul csak 
akkorra értem, midőn a szabad emberek minden* erötetés nélkül azt ön
ként kivánandják.

Én itt csak hitvallásomat mondom ki, hogy egykor azt általánosan 
óhajtják s létesülni fog.

20. Hiszem, hogy a közhasználatot k̂öztársaságnak kell 
megelőznie.

Minél inkább hasonlít valamelly társadalom a democratikai formá
hoz , annál közelebb áll az a közhasználathoz.

Hiszem azonban azt is, hogy a tiszta monarchia és aristocratia két 
állapot között az első, ha a többi egész nép egyenlően elnyomatott, vagy 
egyenlően szabadabban mozog, könnyebben átalakulhatna közhasználatú 
állapotra, mint a második; mert nincs az emberek társadalmi intézkedé- 
lei közt veszélyesebb mintáz,  mellyben a hatalom és a dicsőség és a 
sagyon és az ország egy osztály5 kezében van , a nagyobb szám pedig 
vzolgai helyzetben nyomorog; szóval, leggonoszabb állapot az, hol a 
sakosság az egyenlőtlenségnek két szélsőségét teszi.

2L Hiszem, hogy a közönösségben vagy közösségben az 
egész nép vagy nemzet tesvérekbül álló családi társaságot képez, 
mellynek minden tagjai egymás közt mind jogokban, mind kö
telességekben , mind munkában, mind élvezetben tökéletesen 
egyenlők.

Az illy családi társaságban, vagy közösségben igen természete
sen mind azon vétkeknek szükségkép meg kell szűnniük, mellyek a sa
ját birtok s az ebből kifolyó egyenlőtlenség gyümölcsei szoktak lenni; 
mert midőn az ok megszűnt, természetesen meg kell szűnnie az oko
zatnak.

Nem szándékom elsorolni a vétkeket, mellyek a saját vagyonbul 
erednek, s azt sem mutogatom miként azoknak az egyenlőtlenségből 
szükségkép támadniok kell, hanem röviden csak azt kérdem: ha a kö
zösségben mindenkinek megvan, mit szive, szája kíván, ha minden 
vagyai teljesülnek, miként vetemedhetnék valamelly vétekre ? a vétek 
rendszerént onnét ered , ha az ember természetij szükségeit ki nem elé
gítheti , ha ebben akadályoztatik.

22. Hiszem, hogy a közösségien más nem lehet felség, 
mmt maga az egész nép.

De képtelenség nélkül nem is gondolhatni, hogy ott, .hol minden 
agja a társaságnak egyenlő, valaki más álljon fölöttük, hiszen ekkor
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már nem volnának egyenlők; hogy pedig más a társaságon kívül létező 
valamelly emberi lény legyen felségük, még nagyobb képtelenség volna.

Felségüket az általuk hozott törvényekben gyakorolják, csak azok
nak hajtanak fejet, s mivel az általuk kimondott törvény nem lehet ipás, 
mint az észnek sugalma boldogságuk előmozdítására s fentartására: vi
lágos , hogy a törvénynek is nem mint törvénynek, hanem mint tulajdon 
józaneszüknek hajtanak fejet; ebből megint az is igen világos, hogy 
tehát szabadságuk tökéletes épségben fen áll, mert csak örült mond
hatná, hogy az nem szabad, ki eszét követi.

23. Hiszem, hogy a közösségben törvény más nem lehet, 
mint az egész népnek öszszes akarata.

Még a legtökéletesebbnek mondható köztársaságban is , hol a pol
gárok tulajdonnal birnak, az egész nép sohasem egyez meg valamelly 
törvénynek hozatalában; gyakran csak néhány, néha csupán egy vagy 
két szavazat adja meg a többséget; az általános többség, például két 
harmadrész, ritkaság: a közösségben a dolgok’ természeténél fogva 
mindig megegyez az egész, mert nincs o k , nem képzelhető semmi kü- 
lönérdek, mért ne egyezne meg valamelly rész , akármiféle törvény ho
zatalában.

A vagyon közös, osztathatlan, egy lévén, annak használatában 
sincs elkülönzés.

Tegyük, hogy valami hibás törvényt hoznak, a hibának követke
zését mindegyikük egyaránt érzi, mert a vagyon és használat egy, te
hát nem érezniök lehetetlen; igen de ha ezt, helyette hozandó uj tör
vénynyel elhárítani igyekeznek, képtelenség volna mondom, hogy ab
ban mindenki meg nem egyez, ha az mindegyikük előtt hibásnak, káros
nak mutatkozott.

24. Hiszem, hogy a közösség csak áldást, békességet, 
jólétet, szóval lehető tökéletes boldogságot áraszt minden tag
jaira.

Ezt mutogatni nem tartom szükségesnek, csak azt* említem ismét 
meg, hogy: ahol  az ok megszűnt, mellyböl a nyomornak, véteknek 
minden neme származik, természetesen az okozatnak is meg kell szűn
nie ; igy tehát mi következzék más, mint áldás és boldogság.

Hiszem tehát, hogy a közösségben elhárítva lévén a rósz , min
denki inkább fejlődhetik és tökéletesülhet.

A közösségben legtökéletesebb egyesülés van; tudjuk pedig, hogy 
az egyesülés erő , s minél nagyobb az egyesülés: természetesen annál 
nagyobbnak kell lenni az erőnek; s ki tagadhatja, hogy a legnagyobb 
erőben a legnagyobb szabadság van; és van e boldogság szabadság nél
kül ? Nem következik e tehát szükségkép, hogy a közösségben rejlik 
a legnagyobb boldogság.
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25. Hiszem, hogy egykor az emberek közösségben fognak 
élni, mert át kell majd látniok, hogy csak abban találtatják fel 
legnagyobb boldogságukat.

Magok e nevek; k ö z ö n s é g ,  t á r s a s á g  azt jelentik, hogy 
ember hajdan is, mikor e nevek támadtak, illy közönségben, közöshasz- 
nálatkép élt. Mert midőn kinekkinek saját vagyona, tehát elkülönzött 
érdeke van, ök sem társasagot, sem közönséget nem képeznek, követ
kezéskép e nevek náluk nem támadnak.

26. Hiszem, hogy azért van a sok hiány, ferdeség életűnk
ben, mivel a természetnek egyszerű törvényét nem ismerjük, vagy 
rá nem ügyelünk.

Természet-törvény tudása nélkül biztosan nem haladhatni. A sok 
felületes a sok félludás, sőt a termés? et törvényére való figyelet nélkül 
néha haszontalan és káros tudás, az embert czéljához nem csak közelebb 
nem viszi, hanem attól gyakran viszszaveti; leginkább pedig az által, 
hogy a jó és rósz cselekvéseket öszszezavarja, egymással elcseréli; 
erénynek mondja a mi bűn, s bűnnek veszi a mi erény.

Ebből támadnak aztán az áltanok, mellyek az embert örvénybe sodor
ják , honnét kihatolni nem bir, vagy csak temérdek fáradsággal, melly 
fáradalom el van hasztalanul veszve, sőt az embert erejétől fosztá meg.

27. Hiszem, hogy miuden tudásunk’ alapjául ennen magunk 
ismerésének kell szolgálnia.

Midőn magamat ismerem, következtetőleg ismerhetem embertár- 
somat is; mert a milly érzést, ösztönt, vágyat magamban észreveszek; 
kénytelen vagyok ugyanazokat más hozzám alkotására nézve egészen 
hasonló lényben, azaz emberben is , megismerni; hiszen tapasztalásbul 
tudom , hogy azon müszerekbül áll; és e műszereket mind bennem , 
mind ö benne valami ismeretlen erő hozza mozgásba.

•

Hiszem, hogy ez erő nem valami elkülönzött, mindenikünkben 
más, hanem egy, ez isteni kifolyás, ez a természet általános működése; 
de az ezer meg ezer körülmény öszszehatásábol majd minden ember va
lami parányi részben legalább különbözik a másiktól, tehát a befolyt kö
rülmények szerént különbözőleg nyilvánitja működését is.

Maga a természeti erő egyenes működése minden emberben ugyan
az , de a körülmények egyikben így, másikban amúgy módosítják; pél
dául: mindenki eszik, de egyik keveset, másik többet; mindenki gon
dolkodik, de egyik jól, másik roszul; mindenki aluszik, egyik éjjel 
másik nappal; mindenki nöszödik, egyik mértékletesen, másik bujái— 
kodásig, sat.
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28. Hiszem, hogy csak akkor tudjuk igazán, mi az erény 
és bűn, midőn magunkban és embertársainkban a természetet, 
vagy ha tetszik, a természeti tőrvényt ismerjük.

Ha eszünknek hasznát tudjuk venni, a természeti törvényt, bár- 
milly nehéz és mély tudománynak képzeljék sokan, igen könnyen meg
ismerhetni.

Én szeretek élni, tehát mind azok is, kik olly alkotásnak mint én; 
a mint én óhajtóm az t, mi nekem kedves, úgy más is óhajtja; amint  
bennem van* ösztön , úgy van másban is;a mint énvágyaimat betölteni 
törekszem, úgy más is ; a mint én nem szeretem, ha valaki vágyom betöl
tésében akadályoz, úgy más sem szereti; a mint engem bánt, ha éltem 
fentartására ösztönszerüleg intézett cselekvésemben valaki gátol, úgy 
mást is bánt, sat. íme ez a természettörvény.

Mert ha nekem nem engedi valaki élveznem, mi jól esik, az ösz
tönt támadja meg, mit belém a természet öntött; ha én gátolok valakit 
vágyai betöltésében, ösztöne ellen kelek k i, mi nem magátol függ; tehát 
egyenesen a természettel szállók szembe; ugyanis annak működését 
akarom abban a valakiben megakasztani.

29. Hiszem, hogy a természeti vágyok betöltésében, nehogy 
az túlságossá fajuljon, elég ellenőrül s mértékül maga az ész 
szolgál

Megtörténik néha , hogy egyik másik ember’ vágyai határtalanok, 
esze kisebb mértékben lévén nem bírja a vágyat korlátozni, tebát azt 
másokéinak gátlásában képes csak betölteni; de az illyen részint csupán 
kivétel, részint pedig fonák társadalmi intézkedéseink’ gyümölcse. De 
általánosan áll, hogy az ész elégséges embert természeti vágyaiban saját 
határai közt megtartani.

Tegyük, hogy valakinek vágyai tulcsapongók, hogy e valaki a 
másik számára szükségesből igyekszik a magáét mértéken felül becsülni, 
e mások a nekik szükségeset nem engedik , nem engedhetik, mert saját 
ösztönük készti nem engedni, tehát köztük szükségkép ellenségeskedés
nek kell támadni. Igen de ez szerént az, ki túlságos vágyait is ki akarta 
elégíteni, gyakran még a legszükségesebbtől is mcgfosztatik; tegyük 
még azt is, hogy a vágyaiban tulcsapongó mind annak daczára, hogy 
gyakran a szükségest önkárával kényszerült nélkülözni, — soká folytatja 
mértékletlenségét, nem természetes e , hogy végre mégis megunva, el
gyöngülve nem bírja szükséges vágyait valósitni, mondom, nem termé
szetes e , hogy esze kijelöli neki a határokat, s ellenőrködik, hogy 
azokat át ne lépje* Ugyan mirevaló volna embernek esze, ha ezt végbe 
vinni képes nem volna.

30. Hiszem, hogy erény más nem lehet, mint olly cse
lekedet , melly mind magunk, mind egyéb embertársunk’ észkor-
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Iátolta vágyait betőlthetni segíti, ellenben bűnnek mást nem ne
vezhetünk, mint olly cselekvést, melly e vágy teljesülését gátolja-

Hitem szerdát következik tehát, hogy annak legnagyobb része 
mit most erényn ek nevezünk, teljességgel nem erény; s a mit bűnné 
mondunk, éppenséggel nem az.

Hiszem tehát, hogy: imádság, böjtölés, testsanyargatás, alázatos
ság , szentegyházba járás, misehallgatás, bucsujárás, nöszési megtar
tóztatás, nötelenség, akárminekhivése, készakartva való szegénység, 
reménység, tökéletes engedelmesség, penitencziatartás, sat. sat. nem 
erény ; úgy megfordítva: kevélység, fösvénység, irigység, torkosság , 
harag, Isten irgalmasságában vakmerő bizodalom, penitencziátlanság, 
akarmi gyönyörélvezet, ünnepnapi dolog sat. nem bűn ; mert ezek által 
senkinek nem ártok.

Ez az én hitem, de ezt senki másra nem tolhatom , sem senki en
gem az övére nem szoríthat, következésképen mindenki hiszi, mit hin
ni akar, s a miről meg van győződve.
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FI-izen résznek tartalmát szinte két fö tárgy teszi, mint az előbbiekéit; 
tudnillik: nevelés hiánya, fonák nevelés, ennek eredményei és a jó
zanész által sugallott nevelés.

Az elsőbb tárgy részletesebben előadva, következő kérdések meg
fejtése körül forog: mért nincs jó nevelés? mi okozta a fonák neve
lést? mellyek annak szomorú eredményei — ? az embereknek mellyik 
osztályát kell előbb nevelni ?

I. FEJEZET.

Mi az oka a rósz nevelésnek?
>

Ki az előbbi két részt figyelmetesen olvasta e l , s ha józaneszé
nek csak némi hasznát tudja venni, önként és minden nehézség nélkül 
felelhet e kitűzött kérdésre; de azért különös feladatomul tűztem ki 
magamnak ez egyszerű, de azért nevezetes kérdést mélyebbről meg
hányni.

Minden kérdésre lehet röviden és hoszasban felelni, úgy erre is.
Röviden: a neveléshiánynak vagy rósz nevelésnek legközelebbi 

oka, s z a b a d s á g  h i á n y .
Tagadhatlan az, hogy az olly emberben, ki szabadon mozoghat, 

működhetik, bizonyosabban és előbb kifejlődhetik akármi i s , mint 
ollyanban , kinek keze lába kötve van: úgy kétségtelen az, hogy szint- 
igy van egész népekkel is ; mert hiszen az egész nép is egyes embe
rekből áll. De lássuk tehát kissé terjedelmesben, mik okozzák a neve- 
léshiányt?

Ha fölebb mondám, hogy a neveléshiánynak legközelebbi oka a 
szabadsághiány, most azt kérdem: mért nincs embernek szabadsága?

Ennek oka az ős, eredeti és általános tudatlanság, mellyben az 
embernem kezdődött.

—Itt közbevetve meg kell említenem, hogy lehetnek emberek, kik 
azt kérdhetnék: de hát olly kétségtelen e az , hogy az embernem egy
kor , néhány ezer év előtt kezdődött, váljon nem volt e Öröktől fogva ? 
Én nem tudom, de ha mindig volt i s , az látszik valószínűnek , hogy ha 
volt is , a földnek valamelly általános revolutiója alkalmával kiveszett, 
s a néhány példány újra szaporodott, s e mostani nemzedékeknek kez
detéül szolgáltak. —

Az én vélemény em egyébiránt a z , hogy az ember nincs örüktül 
fogva, hanem egykor kezdetét vette, lehet tévedés. Mikor? azt egy 
halandó sem birná megmondani. Hogy nedig kezdetben ollyan volt volna

17 *
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mint most, azt hinni képtelenség nélkül nem lehet, mert mind magunk, 
mind pedig egyéb minket megelőzött s egymás után sarjadzott népek 
több ezredéves tapasztalásai az ellenkezőt, tehát a fokozatos fejlődést, 
tökéletesülést tanúsítják.

Hol fokozatos fejlődés van , szükségkép következik , hogy kellelt 
valami első stádiumnak, foknak lennie, meilyhöz a többi fokozatok já
rultak. És mi lehetett azon első állapot, mint absolut tudatlanság?

Az embernek születésekor e fő tulajdonságai vannak meg: a vágy 
maga fentartására ; az ösztön vágyai teljesítésére ; szabad akarata; tu
datlansága; s végre a tökéletesülhetésnek vagy észnek első csirája.

A csupa vágy és ösztön sohasem vezetné tudatlanságából tévntak- 
ra, valamint az álatot nem; de szabad akarata veszedelembe viheti, s 
annál bizonyosabban, ha az ész, melly a szabad akaratot igazgathatná, 
hogy magának ártalmára ne lenne, még kifejlődve nincs.

Mig a tudatlanság tart, az ész fejlődetlenségében van; ugyanis 
e kettő együtt, egyszerre egy helyen nem képzelhető. Hol az ész kifej
lődött , ott tudomány van, következőleg a tudatlanság eltűnt.

Ha emberben eredetileg a kifejlődött ész s annak következménye a 
tudomány egyszerre úgy megvolna , mint az akarat, nem lehetne fo
kozatos fejlődés, hanem szükségkép örök veszteglés állna be; s akkor 
ember nem illyen ember volna, miilyennek lenni látjuk, hanem más 
valamiféle.

Az embert jellemző sajátság tehát éppen abban á ll, hogy szabad 
akarata eredetileg azon mértékben megvolt, melly mértékben van ma, 
vagyis vágyaival párvonalban volt; minden uj vágyának betöltésére 
ujonan akarat kelle.

E közben igen természetesen az észnek legalább valami kis rész
ben fejlődnie kellett, de mivel ez eredetileg nem volt úgy meg benne 
mint a vágy és akarat, hanem csak csirádzott, természetesen csak tá
vol követheté az akaratot és vágyat. És igy a vágy az akarattal karöltve 
tulcsapongtak , mivel nem volt semmi, a mi korlátozta volna.

Már csak az eddig mondottakbul is némileg kiviláglik, mi a ne
velés nem létének oka; tudniilik az , hogy az ész csekély mértékben 
van kifejlődve, s hogy a túlságos és mindig uj vágyak betöltésére az 
akarat szüntelen kész; más szavakkal: tudatlanság és önhaszon.

Erre azt mondhatná egyik másik olvasó : hiszen ha már tudatlan
ság nem volna, nem is lenne szükséges a nevelés ; ha csak akkor lesz 
nevelés, midőn a tudatlanság megszűnt, az nem is nevelés lesz többé, 
hanem az észnek kifejlödöttsége.

S nagy részt igazsága is van az olvasónak, ha ezt mondja. Mert 
szeréntem a nevelés elvontan (abstracte) nem egyéb , mint értelmetlen 
üres hang, vagy chimára, fökép nálunk és körülményeink közt. Ugyanis 
ki akart, és mit akar, s kinek megbízásából akar nevelni?

A mostani nevelés tehát nem egyéb, mint természetlennó fajult 
állodalmunk fattyúhajtásainak egyike. Minek, miilyennek kell lenni a 
nevelésnek, kit illet a nevelés? majd alább fogjuk látni.

A neveléshiány legközelebbi okául fölebb a szabadsághiányt mon- 
ilám, de mi ismét ennek oka ? Miből következik, hogy embernek nincs



261

szabadsága? Abból, hogy tudatlan, hogy vágyai túlságosak, hogy azo
kat a csekély észtehetség, vagy máskép, a még fejlödetlen ész nem bír
ja korlátok közt tartani.

Valamint már fölebb az előbbi két részben mondatolt, úgy ismét 
és még többször mondjuk, hogy a körülmények sohasem lehetnek töb
bé ugyanazok, természetesen következik, hogy egyik emberben az 
ész előbb fejlődik ki a szerént, a mint kedvezőbb körülmények halot
tak rá.

Az igy korábban bizonyos fokoknyira kifejlődött eszü ember, 
mivel vágyai túlságosokká nevekedtek, szaporodtak és eszesebb is lé
vén valamivel a többinél, ezeket használni kezdé; túlságos vágyainak 
kielégítésére eszközökül alkalmazta.

Megizlelvén ezen állapotot, mellyben másokat működtetett az ö 
saját vágyai teljesülésének eszközöltetésére, mivel minden vágy telje
sülése más újakat ébreszt; igy született benne azon elhatározás, hogy e 
neki hasznos módot mig lehet követi. Miből aztán természetesen az kö- 
velkezett, hogy mind azokat, kiket eddig saját vágyai betölthetésére 
eszközökül használt, tovább is mint ollyanokat megtartani igyekezzék; 
ebből megint természetesen következtetve oda kelle minden igyekezetét 
fordítania , hogy azokban, kiket a maga czéljainak elérhetésére eszkö
zökül használni neki sükerült, az észnek fejlődhetését minden áron aka
dályozza; mert annyit már csak kellett okoskodni tudnia, hogy ha 
ezekben annyira fejlődik az ész, mennyire ő benne , magokat más vá
gyainak betölthetésére eszközökül használni többé nem engedik, hanem 
a magok saját vágyai beteljesítésére iparkodandnak.

Már most egy kissé ismét világosabban láthatjuk, mi az oka, hogy 
nincs nevelés; tudnillik: ismét a t u d a t l a n s á g ,  vagy más szavakkal, 
a tudatlan tömeg közöl kedvezőbb körülmények öszszemunkálásánál fog
va kiemelkedett e s z e s e b b n e k  ö n é r d e k e .

Mivel ezen eszesebb a kigondolt és gyakorlott kényelmet lassanként 
megszokta, már nem fejlődött azon arányban mint előbb, —mert a kénye
lem sohasem szokott az észnek hatalmas fejlesztője lenni,— tehát valami 
erkölcsi, vagy morális fokra még nem emelkedett, melly neki ezt súgta 
volna: nem  i l l ő ,  n e m i g a z s á g o s ,  e m b e r t á r s o d a t  t e n -  
c z é l o d  e l é r é s é r e  e s z k ö z ü l  h a s z n á l n i ,  me r t  h i s z e n  
az is o l l y  e mb e r  mi n t  t e ;  de azon ügyessége, miként kell 
másokat az ö érdeke előmozdítására bírni, mind inkább nevekedett: te
hát ez által uj meg uj módokat tuda kigondolni a tudatlan sokaság’ ész
beli fejlődésének akadályára.

így a sokaság, a tömeg előbbi állapotában, tudatlanságában soká 
megmaradt, s csak parányilag mutatkozott itt ott egy egy szikrája az ész 
fejlődésének.

Az alatt ama többször említett eszesebb el is hatalmasodott, mi 
szerént könnyű vala neki az észszikrát azonnal eloltani; mit tennie, ön
érdeke parancsoló.

íme itt már megint jobban láthatjuk, mi az oka, hogy nincs ne
velés ; tudnillik az e s z e s e b b n e k  és  már valószínűleg h a t a l m a 
s a b b n a k  ö n é r d e k e .
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Az emberek szaporodván nem maradhattak mindnyájan egy cso
portban, hanem több csapatokra oszlottak, De minden csoportban éppen 
azon módon, miként már előadtam, a dolgok természete szerént tűnhe
tett, és bizonyosan tűnt is ki egy egy a többinél eszesebb, ki hasonlólag 
ahhoz, kit már felmutattam , csupán saját vágyai teljesítésére használta 
a többit tehetsége szerént.

Az embernem ős tudatlanságában gyarló is lévén egyszersmind, 
miként még ma is fájdalommal tapasztaljuk, éppen nem csodálhatni, ha a 
kitűnt eszesebbek e gyarlók közöl sokakat magokhoz ámítottak, külön
féle módon maguk iránt leköteleztek.

Ha , mint fölteszszük , eszesebbek voltak a sokaságnál, az egész 
tömegnél, eszüknek minden erejével oda munkáltak, hogy a sokaság 
előtt magokat mint jótevőket tüntessék ki; igy történik még ma is.

Miben állott a jótevöség? tudjuk miben találja kedvét a még egé
szen tudatlan természeti ember; példákul szolgálhatnak Amerika ős la
kói, kik holmi semmit sem érő csecsebecseért, nem gyanítva álnokságot, 
szabadságukat és földüket adák — a fehéreknek.

Midőn a sokaság roszat nem sejtve az eszesebbeket jótevőinek, 
tanácsadóinak, vezéreinek, szóval atyjainak és főnökeinek tekínté: ezek 
hatalma meg volt alapítva, s ezen többé nem tágítottak, legalább magok 
jószántából sohasem, sőt minden törekvésük oda ment k i , hogy helyze
tüket lehetőleg biztosítsák.

Kezdődvén igy az uraság és szolgaság, vagy uralkodás és enge
delmesség , ime ez oka annak, hogy nincs nevelés.

Illy körülmények közt csak igen ritkán találkozhatott férfiú, kiben 
némi erkölcsi, vagy morális felsöbbség csak részben is mutatkozott, mi 
szerént azt bírta , és bátorkodott volna állítani: ez á l l a p o t  l e a l a -  
c s o n i t ó  e m b e r r e  n é z v e .  És ha találkozott i s , nem lévén a köz
lekedés könnyítő eszközei, az írás, még kevésbé a sajtó tudva, miként 
terjeszthette volna szebb eszméit ?

És nem volt e az elhatalmasodott főnököknek elég módjuk az ö 
saját érdekükkel igy ellenkezőt nemcsak akadályozni, hanem egyenesen 
megsemmisíteni is ?

Nem igy történik e még ma is ? íme mindig világosabban tűnik ki 
előttünk: mi az oka, hogy nincs nevelés ; tudnillik : az e 1 h a t a 1 m a- 
s o d o t t a k n a k  s a j á t  é r d e k e .

A mi nevelés van is, ollyan e az, miilyennek lenni kellene? Ám
bár külön, végről szándékom előadni, minek kell józanész sugalma sze
rónt a nevelésben alapul szolgálni, de itt egykét szóval érinteni nem 
lesz fölösleges.

Lehet e józanul a nevelésnek m is ezélja, mint az, hogy általa min
den emberlény, ki a társaságban találtatik, egyenlően boldogulhatni 
eszközöltessék? És találhatjuk e azt nevelésünkben, mi erre vezet
ne? Nem.

Mi az , mit elvül kell fölállítani s a gyermekkel megértetni ? E z: 
m i n d e n  e m b e r i  t e r e m t m é n y  v e l e d  e g y e n l ő  j o g o k k a l  
és  s z a b a d s á g g a l  b í r  a t e r m é s z e t t ő l .  Ezt verik e a gyér-
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meknek fejébe? o nem,  hanem az ellenkezőt. Kérdem nevelés-e aztán 
az ? Igen, mert a szolgaságra is nevelni kell az embert.

A mi nevelésünk van, annak szelleme az, hogy az ember ne 
szabad emberré fejlődjék ki, hanem engedelmes jobbágygyá aljasuljon ; 
vagy ha már leebb nem aljasulhat, abban megtartassák. Ha a módot , 
mi által ez eszközöltethetik, nevelésnek veszitek, úgy igenis van neve
lésünk. De viszszatérek tárgyamhoz.

Az elhatalmasodott és eszesebb egyén annyira nem fejlődött, hogy 
akár magában, akár másokban a természetet tekintetbe venni, annak 
törvényét méltányolni érdemesnek tartaná. Annyi erkölcsi fenségre nem 
emelkedett, hogy embertársát magához hasonlónak, vele egyenlőnek 
lenni megismerné.

A hatalmasok közöl ugyan mellyik nyilvánította ez t: „én éppen 
csak azon organismussal vagyok a természettől fölkészítve, mellyel min
den egyéb embertársam; mindenkinek éppen úgy vannak vágyai, miként 
nekem; mindenki éppen úgy ösztönöztetik vágyait teljesíteni, miként én; 
én nem szeretem ha szabadságomat valaki korlátozni akarja, úgy senki 
más, ki velem hasonló alkotásu, szinte nem szeretheti44 sat.

Mig a hatalmasokat a szinte velők született, de elfojtott, valami 
morális érzés illyenek’ nyilvánítására nem készti: addig ők nem akar
hatják hogy mindenki velők egyenlően boldogulhasson. ím e  t e h á t  
e z é r t  n i n c s  n e v e l é s .

Idő folytával, századok, sőt ezredek múlva, a sokaság közöl mégis 
minden akadályok ellenére mindig többen és többen fejlődtek k i , s az 
elfajult állapotot a jogosság stádiumára törekedének átvarázsolni; de nem 
nevekedett e az elhatalmasodtak’ ügyessége szintazon arányban? s nem 
követtek e el minden módot, hogy a jobb szándékuak’ törekvéseit meg
semmisítsék ?

Midőn látták a hatalmasbak, hogy a kijátszott sokaság mind inkább 
félelmes kezd lenni rájok nézve; midőn látták hogy a tömeg közöl min
dig több és elszántabb férfiak tünedeztek föl: mit tettek, mit kelleU a 
sokaságétól elkülönzött érdeküknél fogva tenniük? hogy minden fel
sőbbségüket, minden hatalmukat egészen ne koczkáztassák, annak egy 
részét a sokaság közöl feltünedezett szájasokkal megoszták ; igy támad
tak a kiváltságosok, a privilegiált osztályok; s igy tárták meg a hatal
masok némi csekély csorbulással hatalmukat.

Ha azelőtt népcsoportonként csak egyes hatalmasok gátolták a fej — 
lödhetést: most már egész szabadalmas testületek akadályozák.

Kik még eddig sem érték, mé r t  n i n c s  n e v e l é s ,  m o s t  
má r  t a l á n  m é g i s  c s a k  m e g f o g h a t j á k .

A józanész szerénti nevelésnek oda keli czélozni, hogy egy ha
zában elkülönzött érdekek ne létezzenek, hanem hogy valamennyi pol
gártársnak érdeke ugyanazonegyittessék , miként várhatátok tehát, hogy 
a különözött érdekű hatalmas és ismét külön érdekű kiváltságos testületek 
nevelést, de józanészszerű nevelést sürgessenek, alapítsanak?

A szokás második természetünkké válik, mint a közmondás szól. 
E természetien állapotot ezredek óta úgy megszokta az emberiség, hogy 
máig szinte természetesnek tartotta. De mivel embernek természete ál-
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lapodás nélkül szüntelen fejlődni, tökéletesülni; s mivel az is természe
tes, hogy azok, kik állandóan a kényelem ölén örök henyéléstélnek, 
végre elpuhulnak, elhitványulnak, mert csak munkálkodás fejleszt, erő
sít, izmosit: elérkezett az idő, hol az eddigi természetien állapotnak 
változnia kell; elérkezett az idő, mellyben a sokaságnak ezer akadály 
közt bár parányonként nevekedett fejlődöttsége azon fokra jutott, mely- 
lyen tartósan gátolni semmi emberi erő nem képes többé.

Gördíthetnek elébe még a kormányok és kiváltságos osztályok sok
féle akadályokat, de mind azokat a sokaság könnyű módon elháritha- 
tandja. És ekkor majd kezdődik nevelés, és pedig józanészszerü neve
lés lenni.

Hogy a nevelés józanészszerünek mondathassék, honnét kell ki
folynia, kinek kell azt életbe léptetnie, kinek fentartania és igazgatnia? 
talán egynéhány szerzetesnek, vagy a városi tanácsnak, vagy kormány
nak, vagy valamellyik kiváltságos testületnek, vagy éppen a fejedelem
nek ? Isten mentsen. Ahhoz senkinek, sem mint magános embernek, sem 
mint testületnek nem szabad nyúlnia olly szándékból, hogy ö majd ne
velést teremt az egész társaság számára ; ennek magától kell születnie.

Valamint esztelenséget vinne az végbe, ki egyedül fölállana olly 
czélbul, hogy ö majd társaságot alkot magában és mások számára: úgy 
éppen olly esztelenséget követne el az i s , ki mások számára nevelést 
szándékoznék behozni.

Hiszen a nevelés és társaság nem olly valamik, hogy azt csak úgy 
egy ember elkészíthesse mint valami gépet és aztán kezébe vevén fel
mutathassa mondván: no nézzétek itt van, ez a nevelés.

A nevelés éppen úgy mint a társaság támad, keletkezik az egész- 
bül, nem pedig készítetik valami másból.

Valamint képződik a felhő a párából és gözbül: ügy alakul és kép
ződik a társaság egyes emberekbül; és a nevelés nem másként foly ki a 
társaságból, mint eső a felhöbül.

A mint a gőznek egyetlen egy legpiczinyebb része sincs kirekeszt
ve , akadályozva hogy felhővé válhassék: úgy az emberek mindegyiké
nek a társaság kiegészítő részét keli tennie.

A miként tehát a felhőt és abból áldásként áradó esőt nem készíti 
egyes ember: úgy a társaságot és belőle áradó nevelést sem.

Mikor a társaság igy képződik: akkor belőle áldást osztó esőként 
foly a nevelés, de józan nevelés.

Mig a társaság nem a z , minek lennie kellene, vagy jobban mond
va : mig az emberek valamelly hazában száz meg több külön érdekű s 
egymással ellenkező csapatokra vannak szakadozva, következőleg valódi 
társaságot nem képeznek: addig józanészszerü nevelés ott nem kezdőd
hetik ; mert hiszen mint már fölebb mondaték, minden külön érdekű csa
pat más meg más irányú nevelést oha;t.

Miilyennek kell józanész szerént a társasági szerkezetnek lennie, 
fölebb az első rész ulósó fejezetében láttuk : miilyennek nem kell lennie, 
ki szemét készakarva be nem hunyja, az életben látja.

A ki illy körülmények közt kíván józanész szerénti nevelést, az 
nem tudja hogy az okozal előbbi e, vagy az ok: szóval az esztelen.
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Az emberek egy részének, még pedig nagyobb részének, igazi fo
galma sincs arról mi a nevelés; másik rész azt mondja: míg az emberek 
nevelés által el nem készítetnek, addig jó társaságot nem alkothatni; én 
pedig azt állítom, a mint már eddig is észrevehette az olvasó, hogy soha 
addig sem nevelés, sem semmi más szép, nagy és dicső nem leszen, míg 
az emberek természetszerű társasággá öszsze nem olvadnak.

Ha valaki azon hiedelemben van, hogy majd egy vagy más tudo
mányos ember, status-férfiu, törvényhozó testület, vagy kormány, 
vagy a fejedelem elkészíti a polgári szerkezetet s a társaság kész, az 
nagyon csalódik.

Tegyük hogy a szerkezet lehető legtökéletesebb, a józanésznek 
még csak egyetlen egy pontja ellen sincs kifogása: az törvényes erőre 
soha nem emelkedhetik; társasági szerkezetül el nem fogadtathatik ; 
mert hiszen nem az egész társaságból folyt ki.

Javaslatul kihirdettethetik, hogy a lakosok mindnyájan fölötte 
ítélhessenek; ha józanészszerü, az egész lakosság, vagy legalább ne
vezetes többsége, két harmadrész, vagy hihetőleg 3/ft rész elfogadja , mert 
képtelenség volna föltenni, hogy a józanészszerüt el nem fogadja.

Igen de igy nem mint valakinek javaslatát fogadja e l, hanem azt 
saját megyözödésének nyilvánításaként tekinti, tehát mint magáét fo
gadja el.

Ugyan tekintsük csak meg még egyszer, miként emelkedhetnék 
törvényes erőre akármelly egyes ember, vagy testület’ javaslata ?

De előre kell bocsátanom, hogy természetesen olly országot ve
szek föl, mellynek vagy éppen nincs társadalmi szerződése, vagy jó- 
zanészszel ellenkező: mert a hol már józan szerkezetű társaság létezne, 
arról szó nem lehetne.

Gondoljunk valamelly egyes embert akárkit: tanultat, törvénytu
dót, status-férfiut. Ez javaslatát vagy élőszóval adná elő , vagy írásból 
olvasná e l , vagy sajtó utján tenné közzé; tehát vagy valami gyüleke
zetnek , testületnek terjesztené elébe, vagy az egész közönségnek.

Javaslata vagy jó volna, vagy rósz; azaz, vagy józanészszerü, 
vagy ellenkező.

Ha józanészszerü, előadhatná élőszóval talán a kiváltságos osztály 
gyűlésein, de csak úgy , ha ö is e kiváltságos testületnek egyik tagja 
volna; sajtó utján közzé nem tehetné; mivel rósz, vagy józantalan 
szerkezetű vagy éppen minden szerkezet nélküli országról van szó, hol 
semmi józanészszerüt nem közölhetni, mert az mind a kormány, mind 
a kiváltságos osztály’ érdekével ellenkezik.

Ha egészen józanészszerü, mit előterjeszteni kíván, a kiváltságos 
osztály gyűlésein sem teheti, mivel ezeknek érdeke vele ellenkezik; 
ugyanis , ha a kiváltságosok érdekével a józanészszerü nem ellenkez
nék , már akkor megszűntek volna kiváltságosok lenni; mivel kiváltság 
józanészszerüség mellett fen nem állhat.

így világos , hogy egyes ember józanészszerü polgári szerkezetet 
nem állíthat föl, nem hozhat be.

A kiváltságos testület sem egy testben, sem képviselői által szinte 
nem létesíthet józan polgári szerkezetet.
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Mert vagy igen kedvező rajok nézve kiváltságuk, vagy nem.
Ha az első, ők magok saját érdekük ellen nem dolgoznak, a te

temes kedvezményekről önként le nem mondanak, tehát nem munkál
kodnak valami az egésznek egyenlően kedvező szerkezeten: ha pedig 
nem igen kedvező, nem rendkívüli az ö szabadalmuk, hatalmok és be
folyásuk : elégtelen valami uj s az egésznek javát egyenlően érdeklő 
szerkezet létesítésére; mivel természetes, hogy a hol a kiváltságosok 
befolyása is csekély a közügyekbe, ott a kormánynak vagy fejedelem
nek hatalma annál nagyobb.

Megint világosan látjuk tehát azt is, hogy a kiváltságos testület 
sem képes józan szerkezetet alkotni, s a lakosokat észszerű társasággá 
alakitni.

A fejedelem akár korlátlan, akár korlátozott hatalmú , szinte nem 
létesithet józanészszerü szerkezetet, s a népet természetszerű társaság
gá nem varázsolhatja át.

Mért? mivel ha korlátlanul uralkodhatik, az egész nép tőle szol- 
gailag függ, tehát azt az ö egyéni vágyainak betöltésére eszközül hasz
nálja, erről önként le nem mondhat— addig, míg saját érdekét az egész 
népétől elkülönözni óhajtja ; hogy pedig érdeke a népével nem egy, vi
lágos , mert ha nem volna neki saját érdeke, mint korlátlan fejedelem 
nem létezhetnék , hanem a néppel egygyé olvadt volna öszsze: ha pe
dig korlátok közt uralkodik, más tekintetből nem alkothat józan szer
kezetet ; tudnillik , mert valami korlátozza. Akár képezze a korlátokat 
csupán e kiváltságos osztály, akár pedig a többi néppel együtt, a feje
delemre nézve mindegy, ö korlátozva van, tehát nem teheti azt mit 
tenni akar.

Mindezekbül végre mi következik igen világosan ? Az hogy a nép 
magátul alakul át józanészszerü társasággá.

Hogy ez igen lassan történik, s hogy hirtelen nem is történhetik, 
kiki részént már a fölebbiekbül láthatja , részént pedig önként követ
keztetheti, ha meggondolja, hogy a gyarlóság —fonák intézkedések kö
vetkeztében-— gonoszsággá fajult el: miszerént úgy szólva két egymás
sal örök harczban levő jó és gonosz szellem fejlődött k i; a ma z ,  a 
természetnek egészen ki nem irtathatott ős typusán maradt fen, e me z  
a szabad akarat tévedéseiből sarjadzott s óriássá nevekedett.

Minden intézkedés tehát a szerént történik, a mint egyik szellem 
a másikon egyben vagy másban, ideig óráig győzedelmeskedik; s midőn 
végre a jó erőt vesz ellenkezőjén, mit erősen hiszek: akkor kezdődik 
önként magátol mind a z , minek létesítéséért több nemes keblű férfiú 
csak kevés, majd alig észrevehető sükerrel küzdött, de tagadhatlanul 
sükerrel küzdött, mert éppen ez egyesek’ lelki ereje tévé a gonoszszal 
hasonló szellemet.

És e szellem gyözödelmeskedni fog , mert Isién nem téveszthető 
el a teremtést, s nem akarhatta, hogy a gonosz győzzön a jón.

És e szellem három következő tényezőből á ll: 
e l ő s z ö r  az egész nép mindinkább eszesedik; 
m á s o d s z o r  a kiváltságos osztály emberiségesül; 
h a r m a d s z o r  a fejedelmek kénytelenségböl engednek; e három-
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bul olvad öszsze a jó szellem. Vagy is más szavakkal: a mint az ész 
szüntelen fejlődik, a tudatlanság azon mértékben oszlik; a mint neve- 
kedik a világosság, azonképen tűnik a sötétség; megállapodás nincs; 
az embernek pedig természeténél fogva fejlődnie kell, vagy akarja 
vagy nem.

Így utoljára a mindinkább tökéletesült ész kényszeriiendi mind 
a kiváltságosokat, mind a fejdelmeket elkülönzött érdekükkel felhagyni.

Ti ifjak, kiknek a kórság még belsejébe nem ette magát; kika 
jogérzetet kebletekben még el nem fojtottátok; kikben a felebaráti sze
retetnek legutolsó szikrája még ki nem aludt, s meleg szive az emberi
ségért dobogni egészen meg nem szűnt: csak egy perczig álljatok meg kár
hozatra vezető utatokon, vagy ha sokaljátok a perczet, — mert szenve- 
délytek nyomban kegyetlenül korbácsol; legalább csak addig állapodja
tok meg, a mennyi időbe e gondolatotok kerül: mi jobb, a pillanatnyi 
öröm e , vagy tartós boldogság, s évek hoszszú során élvezhető gyö
nyör ? S ha parányi eszetek azt feleli, hogy jobb a tartósabb gyönyör , 
tekintsetek körül s látni fogjátok, hogy a jó szellem a gonoszszal éppen 
az egyenlítő pontra jutottak, egyik a másikéhoz méregeti erejét, s mint
hogy egyenlőknek látszanak, élethalálra küzdeni készülnek.

Álljatok a jó szellem pártjára, mert talán éppen csak a ti erőtökre, 
vagy annyi erőre van még szüksége, mennyi ti bennetek é l, hogy a 
gonoszon örökre gyözödelmeskedjék.

És ekkor pillanatnyi gyönyör helyett tartós boldogságot cserél
tetek.

Ha lelki erőtök nem több , csak annyi, hogy e szavakat: e m b e 
r i s é g ,  s z a b a d s á g ,  e g y e n l ő s é g ,  némi szent ihletéssel és ma- 
gaszlaltsággal bírjátok kimondani: lehet, a jó ügy ezáltal nyerve van.

Az időnek hoszszát, mellyben az embernem kezdődött és elmúlik, 
egy halandó sem mérte meg, lehet százezer, lehet millió év, vagy mit 
tudjuk mi, tarthat örökké, ahhoz képest tehát egy pár nemzedék’ kora 
csak pillanat. Ennélfogva bátran mondhatjuk: itt az idő, mellyben a 
jó a gonosz szellemmel mérkőzik; s ha nem ma, még egynéhány nem
zedék, s a jónak diadalma bizonyos.

Az álmiveltségnek órája ütött, az urkodás és szolgaság’ kora le
járt. Múljék csak még ei néhány nemzedék, ezek ivadékai földünknek 
színét felvirulva találandják.

A hitszegő korcsok faja e sivatagból kivesz, s elyzeumi mezők 
takarandják azok csontjait. 0 ti ifjak, kik korunk romlottságán kesereg
ve , de mégis valami szebb jövő után sovárogva epedtetek s tehetség- 
tek szerént munkálkodtatok i s , csak még kevés ideig ne csüggedjetek, 
lehet hogy a mit szívszakadva vártatok, még megéritek; mert ime lát
hatni a jeleket, mellyek annak közeledtét hirdetik; s ha nem láthatnák 
szemeink e remény’ valósultál, még az is vigasztalás és fáradalmakért 
nagy jutalom leend, ha majd nálunknál már boldogabb unokák vesznek 
körül, midőn e földi pályáról lelépünk.

Ha voltak is néha néha boldogító pillanataitok addig, míg mindig 
csak reméltetek, de semmi nem teljesült: higyétek el, üdvözítőbb annál 
nem vala, mint az leend, melly akkorra van számatokra fentartva,
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majd midőn már reszkető, majd majd merevedő kezeiteket a dicső jö
vendőt megkezdett unokáitok szorítva hálás könnyekkel öntözik, s 
minden boldogságukat a ti munkálkodástoknak köszönik.

E végső órai öröm az önhaszon által sajtolt érzésnek némi ke- 
serü-csöpjével lesz vegyitve, de vannak az életben némi édességek, 
mellyeknek valódi böcsét némelly keser adja meg; ollyan lesz a végső 
öröm.

Ifjú, a miként lelkedböl szereted a szabadságot, úgy férfiasságod
nak minden hevével pártold az egyenlőséget, mert e nélkül valódi sza
badságot nem élvezhetsz soha.

(Hol egyenlőség nincs , ott szolgaság, zsarnokság , bitorlás, jog
talanság, árulás, hitszegés és még ezer más illyenféle lehet, csak sza
badság nem).

Nem hílak én arra fel ifjú , hogy hazádnak oltárára hozz áldoza
tot, hazudnak mindazon gyarlók, kik a hazát szolgálni hordják ajkaikon, 
hanem tenboldogságodra emlékeztetlek; ha igazság utáni törekvést 
nem öntött volna beléd Isten, barom volnál; ha pedig jogosság lakik 
lelkedbcn , boldog nem lehetsz, míg azt látod, hogy embertár
saidnak nagy része szolgaságban nyög, a másik kisebb rész pedig 
zsarnokoskodik rajta.

Yetkezd le az önzést, de jogrészedet s másokéit, mit a természet 
mindenkinek egyenlően oszta k i , halálig védelmezd, s akkor boldog 
leszel.

Vesd magad az egyenlőség hullámai közé, ne rettegj; ott el 
nem merülsz; lelked abból uj s eddig ismeretlen táplálékot és erőt 
merít, a már talán hervadásnak indult szived ott életerőre kap, fenteb
ben dobog; ott egészen lefoszlik a fátyol szemeid elöl, s a természetet 
tisztában látod ; egészen uj érzemények támadnak kebledben; minden, 
mitől most hidegen fordulsz e l : morál, religio, haza, nemzetiség, mű
vészet sat. mind ezek szebb színben tűnnek föl előtted.

Az idő elérkezett, mellyben annyira fejlődött az ész, hogy ellen
ségével megmérközhetik ; Isten az ész pártján fog állani, ha csak
ugyan igazságos, s a gyözödelem kétségtelen. E szerént az emberiség 
újjá születik, és akkor lesz nevelés, a midőn ez időszakot kezdik fiaink 
vagy unokáink.

II. FEJEZET.
F o n á k  nevelés.

Sokszor haliám mondani: „jobb semmit sem tudni, mint roszul 
tudni44, éppen úgy elmondják ezt is : „jobb semmi nevelés, mint rósz 
nevelés.“

Ha azt kérdezné tőlem valaki, mit mondok ez állításra, azt felel
ném : ez állítás igaz is, nem is. Bár képtelenségnek látszik, hogy azon 
egy állítás igaz is, és nem igaz is lehessen egyszerre, mégis úgy van. 
Nézzük.

Némellyek a roszul tudásnak és rósz nevelésnek áldozatául esnek, 
ezekre nézve jobb lett volna semmit sem tudni, és jobb lett volna tel-
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jességgel nem neveltetniük ; tehát ennyiben az állítás igaz. De más részről 
ez állítás nem csak nem igaz, sőt legnagyobb képtelenség.

Ezt vizsgáljuk meg.
Ha azon némellyek, kik a roszul tudás és rósz nevelés következ

tében vesznek, semmit sem tudtak volna, nem kellett e szintúgy is 
elveszniük?

Tegyük, hogy a némelly roszul tudó és rósz nevelést nyert em
ber semmit sem tud , válaszszuk el őket egyéb emberektől, kik őket 
ápolták, gyámolták volna, helyezzük őket valami puszta szigetbe, hová 
semmi más .emberi teremtmény nem juthat, meliy sziget munka nélkül 
semmi táplálékot önként nem nyújt, nem kell e igy is elveszniük? min
den bizonnyal; és sokkal bizonyosabban elvesz a semmi tudás, mint 
roszul tudás mellett; mert emberben nem azon ösztön, és nem azon 
mértékben van, mint az értelmetlen álatban; ennek tökéletesebb ösztöne 
van azért, mivel nem t u d ,  nem é r t ,  úgymint az ember.

Egyébiránt kifogja a csupa ösztön és tudás közti vonalt szigo
rúan kijelelni, s meghatározni? eddig tart az ösztön, itt kezdődik a 
tudás.

Képzeljük magunknak, hogy látjuk az első embert e földön mint 
férfiút megjelenni. Körültekint, bámul és a természet szépségében 
gyönyörködik, de kevés idő múlva megéhezik.

A földet ezer meg ezerféle fü és virág borítja; itt ott a fákon 
gyümölcs kínálkozik; s képzeljünk ehhöz neki egy terített asztalon 
valami sültet; ugyan mellyikhöz nyúl, mihöz ösztönöztetik? Gyümöl
csöt szaggat e , vagy fűbe , teszem salátába harap , vagy a sültet ra
gadja meg ?

Akármellyikhöz nyúl előbb, ösztöne csak az lehet, hogy szájába 
viszi, nem pedig orrába vagy seggébe dugja.

Ha a három közöl a gyümölcsöt vagy akármellviket választja, 
szabad akarata szerént cselekszik; az ökör e három közöl csak a 
füveteszi, ez ösztöne; de midőn ember egymás után mind a hármat 
ízlelgeti s utoljára valamellyiket a másik kettő fölött megkedveli, tudását 
nyilatkoztatja.

Ha a gyümölcsöt kezével el nem é r i , vagy más fát keres, vagy 
valami ággal ver le magának; ez tudás; a majom is fölmász a fára és 
leszedi a gyümölcsöt, de ha valami akadályozná a fára mászhatni, s 
volna a fa alatt valami hoszszu pózna, mellyel magának könnyű móddal 
és kevés fáradsággal verhetne le , nem teszi, mert nem tudja , nem 
érti, hogy a póznát erre használni lehet.

Ha kezdetben az első emberek tudás hiányában nem vesztek el, 
onnét van, mivel a természetnek kész javait közösen használták ; men
tek a fák alá, s lakoztak gyümölcséből, de ma, midőn minden talpa
latnyi föld már valakié, ha csak nem tudna valamit, el kellene vesznie; 
ha koldulni kénytelen, még akkor is beszélni és imádkozni kell tudnia. 
Tehát semmit sem tudni sokkal roszabb, mint roszul tudni: a rósz 
nevelés is jobb mint a semmi nevelés.

De hát nem ismerjük e természetünket? Hiszen az első emberek 
nem jelentek meg tökéletesen kifejlődött észszel, csak a tehetség
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csirája volt meg bennök; illyenekké alkotott bennünket Isten. És ki 
merné állítani, hogy ember kezdetben akármit is jól tudott, mindent 
tudott s úgy tudott miként tudnak a mai emberek ?

Ha nem tudtak mindent jól, a mint bizonyosan nem is, természetes, 
hogy tévedtek, tévedniük kellett: a fonák nevelés is m iegyéb, mint 
tévedés ?

Azonban a tévedéshöz járult a szabad akaratbul eredt viszszaélés, 
romlottság, gonoszság.

De minden gonosznak származását nem az általános forrásból a 
tudatlanságból kell e megmagyaráznunk ?

Az első atya , midőn megszaporodott családéval felsöbbségét 
kezdé éreztetni, nem tévedést vagy hibát követett e el?

Hogy gonosz szándékbul indult volna ki öngyermekei iránt, róla 
föl nem tehetni; mert természete, az atyai érzés éppen úgy meg volt 
benne, mint megvan a mai atyákban. Hogy pedig minden zsarnokság a 
családatyáktol veszi eredetét, nem tagadhatni. Istenről sem tehetni föl, 
hogy az apákat gonoszokká teremtette volna, tehát minden gonoszság 
az előbb csak csekély tévedésből, hibából fajolt, fejlődött ki.

A mind inkább nagyobbakká nevekedett külön családok’ alyjai 
később pátriárkák, föatyák neve alatt említetnek.

Már ezekben igen természetesen nyoma lehetett, sőt bizonyosan 
volt is legelőbb a részrehajlásnak, tehát a gonosz szándéknak, utóbb 
az erötetésnek, végre a zsarnokoskodásnak.

Az unokák már nem álltak olly közel hozzá, mint fiai; azoknak 
gyermekei s unokái még távolabb estek tő le, úgy nem ölelhcté őket 
éppen azon atyai szeretettel, mellyel tulajdon gyermekeit.

Az egész nagy családnak minden tagját nem is ismerheté egyen
lően, mert természetes, hogy a korlátozott eszü ember a körülte kö- 
zellevöket jobban ismeri, mint a távoliakat.

Az ember természetére nézve hajdan, kezdetben is ollyan volt 
mint ma, tehát valószínűleg egyik családtag a másikkal öszszeveszett, 
ügyük elítélését a pátriárkára bízták, azt birául választották, s minthogy 
patriarka-biró uramnak nem volt kiváltsága a rra , hogy csak azért, 
mivel idősebb, mindent jobban tudjon, a körülményeket ismerje, az 
ügy-bajosok czivakodásainak okait lássa, szóval tévedhetett azok dol
gának elintézésében, s ítélet-mondásában; gyarlóságánál fogva rész
rehajló is lehetett, de a mi több, ha a pörlekedő felek egyike közelebb 
állt hozzá, ennek kedvezöleg íté lt, tehát gonoszsággá fajult részre
hajlása; lehetséges, hogy az ügyét vesztett fél érezvén igazságát, nem 
nyugodott meg az öreg pátriárka ítéletén, tehát nem engedelmeskedett, 
de az öregnek hiúságát ez sérté, azért kényszerűé az engedetlent; 
igy kezdődött zsarnoksága.

Vagy kételkedik az olvasó , hogy igy történhetett; én nem 
kételkedem; mert az ember akkor is gyarló volt mint ma.

Minthogy kezdetben az emberek család-csoportonként széledtek 
el, s a családfőnek némi tekintélye volt a többiek előtt, nem termé
szetes e, hogy a többség ragaszkodott hozzá már csak megszokottság- 
bol is ?
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Ha történetesen a körülmények kedvezvén neki több ész fejlőd
hetett ki benne, s meglevőn arról győződve, hogy a nagy családnak, 
vagy most már kis társaságnak nevezetes többsége öt magoknál előbb 
valónak, vezetőnek, tanácsadónak ismerik; tudván azt is , hogybizo^ 
dalmukat, hajlandóságukat bírja: nem természetes e , hogy ezen ön
tudatában elbizta magát? S mire vezet az elbizakodás ? kiki tudhatja.

Ha az illy pátriárka bátor is volt, nem lehete e azonnal zsarnoka 
a csoportnak? Sőt igen; igy támadtak a legelső zsarnokok.

Megmutatám, hogy a legnagyobb, legszörnyebb gonoszság is kis 
tévedésekből veszi eredetét.

De ezt megmutatni csak mellékes czélom volt; hanem tulajdonkép 
azt akarám bebizonyitani, hogy minden rosznak szabad akaratunkból 
mintegy szükségkép kellett következnie, akkor, midőn a még csak cse
kély foknyira fejlődött ész ez akaratot jóra igazgatni nem volt képes.

Mi a fonák nevelés? Azt nevezzük fonák nevelésnek, melly a 
gyarlóságból s tévedésből származott roszat nem hogy gyökestől ki
irtani nem törekszik, sőt annak könnyebb terjedhetésére még utat készít. 
Váljon illyen e a mi nevelésünk ? majd alább igyekszem megmutatni, 
hogy illyen; vannak eszesebbek is, kik nem szorultak arra, hogy nekik 
ezt mutogassam, hiszen naponként győződnek meg róla.

Mi ellenben a józan nevelés? Többfélekép lehetne kifejezni a 
szerént, a mint egyet vagy mást tűznénk ki czéljaul, de én itt röviden 
csak ennyit mondok: józan nevelés az , melly oda van irányozva, hogy 
mindenek előtt egyenesen a létező roszat meggátolja, azután gyökestől 
kiirtsa.

Ámbár végről a józan nevelésnek alapját és vázlatát külön feje
zetben adom , de megérinteni itt is szükségesnek tartám, és pedig azért, 
hogy annál inkább kitűnjék, mi van nevelésünkben ollyan, mi a rosznak 
utat készít, és mi van ellenben ollyas, mi a rosznak kiirtására volna 
egyenesen intézve.

A tudós emberek igen megszokják különböztetni a nevelést a 
tanítástól, de csak szóval, a kettő közt levő vonalt nem mutatják ki, 
tehát tanítás és nevelés egymással öszszeolvadva létez. E kettőt egy
mástól tökéletesen elválasztani nem is lehet, mert tanítás által neve
lődünk, s nevelés vagy nevelkedés közben tanulunk is. .

Olly intézet, mellyben embernek szigorúan csak neveltetése tűze
tett volna ki czélul, tudtomra még nem létez; minden intézetek és 
tanodákban nem nevelnek, hanem tanítanak.

A mi nevelés van, az abban áll, hogy: a gyermek tanulja meg 
magát majd a köriilményekhöz alkalmazni; tudja magát az élet minden 
nemű viszonyaiba beletalálni, szóval annyira ügyesüljön, hogy a nyo
morulttá vált élet terheit elbírhassa s alattok le ne roskadjon.

Eddig terjed nevelésünk. Miként kellene az élet terheit megszün
tetni, arra még nem történtek nevelés utján lépések.

Nevelés szeréntem tehát az volna, hogy a gyermek, mihelyt a 
természet kezéből kikerült, azonnal olly helyzetbe tétetnék, hol mind 
azon rosznak, mi az emberiség életébe átment, se látója, se hallója 
soha ne lehessen. Miként történjék ez? végről látandjuk.
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Most lássuk , bírok e annyi bohóságot, természetlenséget, eszte- 
lenséget sat. elszámlálni, mellyek ulán az olvasó tudhassa, mi a fonák 
nevelés ; de kénytelennek érzem magam előre engedőimet, s az olvasók 
kettős figyelmét kérni, m ert, ha részletességekbe nem bocsátkozom is, 
hoszas leszek.

Az apa vétkes szenvedélyektől izgatottan veti romlott magvát a 
rósz földbe, az anya’ méhébe; itt magzattá válik, később megszemé- 
lyesíil, s lényévé lesz mind azon rósz, miben a gyarló anya terhessége 
alatt részt vön. De erről nem tehetünk, mert a még csak egykor leendő 
nevelés a múltra viszszahatással nem bír.

Elérkezik a születés ideje, s az emberiség száma egy uj nyomo
rékkal szaporodott. Ennek első hangja sirás, mintha tudná, hogy nem 
más csak szenvedés vár reá.

És hogyan is ne sima a két rósz nedvnek vegyületéböl való- 
szinüleg még roszabb uj test? hiszen ez még egészen tehetetlen s 
gyönge féreg.

Ha előbb külön az apa, s külön az anya mindenik erősebb a maga 
rósz részét bírta, e keltőé egyesülvén a gyermekben, kívánhatjátok e 
hogy ne sírjon?

Az apa természeti ösztönét kielégítvén akkor, midőn ez uj lény 
megfoganzott, azzal irántai kötelességét is nagyobb részben megtevé, 
nem mintha atyai érzése nem volna , s nem óhajtana érte mindent 
meglenni, hanem mivel nem ér rá.

Az egész népet két részre oszthatni általában, egyik rész vagyo
nos, másik vagyontalan, azaz gazdag, és szegény.

A vagyonos anya, módja lévén, másra bízza a nyomorult gyer
me ke t , — mert szépségét és kecseit elvesztené, ha maga ápolná, ö 
tehát nem tudja mi lesz a gyermekből; csak olly valami rósz e, minő
nek a szülőktől öröklött két rósz természet szerént szükségkép lennie 
kell, vagy pedig még valami roszabb a szerént, a mint dajkájának 
egyénisége, teje és körülményei hozzák magokkal.

A vagyontalan vagy szegény szinte nem tudja mi lesz a gyer
mekből; neki, mivel szegény, dolga után kell látnia, hogy élhessen; 
férje gondoskodása nem elég, keresményének maga számára maradó 
csekély része .nem elégséges; a többi részből vagyonosok , heverök 
élnek, de nem csak élnek, tékozolnak, dobzódnak.

A gyermek s ir , s lehetne e nem sírnia a nyomorultnak, midőn 
mind azon kellemetlenség, mi a természetben van, s mind azon rósz, 
mit emberek előteremtettek, részént egyenesen, részént eszközösen 
hatással vannak rá.

A szegény anya nem teheti foglalatossága miatt mind azt, mit a 
nyomorultnak gyámoltalansága megkíván, de sírását hallván megsajnálja 
s emlőivel elcsigatja.

De éjjel ö is aludni akar, mert nappal fáradott, ezt a természet 
követeli; mit tesz gyermekével ? fehér mákot ad neki, hogy jobban 
aludjék.

Ti kedves édes anyák és hajadonok, kik különösen szerettek 
kimenni a vesztőhelyre, midőn ott valakit kivégeznek; hiszem, hallót-
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tálok, milly borzasztó tetteket beszélnek azokrul hogy végbeviltek, 
kiknek utolsó tiszteletet tevétek.

Ti azt gondoljátok, hogy azok nagyobb bűnöket követlek el, 
borzasztóbban vétkeztek mint t i , midőn gyermekeiteknek fehér mákot 
adtok? ne higyétek. Ha azok , kiknek kivégeztelését nézni mentetek, 
egy két embert gyilkoltak, ti az egész emberiséget gyilkoljátok fehér 
máktokkal.

Az evangeliomban valahol az á ll: ha egyik szemed vét, vájd ki 
azt, mert jobb egy szemmel menni meny országba, mint kettővel elkár- 
hozni: én is azt mondom: inkább vágd el kezed, mintsem avval mákot 
nyújts gyermekednek.

De te ezt ártatlan dolognak tartod, s lelkismereted nem vádol; 
hiszem, mert minden gonosznak forrása a tudatlanság.

Ti nem tudjátok, nem is gyanitjátok mit követtek el, tehát bocsá
natot remélhettek. Lám Jézus is, midőn ellenségei keresztre feszítették, 
igy kiáltott Istenhöz: „Atyám bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit 
cselekesznek.u

Némi vigasztalástokul szolgálhat, hogy nem egyedül magatok 
vagytok okai tudatlanságtoknak, hanem fökép azok, kik az ész fejlődését 
akadályozzák.

Ne csodálkozzatok, hogy gyermekeitek oktondik, buták, mamla
szok , hülék, bárgyúk , tökfejük, ostobák, alamuszik sat. ezt a fehér
mák okozza.

így ti nem csak gyermekeitek boldogságát tevétek tönkre, hanem 
még az unokákéit is ; mert a gyermek szülői természetét örökli.

Ha azt vetné ellenem valamellyik édes anya, hogy ö nem adott 
mákot gyermekének, mégis ostoba, felelem: alkalmasint a nagyanya 
müve volt, ki téged tartott mákkal.

E mák alkalmas és siikeres segédszer a fejlődés ellen; a hatal
masok megköszönik nektek, hogy kezükre dolgoztok s még ebbeli 
fáradságukban is magukat kímélhetik.

Csak rajta tehát kedves jó anyák, minél több mákot gyermekei
teknek , igy nagy szolgálatot tesztek a gazdagoknak; az ö dicsőségük 
addig tart, meddig a sokaság ostobasága, gyávasága, hitványsága sat.

De ti aristocraták, kiknek elszántságtok a sokaságot ostobaságban 
tartani, jól teszitek, ha gyermekeiteket idegen dajkákra bízzátok, hadd 
mákoljanak, mert számra nézve kevesebben vagytok, majd gyermekei
tek pedig annál előbb eltompulnak, elbutulnak, s akkor a sokaság közöl 
fejlődött ész rajtok könnyebben győzedelmeskedik.

Mi okozza mind azt, hogy a dolgoknak igy kell állniok? az egyen
lőtlenség; hát ez hol vette magát? a biz ott termett édes olvasó, hol 
az ember legelőször ajkain e szókat kibocsátá: ez legyen e n y é m ,  az 
meg a t e e d ,  azaz a rosznak bőség szaruja fökép akkor támadt, mikor 
ember az Isten földébül magának egy darabot t u 1 a j d o n u 1 kijelelt, 
nem ügyelve a rra , jut e , marad e az utána szülelendök mindegyikének 
akkora darab a föld színéből, mellyet Isten minden későbben jöven
dettek számára alkotott.

Innét a harcz és háború azok közt, kik történetesen korábban
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születvén fölöslegest is foglaltak, és azok közt, kik későbben jelentek 
meg, de már kiszorilattak.

És e harcz meg nem szűnik addig, inig a földnek terméke egyen
lően és közösen nem használtalik.

Történt e az úgy nevezett nevelés utján erre csak egy lépés is? 
az újvilági rappistákén kívül nem. Milly fonák tehát a nevelés ! De 
viszszatérek.

Midőn már a kisded járni és gagyogni tud, az anya hála Istent- 
sohajt. ,,Már nincs annyi bajom vele“ úgymond.

Boldog isten, hiszen nem most kell e a józan nevelésnek már 
kezdődnie ? De ráér e az anya ? hát nem kell e kora reggeltől fogva 
az egész istenadta nap késő estig szünetlenül piszmognia, hogy dolgát 
végezze ?

Mondom ö mégis örül, mert gyermekét vagy a szomszédban hagyja, 
vagy nagyobb gyermekére bízza.

0 örömmel dolgozik, mert biztosságban hagyta magzatát, és mert 
most már inkább kereshet annyit, hogy éhezniük nem kell.

És ez aztán nevelés , mert keresnek ketten annyit, hogy van mit 
enniök, de illyen nevelése a borjúnak meg a csikónak is van; ezek is 
kapnak szénát.

És mért kell e szülök mind kettejének baromként egész nap dol
goznia, hát egyikök változtatva, vagy mind kelten ugyan, de a napnak 
csak bizonyos részén, nem szerezhetnének be annyit, mennyi fentartá- 
sukra szükséges, valószínűleg? igen ám, de ők azért is dolgoznak, hogy 
elnyomóik , zsarnokaik is élhessenek, még pedig nem csak akárhogy, 
hanem hogy kényelemben élhessenek.

És mért van ez igy ? azért, mert némellyek igen gazdagok; és 
mért gazdagok e némellyek ? azért, mert nincs egyenlőség: és mért 
nincs egyenlőség? csak azért, mivel némellyek akkor, mikor még 
kevesen voltak, a földnek színét Krisztus köntöseként magok közt meg
osztották, mi az utódokra örökségül szált.

De hát nem tudták amaz osztozók, hogy a föld nem csupán övék, 
éppen úgy nem, mint a levegő, meg a világosság? nem tudták e azok, 
hogy majd még több ember is születik s hogy azokat a földnek áldásaiból 
ki nem szoríthatják ?

Tudták biz ők, de azzal mitsem gondollak.
Úgy de igazság volt e úgy cselekedniük ? Az istenért hogyan volt 

volna igazság, azon földet, melly nem vala övék, hanem mellyet Isten 
mind azok számára teremtett, kikegykor itt születendnek, magok közt 
felosztani ?

így csak rablók és haramiák tehetnek.
És történt e nevelésképen e viszszaél£s megorvoslására csak egy 

lépés is ? Ugyan ki tette volna e lépést ?
Azok, kik e földet sajátokul bírják, magok érdeke ellen nem szok

nak dolgozni; azok pedig kik a földről leszorítva lévén ég és föld közt 
függnek, lábokat biztosan sehová nem támaszthatják, miként tehettek 
volna tehát ebben lépést. Ó milly fonák nevelés !



275

Ott hagytuk el az édes anyát, hol gyermekét járni és gagyogni 
tudván másra hagyta, s ürült, hogy már ennyire jutott.

Hallották az olvasók, nem kétlem e közmondást: „addig hajtsd a 
veszszöt mig hajlik44, talán lehetne ezt gyermekre is alkalmazni ? e sze
rént úgy hiszem hajlik a másra hagyott gyermek mindenre a mit lát, és 
pedig mit lát, nem szükséges mondanom.

Itt a nevelödés már derekasan kezdődik; csak az ká r , hogy a 
nevelödés fájdalom nagyon fonák; de mit mondok, fonák ? sőt igen 
természetesen megy, mert nem természetes e, hogy a gyermek mind azt 
a roszat kövesse, a mit történni lát; ö azt hiszi, úgy kell lenni.

Vasárnap jobban ráér az anya, tehát gyermekét meg is mosdatja 
és tiszta ruhát ad rá. Egész héten ezt többször nem teheti, tehát mo
csok, szeny kezd az egészség gyökerein rágódni. Minthogy örökös 
munka közt csak ritkán történik tisztogatás , a mocskossághoz szoknak.

Az ember nem csupán szellemből á ll, tehát nem csak ennek kell 
különösen gondját viselni, hanem testinek. És ime a fonák nevelés !

Az emberi nem csak akkor lesz majd boldog, mikor mindenben 
szoros igazság uralkodik.

A másra hagyott gyermek tehetlen lévén valami csekély hibát kö
vet e l , felügyelője a nagyobb gyermek rárivalkodik , kérdőre vonja : a 
kisded remegés közt tagadja tettét, s midőn ez első hazudság kisikam- 
lott nyelvén, azzal több kárt tett magának és az egész emberiségnek, 
mint ha már ekkor olvasni és írni tudván használhatandana.

De nem minden anya kénytelen dolga végett háztol távozni, s 
kisdedét másra bízni, azért jobb nevelésben részesülnek e azok gyer
mekei ? éppen nem, vagy legfölebb annyiban, hogy többször kitisztul
nak a rondaságbul.

Ezen jó édes anyáknak szinte megvan szorgos dolguk, néha a 
szomszédba kell menniük, majd meg magok s házi dolgaik csinosgatá- 
sára szükséges idejöket forditaniok; ollykor a divatnak visznek némi 
áldozatot, hébehóba azon törik fejőket, hogyan lehetne a czifrább asz- 
szonyok példáját követniük; szóval ezeknek is ezer dolguk van, és sen- 
kisem kívánhatja, hogy gyermekeikre ügyeljenek.

Ha hiszitek, hogy ezek gyermekei nem fonákul neveltetnek, igen 
csalódtok.

A nagy vagyonú, rangú és méltóságos aszszony-anyák azt sem 
tudják, mi történik gyermekeikkel; nekik kisebb gondjuk is nagyobb 
ennél; nekik meztelen kutya , majom , kajdács (papagáj) , divat, a 
schematismus, és fejedelmek genealógiájának olvasása szükségesek. 
Lehet e ezek gyermekeinek más, mint természetien, fonák neveltetése ?

Végre iskolába megy a gyermek, tudnillik a szegény anya gyer
meke —mert a rangosokéi otthon tanulnak, és nem neveltetnek, hanem 
csak tanulnak — De anyja előbb megtanítja otthon keresztet vetni, 
imádkozni. Az iskolában megtanul olvasni, írni és számolni. Azon kí
vül kezdi egyúttal a katekizmust elejétől végig könyv nélkül, úgy szin
te a bibliai históriát tanulni. Ez tanítás és nem nevelés.

Teszem, az egész katekizmust és bibliai históriát szorul szóra 
könyv nélkül tudja, mit nyert vele? semmit; s hogy olvasni és Írni
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tud , magával hozza e az , hogy annál fogva jobb ember legyen ? eppen 
nem; megszűnt e avval csak egyetlen egy gyarlósága , azaz bűne vagy 
vétke ? nem.

Az emberben vágyok vannak, és e vágyóknak legelsője az , mel
lyel ember születésekor magával hoz, tudnillik az , melly szerént ter
mészeti szükségét kielégíteni törekedik. Vágyik e ember a katekizmust 
és biblia históriát megtanulni ? sohasem; s ha megtanulta is kényszerít
v e , mellyik természeti szükségét elégíti az ki? egyiket sem. Milly fo
nák nevelés tehát gyermeket arra szorítani, mi után nem vágyódik!

A nevelésnek, hogy józanészszerünek mondathassék, oda kell irá
nyozva lennie, hogy az embernek vágyait teljesülhetni segítse.

A vágyok számlálhatlan félék lehetnek, de mindnyáját háromra 
vonhatni öszsze.

E l ő s z ö r  vágyik arra szert tenni, mire elmulhatlanul s z ü k s é- 
g e van ; midőn ezt elérte , uj vágyok támadnak benne , mert ez , meg 
ez is jó volna, úgymond; használni tudná; tehát m á s o d s z o r  mind azt 
is megszerezni törekedik, mit h a s z n o s n a k  ta r t; ha pedig már ezek
kel is ellátta magát, következnek h a r m a d s z o r ,  a k é n y e l m e t  
nyújtó dolgok; de e háromféle dolgokat egymástól elválasztani, közöt
tük elválasztó vonalt huzni teljes leheletlenség; ezek szakadatlan láncz- 
ként függnek öszsze, úgy hogy ember észre sem veszi, midőn az előbb 
csupán hasznos szükségévé válik, s egyszersmind kényelmére szolgál.

Hiszen minden szükséges , hasznos és kényelmes dolog , arányla
t i ; mert a mit a gazdag igen szükségesnek, elmulhatlannak tart, az a 
szegényre nézve már nagy kényelem, fényűzés volna.

A józan nevelésnek feladata eszközölni, hogy a valóban szüksé
geset senki se legyen kénytelen nélkülözni; mert minden rósz onnét 
származik, hogy a legnagyobb résznek nincs meg az , a mivel termé
szeti szükségét kielégíthesse: ellenben a kisebb rész kényelem ölén dob- 
zódik , de természetes, hogy e kevesek kényelme a sokaság szüksége
séből van elvéve; szóval beállt az egyenlőtlenség, a rosznak kútfeje.

Mivel fölebb mondám, hogy a józan nevelésnek mindenek előtt a 
roszat kell akadályozni, s gyökerestül kiirtani: a forrást szükséges be
dugnia , honnét ez származhatik; következőleg az egyenlőtlenség meg
semmisítésére kell irányozva lennie. Eszközli e ezt a katekizmus és bib- 
liahistoria tanulása ? képtelenség nélkül nem állíthatni.

íme a fonák nevelés.
„De hát nem intjük e a gyermeket iskolában arra i s , hogy jót 

cselekedjék s a rosztol őrizkedjék^ ? mondhatják a neveléssel megbízott 
férfiak vagy tanítók.

Tagadhatlan, hogy ezt gyakran elmondjátok, csak az a baj, hogy 
a mit jónak állítotok, nem jó , s a mit rosznak mondotok, nem rósz; a 
gyermek tehát nem tudhatja mi a jó és rósz.

Ti arra szigorúan szorítjátok a gyermeket, hogy reggel imádkoz
zék , az iskolában is imádkoztatjátok; ez magában véve akkor, mikor 
történik , nem rósz , de következésében ártalmas szokott lenni, mivel 
rászokik a gyermek az imádságot legnagyobb erénynek tekinteni, ezzel 
minden vétket jóválehetni gondol, az igazi erényeket mellőzi; de ho-
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gyan is ne, ha nem ismeri, mikben állanak azok, ha ti sohasem szol
tok azokrul.

Az embernek minden cselekedete három rovatba osztályoztatha- 
tik; k ö z ö n b ö s ,  j ó ,  r ó s z ;  ezeken kívül más nincs.

K ö z ö n b ö s ,  midőn senkinek sem nem használ, sem nem árt ál
tala ; j ó , midőn valakinek s magának használ vele; r ó s z ,  mikor mind 
magának mind másnak ártalmára szolgál.

Ugyan kérdem, mit és Kinek használ, ha egész nap imádkozik is ?
Intitek továbbá a gyermeket arra, hogy az egyházba szorgalma

tosán eljárjon, bűneit meggyónja, szülőinek és elöljáróinak engedel
meskedjék, ne káromkodjék; mikorra az iskolából kikerül, s valami
vel maga tetszése szerént rendelkezhetik, utasításául ajánljátok, hogy 
alamizsnálkodjék; ezek legfőbb erényeitek; ezekkel bocsátjátok a ke
zetek alatt megnevelkedetl s majd majd ifjúvá fejlődött nevendéket vagy 
tanítványt az életpályára.

Ha egyházba elmegy, jól teszi, hihetőleg a több ajtatoskodók 
példáján buzdul, s Istenhöz fordítja elméjét, ha pedig jó predikácziókat 
hallhat, tanul is ; csak az siralmas, hogy aztán képmutatóvá lesz, bár
mi vétket az egyházba menetellel lemoshatni vél.

Bűneit megbánni s Isten előtt fogadást tenni, hogy többé nem 
vétkezik, sem jó , sem rósz, hanem csak közönbös cselekedet, tehát 
nem erény; ha azokhoz is elmegy , kiket valamiben megsértett, s tölök 
bocsánatot k é r, igen méltányos, de azért erénynek senki nem mond
hatja *, hanem vétkeit a papnak elszámlálni, kinek azokhoz semmi köze, 
s attól kérni megbocsátást, holott öt meg nem sérté , valóságos eszte- 
lenség ; tehát erénynek nem nevezhetni.

Szülőknek és elöljáróknak, addig mig a gyermek maga jobb be
látással nem bir, s azután is ollyanokban, mellyek lelkisméretét, jogait 
és szabadságát nem sértik, engedelmeskedni, közönbös cselekedet; ez 
által senkinek nem árt, sőt tudtán kívül azoknak tán használ is valami
ben : de erényt csak önkénti szabad akaratbul, meggyőződésből, s ön- 
állólag, nem pedig valakinek parancsából gyakorolhatni; azonban szü
lőknek és elöljáróknak még ollyanokban is engedelmeskedni, mik meg
győződésünk ellen vannak, alacsonság, sőt több, vétek is egyszer
smind , tehát nem erény.

Nem káromkodni vagy káromkodni, senkire befolyással nem túr
hat; ha egész nap úgy káromkodom is, hogy elrekedek belé, senkinek 
vele nem ártottam; s ha soha olly szót, mit káromkodásnak szokás ne
vezni, ajkaimon ki nem bocsátottam, még ezzel sem magamnak sem más
nak nem használtam, következőleg erényt ebből kicsikarni nem lehet.

Alamizsnálkodni, már ez jó cselekedet volna , de miből adakozzék 
a szegény sokaság? igaz falatjának felét is, mint mondani szokás, odad- 
hatja; de akkor maga ellen vétkezik, mert azt vonja meg magátol, mit 
fentarlására s jólétére természete megkíván.

Tagadhatlanul azért tanácsollaiik az adakozás, hogy az alamizsna 
által az éhező embertárson segítve legyen; de ha ezt jónak megismeri
te k , inkább arra kell törekednetek, ha következetesek akartok lenni, 
hogy az emberek között ne legyen ollyan, ki alamizsnára szoruljon, ha-
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nem az Isten adományából kiki egyenlően lakozhassék ; szóval azon for
rást kellene betemetni igyekeznetek, mellyből a szegénységnek szük
ségkép kifolynia kell; a közös használat mellett, az egyenlőségért s a 
tulajdon ellen kellene buzgólkodnotok. És ugyan tanitátok e ezt? Soha, 
egész nevelésiek alatt egy hangot sem emeltetek az egyenlőség mellett, 
s a tulajdon ellen. Tehát milly fonák nevelésiek!

De a legfőbbről, mire szinte intitek a gyermeket, még nem szól
tam , és nem azért, mintha elfeledtem volna, hanem készakarva hagytam 
utoljára; ez ama nevezetes két pont: Szeresd az Istent mindenek fölött, 
s felebarátodat mint tenmagadat. Ezekrlil mondja a katekizmus: hogy a 
legfőbb törvény; s Krisztus a második, tudnillik felebarátot illető pon
tot ekkép magyarázta : ,,Mindeneket a miket akartok , hogy növeljenek 
nektek az emberek, ti is növeljétek nekik; mert ez az , a mit a törvény 
és a próféták tanitanak.“

Ti ezt gyakran elmondjátok a gyermeknek, sőt könyv nélkül meg 
is tanultatjátok vele, de ügy látszik, mind a mellett hogy igen világos, 
nem értitek, vagy érteni nem akarjátok.

Mért nem fejtitek ki bőven mind azt, mi ebben foglaltatik?
Nem az egyenlőség mellett, ( s n e m a  t u l a j d o n e l l e n  szó l-e ) 

e törvény?
Mért nem kérdezitek a hatalmas és gazdag aristocratáklul: akar

játok e , hogy a sokaság veletek úgy bánjék, miként ti azzal bántok ? 
Szeretnétek e ti, ha e földnek színét mások foglalták volna el, és titeket 
abból kiszorítottak volna ?

S ha ti csakugyan nem foghatnátok meg, miként foly e tanításból 
az egyenlőség s miként nem hagyja helyben a tulajdont: úgy ti semmire 
sem vagytok alkalmatlanabbak mint éppen a nevelésre.

A ki szereti felebarátját, vagyonát megosztja vele , tehát egyen
lően használják el; attól nincs mit tartania, hogy majd ha az ö vagyona 
elfogy, akkor megszorul, mert hiszen a többiek is megosztják az övéket, 
mivel ők is szeretik felebarátjukat, igy egyikük sem szorulhat meg soha; 
hiszen az egész dolgozik minden egyesért, s minden egyes az egésznek 
javáért; képtelenség nélkül tehát nem félhet egyikük sem , hogy majd 
valamiben megszorul; az egésznek keresményéből szükségét kielégít
heti.

Ha mindenki csak abból é l , mit maga keres — nem pedig más 
munkájára és verejtékére támaszkodva henyél, — mindegy, akár kiki kü
lön kamarájában költi el fáradsága gyümölcsét, akár pedig öszszeteszik 
s közös asztalhoz ülnek.

Ha mindenki keres annyit, mennyi neki elégséges: világos, hogy 
a közös asztalnál éppen ügy jóllakhatik, mintha külön főzet; ha pedig 
mindenki valamivel többet bir beszerezni, mint a mennyit elkölt, a fö
lösleg öszszetéveis éppen úgy feninararl, mint egyenként maradna.

Ha elosztanák a közös maradékot azaz fölösleget magok közt, ép
pen annyi jutna egyre, mint a mennyije maradt volna külön gazdálkodva.

Féldául mindenikiik keres egyenként 1 f. 30xrt középszámmal na
ponként; ha ebből napjában elkölt 1 forintot, marad 30 xrja. Tegyük 
vannak ezeren együtt egy társaságban; tökéletesen mindegy, akár e-
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gyütt költenek el 1000 frtot s marad együtt 500 forintjuk, akár pedig 
kiki magánosán költ el egy forintot s marad 30 xrja.

Az illy közös használatnak ellene senki más nem lehet, csak az, 
ki munka nélkül akar élni, a henyélő. Igen, de ki a máséból, fáradság 
nélkül akar élni, az nem szereti felebarátját, legalább nem teszi vele 
a z t, mit maga óhajt, hogy az neki tegyen.

De mirevaló a sok szó ? Vallásunk alapja: Szeresd felebarátodat 
mint magadat; mások engem úgy szeretnek önhasznukbol, mint én sze
retem őket. Ez tökéletesen egyenlőséget jelent, a ki pedig elkülönözött 
tulajdont tart magának, az egész többségnek megegyezése nélkül, s ha 
ez elkülönzött tulajdon nagyobb, mint a mennyi a többibül mindegyikre 
jutna, az bitorló, az nem szereti felebarátját.

(íme a f o n á k  n e v e l é s ,  h o g y  t i  az e g y e n l ő s é g  m el
l e t t ,  s az e l k ü l ö n z ö t t  t u l a j d o n  e l l e n ,  n e m e m e l t e k  
s z ó t ,  h a n e m  az i f j ú  n e m z e d é k e t  e b b e  b e l e  s z o k t a t 
j á t o k ) .

Hát a többi tanulmányok a katekizmuson és bibliahistorián kívül 
miből állnak? Latin nyelv, földleírás, történet, természethistoria s több 
illyenféle. Nevelés e ez? nem mondhatni.

Ha a gyermek jobban tudna latinul mint Cicero tudott; ha az egész 
földnek minden szegletét tudná; ha a történetből minden legkisebb ese
ménynek napját s helyét tudná is: ezért akadályozta e a rosznak terje
dését? nem ; mellyik nemét irtotta ki a rosznak? egyiket sem; mit ja
vított az emberiségen ? semmit, megy minden a maga rósz utján miként 
azelőtt.

Tehát micsoda nevelés ez ? biz e nem más mint fonák nevelés.
A közép iskolák vagy az úgynevezett gymnasiumok az utolsó évek

ben még kevésbé neveztethetnek nevelési intézeteknek; a katekizmust 
még itt is verik az ifjú fejébe, de miként már fölebb mondám, itt s°m 
javul belőle az ifjú, bár bővebben adatik is elő.

Vagy talán az által irlatik a rósz, ha előadják miként verseltek és 
szónokoltak a régi latinok? Ezt senki nem merné állítani.

De lehet, az gátolja a roszat, ha a mythologiát, a görögök és ró
maiak isteneit, szokásait, erkölcseit sat. tanulják; esztelenség volna hinni.

Miben áll tehát nevelésünk? nincs nevelésünk; a mit annak szo
kás nevezni, az képtelenség.

Hogy egyik másik ifjú ezen tanulmányoknak némi hasznát is veszi 
egykor, én kétségbe nem vonom, de mind ez akármi más inkább, mint 
nevelés.

Hiszen már mondám, és mit tehetek ró la, ha még annyiszor el 
kell mondanom, hogy a nevelés a rosznak irtásával kezdődik.

Vagy azt hiszitek, hogy előbb mindenféle felületes és féltudással 
kell az ifjút terhelni, s csak azután kezdhet a hibák, a vétkek irtásához? 
úgy egyenesen ki kell mondanom: bohók vagytok.

Hiszen mire a sok nyomom tudálékosságot bele erőszakoljátok, 
úgy megrögzenek benne hibái, bűnei, hogy kalapácscsal sem veritek ki 
többé belőle.

Ugyan kérdelek benneteket: nem segítettétek e sok szükségtelen
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tudománytokkal hibáit még inkább halmozódni, a helyett hogy fogyasz
tottátok volna?

Honnét vannak a bűnöknek a korábbi időkben ismeretlen nemei, 
ha nem a felületes tudásbul? Tegyük hogy tizenöt év vala szükséges arra, 
mig a tudást beleverhetétek, ennyi idő alatt nem lehetett volna e belőle 
minden vétket kiirtani? Pedig Istenemre hivatkozom, olly ifjú, ki húsz 
éves koráig minden vétektől megöriztetett, mondom a természetnek iily 
egyszerű, s ép fia sokkal többet ér, mint a bűneiben megerősödött s tu
dománytokkal megterhelt szinte húsz éves ifjú.

De hiszen az én nevelési eszmém nem is az , miként fölebb észre- 
vehetétek, hogy a már megnöt emberek bűneit kell irtani, ez sükeretlen 
munka volna-, mert a megrögzött bűnök csak az élettel együtt vesznek k i; 
hanem uj nemzedéket kell csöcsömös korától kezdvén minden rosztul 
őrizve nevelni.

Tétetett e illyenre kísérlet? Vagy talán lehetiennek tartjátok? igen, 
ti minden jó eszmét kivihetlennek tartotok, de a bűnmoslékba mindig 
mélyebbre és mélyebbre merülni, előttetek nem lehetlen; milly szörnyen 
fonák nevelés!

Ha már a középiskolákban sincs nevelés, hanem csupán tanítás, an
nak is a rosza: még kevésbé van a felsőbb iskolákban. Itt tehát csak azt 
vizsgálhatnék, ollyanok e a tanulmányok, s úgy adatnak e elő, hogy 
belölök józan nevelési eszmék fejlődhetnének ki? van e kilátás arra, hogy 
e falak közöl olly ifjak kerülnek k i, kik legalább eszközösen munkálko- 
dandnak természetes nevelés létesülhetésére ?

Minthogy eredeti jó természetiből nem minden ifjú forgattatik ki a 
sok haszontalanság által, s mivel az ész minden akadályok daczára töké
letesség felé fejlődik: kerülnek ki ifjak, kik a sárból egy egy gyöngy
magot találnak s hoznak magokkal k i, s a nyilvános élet’ pályájára lépve 
a jövendő jobb nevelés’ valósításához járulnak: de a főbb iskolai tanul
mányok egyenes iránya nem a z , hogy illyenek kerüljenek, kerülhesse
nek k i , sőt a czél az, hogy soha józan nevelés létre ne jöjön.

Nézzük a főbb s nevezetesebb tanulmányokat; mellyek: philosophia, 
természetjog, honitörvények, állodalom, történet, vegytan, theologia.

P h i l o s o p h i a ,  ebben annyi szörszálhasogatás, annyi mester
séges okoskodás, annyi műszó , annyi erötetés, s annyi homály sat. van, 
hogy az ifjút valami mysticus borzadás lepi meg midőn beletekint; valami 
örvénynek tartja, mellybe ha belebukik, veszve van, tehát csak szélén 
olálkodik; majd meg tömkelegnek nézi, honnét a bemenetelre többé nem 
talál, s ki nem jöhet.

Mondják, itt tanul ember helyesen gondolkodni, természetesen 
következtetni, csalhatlanul ítélni; szóval itt tanuljuk minden eredmény
nek s következésnek okát találni, az okozatoknak s következéseknek o- 
kaira jutni, sat. De a mi jó van is benne, úgy el van burkolva, úgy be- 
bonyolítva, hogy több fáradságba kerül azt kiszemelni, mint az egész 
hadarbeszédet könyvnélkül betanulni.

Azt hiszi az olvasó, hogy a philosophiának már természete hozza 
ezt magával? csalódik; az igaz philosophia egyszerű, könnyű, világos,
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hanem azok érdeke kívánja ezt így, kik az iskolai gépet mozgatják, igaz
gatják.

Kísértsük meg, philosophálni vagy okoskodni.
A mi érzékeinkre nem hat, azt nem ismerhetjük; ugyde Isten nem 

hat érzékeinkre; tehát öt nem ismerjük.
Mért akarják tehát a theologusok velünk elhitetni, hogy három 

személye van, hiszen ok nem ismerhetik, az ö érzékeikre sem hat; mért 
festitek öt egy öreg, egy fiatal ember, és egy galamb képében, holott 
soha senki nem láthatta?

Minden ember csak korlátozott észszel bírván csalódhatik ; igen de 
a pápa és a tridenti és akármelly zsinatbeli papok is emberek; tehát ök is 
csalódhatnak.

Ugyan mért erőszakolják tehát ránk határozataikat, mint csalhatlan 
dogmákat ?

Ha húsz ember egyesülve erősebb mint egy magános ember, ter
mészetes hogy száz ember még erősebb; tehát ezer vagy két ezer éppen 
olly erejű ember egyesülten még sokkal erősebb mint egy ember.

Miként lehet tehát, hogy egy ember elnyom kétezer embert? csak 
úgy biz az, mivel a kétezer ember nem egyesülten, hanem egyenként 
áll és másik oka az, hogy az egy embernek esze nagyobb, tehát erősebb, 
mint a két ezer emberé együttvéve.

Ki e földön nem é l , minket semmire nem kötelezhet; igen de őse
ink nem élnek többé e földön: tehát minket semmire nem kötelezhetnek.

Mért tartjuk mégis a töltik ránk maradt törvényeket, holott azok 
boldogulhatásunkban akadályoznak? csak azért, mert szokásainknak rab
jai vagyunk, mert bátortalan és félénk birkákhoz hasonlók vagyunk, nem 
merünk helyettük újakat, jobbakat hozni.

A ki e haza’ boldogságára czélzó törvényjavaslatokat életbe lépni 
akadályozza, nem barátja e hazának; ( i g e n  de a m á g n á s  t á b l a  
( n é h á n y  e g y é n é t  k i v é v e )  a k a d á l y o z z  a, t e h á t  a f ő r e n d i  
t á b l a  n e m b a r á t j a  e ha z á na k . )

( Mér t  n e m s e mmi  s i t i  me g  t e h á t  a h a z a  e nem b a 
r á t  j át), mért nem hárítja el utjábol a képviselőség ez akadályt? rcszént 
mivel maga közt egyenetlen, részént pedig mivel bátortalan, nem bir 
akarni, részént pedig azért, mert ez alsó tábla a nép nélkül erötelen.

A melly nép le nem teszi kormányzóit, midőn észreveszi, hogy 
azok az ö érdeke ellen dolgoznak, az gyáva; igen de a magyar hazát 
lakó nép észreveszi és még sem teszi le; tehát a magyar hazát lakó nép 
gyáva, sat.

Mért nem használtok philosophiátokban illyen syllogismusokat ? 
ezek igen világosak, mindenki értheti. S ha illyenekkel vendéglitek az 
ifjakat, jobban megizlelik tudománytokat.

0 tudnánk mi azt, mit kellene tanítani — súgjátok négy szem közt 
— de nem szabad. Illyen philosophiánk.

T e r m é s z e t j o g ,  ennek azt kellene magában foglalnia, s úgy 
szólva kézzel foghatólag mutogatnia, hogy ahhoz, mit a természet szük
ségünk kielégítésére s élvezeteinkre adott, mindenkinek egyenlő joga 
van ; de mivel minden dolognak két, t. i. egy jobb és egy roszabb ol-
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dala van, a mi természetjogunk szépen a roszabb oldalt választá, s azt 
mutogatja, hogy a természeti jog és szabadság kiveszett, mert arról már 
akkor mondottak le az emberek, midőn először társaságba léptek.

Köszönöm az illy természetjogot.
Már csak annyi fáradságot venne magának e mi természetjogunk , 

hogy megmutatná, hogyan mondottunk le ama jogrul és szabadságról; 
és lemondhattunk e ?

Azt mondja csupán: e jogot és szabadságot a statusnak adtuk át, 
de hogy esztelenség nélkül le nem mondhattunk, ezt nem vitatja, erről 
mélyen hallgat.

0 ,  e mi jogunk arról az oldalról fogja fel tárgyát, hogy az embe
rek nem egyformák, nem hasonlók egymáshoz, tehát nem is egyenlő 
joguak.

Hiszen ha valamelly táblaföldet makkal ültetsz be hogy erdőt nevelj, 
a tölgyek sem nőinek egymáshoz egészen és mindenben hasonlóan; ha
nem egyik valamivel görbébb, másik alacsonabb, harmadik vastagabb, 
negyedik terebélyesebb lesz sat., azért senki sem mondhatja, hacsak 
nem örült, hogy egyik nem éppen ollyan tölgy mint a másik.

Nem volna e bolond, ki azt állítaná , hogy néhány tölgy, mellyek 
történetesen egyenesebben és magosabbra nőitek a többinél, s hogy idő
sebbek mint mások, mellyek láthatlan körülmények miatt a makkbul ké
sőbben keltek k i, inkább fel vannak jogosítva arra , hogy a földbül több 
és jobb nedvet szíjanak, mint a többiek ?

Ki határozta volna e l, hogy a girbegörbe és apró csiribiri tölgyek 
gyökerei csak ennyi meg ennyi táplálékot vegyenek, a többi táplálék pe
dig a néhány legmagosabb fa gyökeinek eledelére folyjon öszsze?

Egyik ember születését s nevekedését éppen úgy mint a fáét szám
talan körülmények befolyása határozza, tehát máskép női, fejlődik mint 
szomszédja, igen de ennek ő nem maga az oka; minő józan követelé
sekkel állhatna tehát elő egy valaki, hogy mivel öt a tőle nem függő kö
rülmények igy meg igy módosították, a természet javaihoz több joga van?

És ha valami lény, vagy maga az Isten, a körülmények befolyása 
által okozott némi különbözőséget tekintetbe venni növényekre vagy 
más illyen félékre nézve jónak látná is ; maga az ember más embertár
sára nézve tekintetbe nem veheti; mert esze mondja neki, hogy illy 
csekélység miatt szót tenni sem érdemes , s jogait ehhöz mérni akarni 
merő képtelenség.

Miről kellene tehát ezek szerént a természetjognak szólnia, be
szélnie? az egyenlőségről; azt kellene napvilágosan megmutogatnia: 
hogy azok, kik a föld színéből tetszés és önkény szerént foglaltak el, nem 
tekintve a rra , hogy kívülük még igen sokan vannak és még többen 
lesznek, kiknek majd igen kevés vagy éppen semmi sem ju t, a termé
szetjogot földre tapodták; meg kellene még tovább mutogatnia, hogy 
azok, kik ez önkényes foglalmányt fentartják, szinte lábbal tápodnak 
minden természetjogot; tovább még azt is kellene tanítania, hogy min
den tulajdon ez ős foglalmányon alapszik, tehát jogtalan; s ezt pedig 
már csak a maga érdekében is kellene a természetjognak tennie, hogy 
hírnevét és önbecsületét természetjog utón fentartsa , magát lábbal ta-
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podni ne engedje; vitatnia kellene, hogy a természetjog, egyenlőség 
nélkül csupa hazugság; erősíthetné még azt is, hogy a természetjog 
csak akkor lép igazi életbe , midőn közöshasználat kezdődik ú jra , mi
ként volt a legősibb időkben.

Magyarázatul és felvilágosításul hozzá adhatná még, hogy a tu
lajdon csak úgy volna megengedhető, ha mindannyiszor, valahány
szor az emberiség egy taggal szaporodik vagy fogy, mindig újra s 
egyenlő részekre osztatnék a föld. S mivel nyelvünkben a jogosság és 
igazság majd egyértelmű, mondhatná, hogy csak ez igazság, a termé
szet javainak használásában.

H o n i t ö r v é n y e k ,  ezeket tanítani szükségtelen, csak ki kell 
sok példányban nyomtatni, hogy minden családnak egy jusson, ezt 
pedig azok magok eszközöljék, kik a törvényeket hozták.

Mert mért hozatnak a törvények? azért hogy mindenki megtartsa; 
de hogyan tudja, és hogyan tartsa meg valaki, ha neki nem külditek 
meg? vagy ö előbb pénzen vegye meg? hát ha nincs pénze, vagy nem 
akarja megvenni ? mégis kényszerűitek, s megbüntetitek ha az előtte 
ismeretlen törvényt áthágja?

Ha a honitörvényeket tanítani, magyarázni kell, akkor azok nem 
lehetnek jó törvények; a jó törvénynek e három fökelléke van: igazsá
gos, rövid, és világos; ha e három tulajdonnal bir, mindenki érti; 
tehát szükségtelen tanítani.

De ha már a főiskolákban van a törvények tanítója, mit kell ter
mészetesen föltennünk ? azt hogy a törvények nem rövidek, nem vi
lágosok , nem igazságosok, tehát roszak. f

Mi tehát a tanítónak kötelessége ? Én nem képzelhetem köteles
ségéül a magyarázást; mert a melly törvényt magyarázni kell és lehet, 
az rósz törvény, tehát eltörlendő.

Hiszen a törvény minden ember számára van, úgy de minden em
ber nem mehet a főiskolába hogy ott értse m eg, mi foglaltatik a tör
vényben.

Hogy a törvény czéljának megfeleljen, azt otthon a háznál min
den embernek értenie, és tudnia kell.

Még egyszer kérdem, mi lehet tehát a tanítónak kötelessége ? Jó
zanész szerént nem más, mint sorban, pontonként elővenni s minde- 
nikröl kimondani: ez jó , vagy ez rósz törvény, egyszersmind okát ad
ni , mért jó , vagy ellenben mért rósz.

De ekkor magoknak a törvényhozóknak önkeblükböl kellene azt, 
kit maguk közt erre legalkaimatosabbnak hisznek, törvénytanitóul vá
lasztanak.

De ez képtelenség, hogy a törvényhozók közt legyen egy valaki, 
ki mindnyájánál jobban tudja, mi a jó és rósz törvény, s ott midőn a 
törvényt hozzák, nézetét vagy meggyőződését az alkotandó törvényről 
el ne mondja ; hiszen ö azért van ott, hogy véleményét elmondja, s ha 
okokkal is meggyőzi a többséget arró l, hogy a javaslóit törvény rósz , 
képtelenség volna föltenni, hogy azt mégis törvénynyé szentesítik. De 
legyen akárhogy.

19



284

A törvénytanitó tiszte különösen azt előadni, kiknek "van • ^
törvényt hozni; csak néhány ember van e arra születve, v a g y  mind
nyájan kik a  társaságban vannak ; úgy szinte fel kell világosítani^ hau , 
gátéit arról : kötelezheti e a törvény józanész szerént még öZO|jat js 
kik annak hozatalába legkisebb befolyással sem birtak ? meg l e é l i  lov^ b  
mutatnia, hogy az egészet kötelező törvény csak az lehet, m i t  a>,  ̂ z
hoz; ki kell még azt is fejtenie, hogy az, mit csak néhány embf>r \ oz 
törvénynek nem is neveztethetik.

És teszi e, teheti e ezt a törvények tanítója ? éppen nem .
Mi következik tehát ebből? az, hogy a törvények iskolájába gem 

igen van kilátás valami józan nevelés valósítására.
Ál l ó  d a l o m ,  vagy statistika, e tudományt némellyek cst^ va_ 

lami mellékes toldaléknak veszik, én igen nagy fontosságúnak
Hiszen ez a tükör, mellyben a hazát mindenkor m e g te k in te n i s 

egész valóságában láthatni. Csakhogy a mi tükrünk rósz hutába^ hé- 
sztiltnek látszik, mivel a tárgyakat majd csak oldalvást, m ajd  
majd meg egészen felforditva mutatja.

E tudományban az okoskodásnak nincs helye; itt élettelen 
működnek, az ember csak egymás alá rakja és varázserővel g y ő z i k

Ha például tiz millió forintnyi adót ad az ország a k o rm án y o k  g 
ha abból fél milliót fordítana az ország jólétének emelésére, maradj mgg 
97a millió dispositiojára; ez világos, senki nem tagadhatja, m ég   ̂ jeg_ 
ostobább embert is meggyőzi.

Ha a például félmilliónyi nemesség, s a királyvárosi b ir to k o k k a l  
együtt szinte félmilliónyi papság, tehát a két fél milliót öszszetéye ha 
az egy millió lakos az országból bir 6175 □ mérföldet, s ha az  tírs^ág 
nagysága 6175 □ mérföld, világos hogy a többi 11 milliónak n e ^  ma_ 
radt semmi, ezt józanul tagadni nem lehet.

íme látjuk milly hatalmas győző okok a számok, a nélkül hogy 
syllogismusokká alakulnának.

De mivel a mi állodalmi tükrünk rósz hutában, azon kívül Masabb 
anyagokból vagy tevő részekbül készült, majd csak nem mindent foná- 
kul mutat, vagy nagyítva , vagy kicsinyítve.

Ez a józantalan nevelés helyett is józant m utat, következőleg ez 
iskolából nem kerülhetnek ki olly ifjak, kik a várandó józan n^Velés 
épületéhöz csak egy követ is vinnének, mivel az ö szemök már az £pü_ 
letet felállítva lenni látja.

T ö r t é n e t ,  a mi főiskoláinkban elöadatik, abból az u tókar so_ 
hasem bírná egészen , jól kiokoskodni, mi történt, mért történt é^ 
ként történt valami a mi időnkben: ellenben ha arra szüksége lesz a ké- 
sö századok’ emberei valamellyikének; kik uralkodtak, meddig u r^lkod- 
tak ; mikor születtek, mikor házasodtak , mint éltek, hogyan ^ ^ t t a k , 
hová rándultak, mikor haltak m eg; továbbá kit vettek feleségül , hány 
gyermeket nemzettek, közülök mellyik mikor született, sat. m in^ ezt 
legpontosabban megírva találandja.

E történetnek olvasása senkit nagy tettekre buzdítani soh^ nem 
fog , sem senkit a világon a jövendő józan nevelési eszme iránt nem 
lelkesitend.
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V e g y t a n ,  ámbár az éleinek minden viszonyában gyakoroljuk, a 
nélkül hogy legtöbben csak gondolnák i s : de mint tudomány még böl
csőben van; főbb iskoláinkban tehát még legcsekélyebb szerepet játszik, 
holott ha egykor magunkat és az egfész vagy legalább e földi természe
tet ismerni kell, csak vegytanbul történhetik.

Ugyan is e természetben látjuk, hogy minden támad és minden 
enyészik , s mind az vegyülés cs oszlás törvényei szerént me^y végbe; 
pedig mi a vegytan más mint az , honnét azt tudhatni: mivé lesz, lehet, 
valami oszlás és vegyület által ?

T h e o 1 o g i a , még csak ez teszi föl a többi kre a koronát; ez 
minden kigondolható észfegyverrel — sőt néha egyéb fegyverekhöz is 
nyúl— igyekszik azt mutatni meg, hogy vallásunkban minden szó , mit 
az egyház élőnkbe ad, tiszta igazság.

Ha minden más tudományok bármi kevéssé eszközük is a józan 
nevelést: a theologiábol még csak egy reménysugár sem mutatkozik; 
lehet, talán éppen akaratja ellen, és szándékán kívül legtöbbet eszközöl, 
midőn makacsul szegül a józan nevelési eszmének ellene.

Mert megtörténik néha az életben, hogy a tulságig feszített vala
minek éppen ellenkező hatása van , mint a mit reméltünk, s a mire szá
mítottunk.

A theologia tanítóinak sorsa minden egyéb tanítókéi közt leginkább 
szánakozásra méltó; mint izzadnak szegények, mennyire elkinozzák ma
gokat , hogy csak valami látatja is legyen fárodazásuknak, mert valóban 
nem könnyű ám semmiből valamit kihozni. No de izzadságuk még eddig 
megtenné gyümölcsét.

Tárgyai mint tudjuk ezek : Isten, angyalok, ördögök , lélek, meny
ország , pokol, jövő éle t, halhatatlanság, eredendő bűn sat. sat. Mind 
ollyanok, mellyek érzékeinkre nem hatnak, ismeretkörünkön kívül es
nek. Nem kívántatik e ahhoz roppant ész és munka , hogy bennünket 
mindezeknek létéről meggyőzzenek; bizony mondom iszonyú feladat az 
illyenekbül álló religiói alkotványt fentartani, de úgy hiszem magokra 
hagyva le is roskadtak volna már, ha a kormányok és fejedelmek tám- 
kezet nem nyújtanának, és ha úri magunk’ ostobasága legerősebb bás
tyául nem szolgálna.

Miként mutatják meg a theologusok, hogy e fölebb említettek mint 
önálló valamik, lények léteznek, az ö dolguk; de engedjék meg nekem 
ezekröli nézetemet röviden elmondanom, mert hiszem azt, hogy soha
sem sükerül embernek illy valamit kétségtelenné lenni , tehát fáradságuk 
haszontalanság, s észszerűbb volna olly dolgok körül mozogniok, mely- 
lyek érzékeink alá esnek.

Az embernek nem adatott mindent tudhatni, hiszen azt sem tudja. 
hogyan kezdődött ö maga, vagyis nemének első példánya. Mert úgy 
hiszem egy gondolkodó ember sem fogja kezdetnek venni azt, mi a Mó- 
zsesrül nevezett könyvben előadatik. Nem tagadhatva tehát, hogy: em
ber mindent nem tudhat —nem tudván azt sem, hogy azokat, miket most 
megfejteni nem bír, megfejtendi— sokkal illőbb volna őszintén megvalla- 
n i : ezt meg ezt nem tudom, mint olly szörnyükép eröködni s mind na-
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gyobb zavarba bonyolódni, mellyböl végre mégis csak azon vallomással 
bontakozhatok k i: ezt nem tudom.

Ti emberszeretö theologusok csupa jószívűségből nem akarjátok e 
vallomást tenni, mert azt hiszitek, mihelyt e szavakat ajkaitokon kibo- 
csátjátok: az I s t e n t  ne m i s m e r j ü k ,  a l é l e k  h a l h a t a t l a n 
s á g á r ó l ,  j ö v ő  é l e t r ő l  s e mmi  b i z o n y o s t  ne m t u d u n k ,  
az egész földet vérpatakok öntik el; mert az emberiségnek minden tagja 
kardot ránt s egymást gyilkolja s meg nem szűnik addig a harcz és há
ború, mig az egész nem végkép eltörölve s kipusztulva nem lesz.

De ha ettől féltek, nem ismeritek magatokat, nem az ember ter
mészetét. Hiszen azért, kiben a meggyőződés é l, hiszi Istent,— én is 
hiszem és erősebben mint t i ; hiheti hogy lelke halhatatlan; itt csak arról 
van szó: mi illőbb ernberhöz, megvallani e egyenesen a mit nem tud, 
vagy örökké vitatkozni a fölött, mit nem tud?

De mondom, nem ismeritek az emberi természetet, ha azt hiszitek, 
hogy azért nem pusztitá ki magát, s azért áll még fen nemünk, mivel ti 
a halhatlanságot, menyországot, poklot sat. létezni tanitátok.

Az ember természetinél fogva szeret élni, s megint természete, s 
eszénél fogva kell tudnia, hogy minden hozzá hasonló embertársa szint
úgy szeret élni, tehát józan eszénél fogva nem háborgatja egyik a mási
kat , sem a másik az egyiket.

Hiszen midőn az ember reggel fölkel, nem azért fog munkához, 
hogy Istent miségében ismeri, lelke halhatlanságát tudja, hanem mivel 
természeti szükségei vannak, s vágyik e szükségeit kielégíteni.

Igaz, vannak emberek, kik felebarátjukat háborgatják, sőt általá
nossá lett, hogy egyik a másik romlásán kívánja maga vélt boldogságát 
megalapítani; de ez nem onnét van, mivel Istent és halhatatlanságot, meg 
poklot és menyországot nem hisznek; koránt sem, mert lám mind ezt 
hiszik, ugyanis ti szüntelen tanítjátok: hanem onnét van ez általános 
romlottság, mivel az eszesebb papok, ravaszabb főnökök a tudatlan so
kaságot, a roszat nem is sejtő népet, kijátszottak, tévutakra vezették, 
elnyomoritották, az egyenlőtlenséget védelmezték, s a vagyontalan so
kaságot barmokként csupa munkára szorították, szóval természeti mél
tóságukból kiforgatták és szolgákká aljasitották.

De embernek nem természete az illy helyzetet szeretni; mert min
denkiben megvan a vágy jobb után törekedni, s midőn látja, hogy vá
gyainak teljesítésében mindenfelől akadályoztatik : nem természetes e , 
hogy végre szükségeinek kielégithetésére olly eszközhöz nyúl, melly 
nem volna szabad, mellyre sohasem is vetemedett volna, ha ezer aka
dály nem gátolja vala természeti jogos utján szükségeinek beszerzésében.

0  ne higyétek, hogy az emberiség vallástalanság miatt romlott, 
hanem a hatalmasok elnyomás által kényszeriték arra ; valláslalansága 
későbbi eredetű; ez a hatalmas elnyomók példaadásának természetes kö
vetkezése; mert tudván hogy a vallásnak legbiztosabb alapja a kölcsönös 
szeretet, s midőn látta, tapasztalta, és fájdalommal érezte, hogy öt (a 
sokaságot) a hatalmasok nem szeretik, mit lehete mást kihoznia mint azt, 
hogy ezek a vallásnak lelkét nem tartják meg; és csodálhatni e , hogy a 
példa szerént lassanként a sokaság is hasonlóan kezde cselekedni ?
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Most már egyenként azt szeretném megmutatva látni; hogy lehet 
mind azt megismernünk, azok’ létezéséről meggyőződnünk, mik a theo- 
logusok mezején és földén létezni mondatnak.

Fölebi) a második részben csupán érintettem , miként támadtak az : 
alvilág, vagy sötétség’ országa, azaz pokol, hogyan teremték magok
nak az emberek menyországot, s mint keletkeztek a fehér és fekete lel
kek sat. nem szándékom tehát ezekről értekezni, legfölebb talán említeni 
fogom öszszefüggésnél fogva , mert azok’ megvitatásába ereszkedni igen 
meszsze vinne tárgyamtul: de azt megtekinteni itt szükségesnek tartom, 
miként ismertetik meg velünk a theologusok Istent, s miképen győznek 
meg bennünket a lélek’ halhatatlanságáról.

Azonban mielőtt a theologusok által minden lehető tulajdonságok
kal fölkészített Istennek megismerhetéséröl szólnék: magamrul keli né- 
mellyeket elmondanom.

Én jelenleg, midőn e sorokat írom, 44-dik évemet éltem le Isten 
kegyelméből; családapa vagyok, s két kedves gyermeknek és feleségnek 
szerzek, s napról napra csak annyit, mennyiből eltengődünk. Ha van 
valami erényféle tulajdonság bennem s feleségemben: úgy bizonyosan a 
nélkülözés a z , mert ha ezt nem gyakorolnék, eddig annyira kellett volna 
jutnunk, hogy e foglalatosságom helyett favágáshoz vagy más illyenhez 
kell vala fognom: és Istenemre hivatkozom, nem magam hibája, hogy 
így kell csak tengődnünk; a hatalmasok akadályoznak, üldöznek; és 
ugyan mért? kérdi az olvasó; csupán önkényből, vagy lehet azért, hogy 
az igazság mellett egy két bátorabb szót emeltem: tehát ha van valakinek 
oka Istenben bízni, ha van oka jövendő jobb életre áhítozni: úgy nekem 
is van, mert e földi élet örömeiből a rám igazságosan eshető részt nem 
vehettem ki.

Ezt azért tartám szükségesnek megemlíteni, hogy a theologusok 
láthassák, miként nem a földiekhözi túlságos ragaszkodás, vagy a ké
nyelem ölén elromloltság szól belőlem, midőn azt mondom: hogy az Is
ten miségét nem ismerhetem, hogy a lélek halhatatlanságáról nem va
gyok meggyőződve.

Lehet, bennem a hiba, a felfogási hiány, de lehet, hogy bennetek 
theologusokban, kik nem eléggé világosan, nem eléggé győzőén adjá
tok elő okaitokat.

Ha tehát itt kétségeimet nyilvánítom, akár közös , akár különböző 
Istenünkre kérlek benneteket, ne törjetek ki indulatosságra, szenve
délyre, hanem hallgassuk ki egymást hideg vérrel, hiszen ti is, úgy gon
dolom, csak az igazságot akarjátok, mint én.

Korunk szelleme más, mint volt az , midőn a máskép vélekedőket 
máglyára hányták, tehát türelemmel viseltetünk egymás iránt.

Heveskedés közt nem hozhatni az ellenkezőnek állításai fölött igaz 
ítéletet.

Igaz, én némelly dolgokban leplezetlenül szoktam magamat kife
jezni, de kivan feljogosítva, és ki által van feljogosítva azért engem 
kárhoztatni ?

Én véleményemet igazság gyanánt veszem, de képtelenség is vol
na annak nem vennem , és mégis mellette harczolnom ; az igazság pe-
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dig gyakran keserűséget idéz elő, majd annak részéről, ki előadja, majd 
meg az ellenkezörül.

Az én themám ez: Ne h a n y a g o l t a s s u k  el  s e n k i v e l  e 
j e l e n ,  b i z o n y o s  és  g y a k o r l a t i  v a g y  a n y a g i  é le te t egy 
m e s z s z e l e v ő  b i z o n y t a l a n ,  és  e l m é l e t i  v a g y  s z e l l e m i  
é l e t  mi a t t .

Ha van jövő élet jó , én is örülök neki, de nem lehet e, nem kell e 
e jelent is használnunk ?

Élvezzük e jelen éleinek lehetőleg minden örömeit, s a jövő azért 
nem szalad el elölünk.

Ha pedig nem volnánk arról bizonyosak: e g y  jövő élet van e 
csak, vagy k e t t ő ,  t. i. egy a jók, másik a gonoszok számára: szere
tet legyen itt csupán cselekvésünk mozgatója , úgy bizonyosan a jövő 
keltő közöl a jónak ajtaja nyílik meg előttünk.

Én azt hiszem, nincs philosophus, sem theologus, és nem is lesz 
soha, ki valami biztosabbat tudna kigondolni, mint a szeretetet.

Ha egymást szeretjük, mind e földi életnek valamennyi örömeit 
élvezhetjük , mind pedig a jövő boldogságra is — ha csak ugyan van — 
számot tarthatunk.

De a szeretetbül világosan az következik, hogy egyenlőségnek 
kell lenni köztünk : elkülönzött , a többi elöl elfoglalt tulajdon és sze
retet együtt, egy időben nem képzelhetők.

Mig a theologusok és általában minden egyházi férfiak és tanítók 
az egyenlőség mellett nem szólnak : addig mindig azt vagyok kénytelen 
hinni, hogy ők a hatalmasok’ zsoldosai, s azért Ígérgetik a sokaságnak a 
jövő életet, s azért ajánlják a szegénységet, hogy a gazdagok annál in
kább duskáskodhassanak és uralkodhassanak; szóval csakhogy ők ma
gok élvezzék e jelen élet örömeit, s a sokaság aztán lássa mit nyer a 
jövőben.

Már a legrégibb korban minden néposztálynál a papok rajzoltak le 
magok Istent, de csak képzelet szerént ruháztak rá tulajdonságokat; 
mivel miségét nem ismerheték, tehát gondolhatni mennyire és mennyi- 
félekép eltorziták, részént pedig készakarva saját érdekükből burkolták 
el a sokaság elöl, hogy aztán csak magoknak tarthassák fen ráismer
hetni , hozzáközeledhetni, s vele közlekedésben lehetni.

Eleinte olly elemekből rakták Istent össze, millyekbül az ember 
á ll, s úgy álliták elő, mint valami földi uralkodót; de később elfeledék 
a theologusok, hogy az eredeti isteneszme az emberektől vétetett.

Hogy Istent a teremtményektől megkülönböztessék — mert azt kép
telennek tárták végre, hogy Isten az emberekkel, mint teremtményivei 
egy kategóriában legyen, — más tulajdonságokat gondoltak ki számára, 
millyek emberben nincsenek meg; de azt megint nem gondolták meg, 
hogy az ujonan föltalált tulajdonságok majd benne, mint Istenben meg
lehetnek e, öszszeegyeznek e , s egyik a másikkal nem ellenkezik e ?

Elégnek hitték, hogy e tulajdonságok ollyanok legyenek, mellyek 
emberben megnincsenek, sőt azokat ember eszével föl se érhesse, s 
ezeket mint Istenhöz legméltőbbakat megalapították, s el nem mulasztották 
a sokasággal azt hitetnie!, hogy éppen abban áll az igaz religio, az igazi
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vallásosság, ha a megfoghatlan titkokat legmélyebb alázatossággal fo
gadja, s hogy kedvesebb áldozatot Istennek a halandó nem mutathat be, 
mint ha tökéletes engedelmességgel hódol neki, s a titkokat eszével 
megfogni nem eröködik.

S minthogy az ember mindig hajlandó az t, mit meg nem foghat, 
mit eszével föl nem ér , tiszteletben tartani, éppen nem csodálhatjuk, 
hogy ezt hivék ; de azt ismét nem vették tekintetbe a theologusok, hogy 
e szerént az Isten valamelly szeszélyes földi uralkodóhoz téleték hason
lóvá.

Hiszen azt föl keile tenniök, hogy ember Istennek teremtménye, 
tehát az adá neki az észt. De mirevaló volna embernek esze, ha annak 
hasznát ne vegye ? Mért adta volna ezt Isten , ha vallásilag elfojtani o- 
hajtaná? Valóban ez képtelen tulajdonsága volna Istennek.

De lássuk sorban minden tulajdonságait, aztán vonjunk követ
keztetéseket.

Előbb igenis távol vitték Istent az emberiül ezen tulajdonságoknál 
fogva , hogy : Istennek n i n c s  teste , hanem csupa lélek; Isten n e in 
kezdődött, hanem öröktül fogva van; az Isten n i n c s  változásnak alá— 
ja vetve, mint az ember , tehát v á l t o z h a t l a n ;  az Isten végetlen, 
tehát n i n c s  korlátok vagy határok közé szorítva; ezek n e m l e g e s  
(negatív) tulajdonságok, és csak azt mondják, miilyen nem  az Isten, 
tudnillik, hogy nem olly tulajdonságokkal bir, mint ember, vagy más 
előttünk ismeretes lény ; tehát ezekbtil Istent nem ismerhetjük , hanem 
azt kell mondani: miilyen ö, mi ö.

Magok a régi theologusok ezt észrevették, tehát i g e n l e g e s  
(positiv) tulajdonságokat adtak ezekhöz, hogy azoknál fogva Istent kö
zelebb hozzák az emberhöz, következőleg hogy könnyebben megismer
hető legyen.

Mik a positiv tulajdonságok? Mindenhatóság, mindentudóság, leg- 
bölcsebb , legigazságosabb, legjobb.

Igen, de mint fölebb láttuk, az előbbi negatív tulajdonságokból 
semmi lényt nem bírhatnánk kivenni, azon semmi lénynek, vagy előt
tünk ismeretlen lénynek nem adhatjuk e tulajdonságokat; csak olly lény
nek tulajdonságait számlálhatjuk el, mellyet mindenkép ismerünk.

A negativumokbul soha semmi positivuinot ki nem hozhatni. Ez 
utóbbi predicatumok az emberről vitettek át Istenre , csak hogy a leg
nagyobb mértékben; mert hol lehetett volna másolt olly cselekedeteket 
észrevenni, mint emberben, millyekbül: hatás , tudás, bölcseség, jóság, 
igazság fogalmak lettek ?

így támadt e kétféle tulajdonitmányok öszszeolvadtábul az isten
eszme vagy fogalom.

Ha már e tulajdonitmányokát egyenként veszszük és vizsgáljuk, 
merő ellenmondásokkal kell találkoznunk; ha pedig egygyüvé foglaljuk 
i s , mind a két rendbeli tulajdonságot, ha egy egészszé öszsze olvaszt
juk i s : nem vagyunk képesek valami képet szemünk elébe teremteni; 
szóval semmit sem ismerünk általuk.

Ti theologusok, nem volna e az emberi korlátolt észhöz sokkal
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illőbb azt vallani meg: mi gyarló emberek az Isten* miségét nem bírjuk 
kiismerni ?

Az Isten öröklül fogva van, mondjátok; tudjátok e mit jelent e z : 
ö r ö k t ö l v a l ó ,  és mégis a világot csak tegnap teremte, mert mi az 
a hatezer év az örökidőhöz képest ? csak egy tegnap.

Az Isten változhatlan, hát nem változtatá e akaratát, midőn e vi
lágot teremté ?

Az Isten legfőbb jóság, mondjátok, de ö mozgat mindent, ha tőle 
és általa van minden , következéskép minden fájdalom , minden szenve
dés is. Midőn a nyomor kínoz , a legnagyobb fájdalmak gyötrenek, mi
dőn a szolgaság járma alatt leroskadok, hol marad az isteni jóság ? Mi
dőn terméketlen évek, pusztító elemek sújtják a népeket, hol marad az 
isteni jóság?

Az Isten maga az örök igazság; midőn kegyetlen zsarnokok egész 
népeket századok alatt önkényük szerént nyomorgatnak, hol késik az 
isteni jogosság ?

Az Isten legfőbb bölcseség; mért nem teremté tehát e földi vilá
got ollyanná, hogy ez ne csupa esztelenség tanúja legyen ?

Az Isten mindenható, teheté vala , hogy ember boldog lehessen, 
s hogy milliók egy miatt boldogságukat ne veszejtsék; eszközölhette 
volna, hogy kezdettől fogva minden ember tartós és tökéletes boldog
ságban részesüljön.

Ezekre azt mondhatják a theologusok: ö maga jobban tudja mért 
teve ig y ; az ö titkaiba látnunk nem adatott, szándékát nem ismerjük, ö 
csak próbálja az embert.

Hiszen jó , én is azt mondom, csakhogy aztán egész, ne félvallo
mást tegyetek, hogy: az Istenséget ki nem ismerhetjük.

Az Isten csupa lélek, tehát szellem , érzékek nélkül levő lény, és 
mégis azt mondjátok : „ö meghallgatja imádságunkat^, de fül nélkül nem 
hallhatni; vagy megkell mutatnotok, hogy igen.

Azt is mondjátok, hogy menyországban színről színre látandják öt 
választoltai, de hogyan láthatni a lelket, melly nem test, és hogyan lát
hassák a lelkek szemek nélkül, meg nem foghatni.

Vagy csak akkor láthatják, ha majd testestül együtt föltámadnak? 
de hát az addig vétek nélkül meghalt és még az Ítélet előtt meghalandött 
emberek lelkei nem láthatják; hát miből áll boldogságuk? hiszen én úgy 
emlékezem, valahol a katekizmusban van: a menyországban az Isten 
színről színre mutatja magát az ö hiv szolgáinak, kiknek igen nagy ju
talma ö maga.

Azt állítjátok * vagy legalább megengeditek, hogy az erényes életű 
emberek és ártatlan gyermekek’ lelkei menyországba mennek mihelyt 
meghalnak, s nem kell várakozniok addig, inig ítélet napján testük föl
támad; hát kérdem, ezen lelkek miként láthatják Istent, pedig látniok öt 
kellene, ha csakugyan jutalomhely a menyország, s ha a jutalom abban 
áll, hogy látják Istent? egyik tulajdonsága lévén a jogosság, tehát nem 
teheti, hogy a jutalomtul megfosztassanak addig, migmajd testük föltárnád.

De egyébiránt még eddig az egész menyországban csak csupa meg
holtak lelkei vannak , nem pedig föltámadottak, ezek mindnyájan szem
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nélkül vannak, következőleg a boldogság el sem kezdödhetetl, 1 anem csak 
várakoznak reá ítéletnapig.

Azonban ha Isten lélek , s az emberek végső lehelete szinte lélek, 
ezek semmi tért el nem foglalhatnak ; a menyországnak pedig valami ha
tárokkal befoglalt helyet szükségkép jelenteni kell, ha csak menyorszsg 
alatt az egész, még gondolattal sem megmérhető mindenség térét nem 
értik a theologusok.

A mi pedig a szolga nevet illeti, hogy Isten azö  h i v s z o l g á í -  
na k  m u t a t j a  m a g á t ,  nem tudom hol vették a theologusok. Hiszen 
a több tulajdonitmány közt nem találunk ollyat, melly annak felelne meg, 
hogy Istennek szolgái legyenek; nem mondatik a predicatumok közt, 
hog y ö u r ,  vagy zsarnok, vagy bitorló; emberi mód szerént pedig 
csak illyeneknek vannak szolgái.

Érzékeinknél fogva kénytelenek vagyunk szüntelen tapasztalni, 
hogy e magyar szólásmód : siralomvölgye, nagy igazságot foglal magá
ban; mert bizony még eddig e földet majd inkább lehete szenvedés, mint 
boldogság helyének mondani, mind a mellett az isteni jóságot dicsérni, 
magasztalni meg nem szűntünk; mert minden rósz, mit e földön tapasz
talunk, érzünk, csak mulékony, és rosznak csak úgy látszik, mondanák 
a theologusok; mi rövidlátók nem bírjuk Istennek titkos utait, bölcs in
tézkedéseit felfogni, mind ezen roszbul jó származik.

Engedjük meg; de ha Istennek intézkedési módját föl nem fog
hatjuk , nem érthetjük, bizony ö magát lényében, valóságában még ke
vésbé ismerjük.

Azonban könnyű azt mondani, hogy a roszbul jó származik , de a 
roszat addig, mig tart, s mig valami jóvá át nem változott, bizony min
dig csak rosznak tartom én.

Rám nézve mindig csak az a jó , mi kellemesen h a t, mit óhajtot
tam ; ellenben a mi kellemetlen érzést okoz , a mit elhárítani törekszem, 
az rósz.

Ha már e két egymással ellenkező érzésem Istentől van, e három
nak valamellyikét kell szükségkép következtetnem; tudnillik vagy azt, 
hogy Isten jót és roszat cselekszik irántam; vagy azt, hogy az Isten két 
egyenlő fövalóságbul áll, egyike a jónak, másika a rosznak eszközlője ; 
vagy végre harmadszor azt, hogy Isten máskép nem cselekedhetik, ha
nem csak éppen úgy mint tapasztaljuk, azaz nem tetszése, nem szabad 
akarata szerént, tehát szükségkép mindennek úgy kell történnie, mint a 
hogy történni látjuk.

De akármelyiket engedjük meg e három közöl, egyik sem teszi 
azon Istent, mellyet a theologusok az ismert tulajdonságokkal kiállítot
tak ; ugyanis ha az első áll, hogy jót is roszat is egyaránt okoz , sem 
nem igazságos, sem nem jó Isten; ha a második áll, tudnillik hogy két 
fölény működik, egyike roszul, másika jól; e kettőnek egyike sem lehet 
igaz mindenható Isten; két mindenhatót együtt képzelni ugyanis kép
telenség ; de e kettőnek valamellyike sem lehet mindenható, mert 
mihelyt mindenható volna egyik, a másikat istenségéből azonnal kifor
gatná , vagy éppen megsemmisítené, miként neki tetszenék; ha végre 
a harmadik állna, hogy mindennek szükségkép úgy kell történnie mint
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a hogy történik , úgy e ismét nem mindenható , hanem telhetetlen Isten 
volna; és ekként minden iránta való tisztelet liaszontalanság lenne.

Az Isten sok szenvedést és nyomort bocsátott , vagy engedett 
jöni az emberiségre, ezt a theologusok megengedik, de avval mentik 
és védelmezik Istent, hogy az emberek magok okozták az t; ok vétkeztek 
az istenifelség ellen, s mivel Isten jóságos, ezen tulajdonságánál fogva 
meg kelle a vétkeseket büntetnie , s íme büntetésül eresztő rájok 
szenvedést.

De hiszen ha az Isten legfőbb jóság is egyszersmind , meg kelle 
az embereknek büntetés nélkül is bocsátania, legalább akkor, midőn csak 
ő maga ellen vétettek.

Azonban ha azt teszszük fel emberrül, hogy Istent megbánthatja, 
megsértheti, szükségkép azt is meg kell engednünk, hogy vele valami 
viszonyban áll: igen de minő viszonyban állunk mi gyarló emberek, 
parányi teremtmények a Mindenható Istennel ?

Nézzük mit tesz megsérteni; ha magunkra és a velünk mindenféle 
vagy legalább némi viszonyban levő embertársunkra tekintünk, azonnal 
tudjuk mit tesz sérteni.

De ha nem tudná valaki, megmondom: sérteni tesz valakinek 
boldogságát egészen, vagy bármi csekély mértékben megzavarni, attól, 
vagy annak egy részétől megfosztani, öt megszomoritani, neki kelle
metlen érzést okozni.

Igen, de képes e ember, e porszem a mindenség tererntöjének 
semmi viszontagságnak alája nem eshető boldogságát megháboritani, 
megzavarni? Miként volna az lehetséges, hogy valameily anyagi lénynek 
phisicai cselekedete a csupa szellemi lényre kellemetlenül hasson ?

III. FEJEZET.

F o l y t a t á s .

Igen sokat lehetne még a fonák nevelés bebizonyítására elmondani, 
de én elégnek tartom, mit az előbbi fejezetben előadtam ; azonban, mivel 
mind társadalmi, mind religioi életünkben, mind pedig végre nevelé
sünkben az isteneszme és lélek’ halhatatlansága a főpontok, mellyekkö
rül minden egyéb forog: ezek’ vizsgálására még e folytatott fejezetet 
szánni czélszerünek láttam.

A theologusoktul kigondolt attribútumokkal fölkészített Istennel még 
mindig nem vagyok megelégedve. Én egy szót sem tartanék szükséges
nek ellenük mondani, csak bírnának annyi őszinteséggel, hogy ezt 
egyszerűen megvallanák: „az I s t e n  m i s é g é r ö l ,  s a l é l e k  j ö— 
v e n d ö j é r ö l  e g é s z  b i z o n y o s s á g o t  t u d n i ,  t e l j e s s é g g e l  
ne m 1 e h e t.u

Ugyan mért félnek ők ettől annyira ? Talán megharagszik rájok 
Isten azért, hogy ollyanoknak magokat megvallják, miilyenekké ö te- 
remté ?

Hiszen ha nem adott Isten nekik annyi észt, mennyi arra kíván-
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tatnék , hogy öt miségében megismerhessék, képtelenség volna Istentől 
mégis azt kívánni, hogy a korlátozott csekély észszel öl ismerjék meg.

És hol van annak nyoma, hogy Isten ezt kívánja emberin üdvöz- 
sége elnyerésének föltétele alatt?

íme milly fonák nevelés, ha a főbb iskolák alatt akartok némi ne
velést érteni a tanítás mellett vagy helyett!

A közönséges életben emberileg szólva azt igazságosnak v. jogos
nak tartjuk, ki mindenkor és mindenkinek megadja azt , a mi öt illeti.

A theologusok azonban szüntelen ismétlik, hogy Isten semmivel 
sem tartozik embernek, hogy jótéteményeit csupán kegyelemből oszto
gatja, hogy ö tetszése szerént bánhatik teremtményeivel, s a legnagyobb 
nyomorúságot rájok mérheti.

De ugyan hogy férne ez meg az igazsággal ? Hiszen ez zsarnoki, 
önkényes bánásmód, borzasztó viszszaélés volna.

Midőn látjuk, hogy az erény lábbal tapodlatik, ellenben a vétek 
diadalmaskodik, s ha mondanék: ez nem igazság, ti azt felelnétek : az 
erényest próbára teszi Isten, s ha itt nem, a jövő életben veszi el jutal
mát erényének.

Igen, de a jövő élet szükségkép megkívánja e , hogy itt előbb 
szenvedjünk? ha megkívánja, úgy e földön minden erényesnek el kell 
nyomatnia, boldog senkisem lehet a jók közöl, s e szerént csupán a go
noszok, kik minden erényt letapodnak, boldogulhatnának!

S ha Isten a természetnek földi örömeit csak a szörnyek számára 
teremtette volna, úgy az én fogalmam szerént nemcsak igazságos Isten 
nem , hanem szeszélyes zsarnok lenne.

De ha Isten mindentudó, mi szüksége a jókat próbára tenni ? s ha 
mindenható, mért nem kíméli meg őket a szenvedéstől s mért nem ren
deli úgy, hogy a jók szenvedés nélkül is bejuthassanak az örök életre.

Tudjuk, hogy e földön kevesen vannak, kiknek nem volna okuk 
sorsuk ellen zúgolódni. Száz ezer boldogtalan s megelégedetlen között 
alig van egy, ki egészen boldog volna; egy dúsgazdagra, ki mindenben 
bővelkedve dobzódhatik, majd szintúgy százezer szegény esik, kik a 
szükségest is nélkülözni kénytelenek.

Ha Isten mindenható, ezt egy akaratával megváltoztathatja; ha 
igazságos, nem lehet tűrnie; ha legfőbb jóság, orvosolnia kell. —

De ha Isten semmivel sem tartozik embernek, s ha midőn mégis 
próbára téve erényét itt e földön szenvedteti, a jövő életben sem tarto
zik számára jutalmat fentartani.

Ti theologusok ugyan arra hivatkoztok, hogy Isten ezt nekik meg
ígérte , kinyilatkoztatta , de mutassátok meg kétségbevonhatlanul: hol, 
mikor , kinek ígérte meg ? sőt engedjük meg, hogy megígérte : ez Ígé
retének teljesítése a kiállott jogtalanságot jóvá nem teszi; és ez csak 
ollyan volna, mint mikor egy szeszélyes ember valakit kedve szerént 
előbb jól elverne , azután jóltartaná.

íme illyen nevelésben törik a theologusok fejőket.
Már csak az eddig mondottak is mutathatják, mennyi ellenmon

dásba bonyolítanak a theologusoknak Istenre ruházott tulajdonitmányai, 
pedig még igen hoszszan lehetne folytatni.

Az olly lény, melly illy egymássá! ellenkező tulajdonitmánvokbul
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van öszszetéve , nem lehet a valódi, igaz Isten, hanem csak gyarló em
berek agyszüleménye. —

Azt mondják a theologusok, hogy Isten a menyet és földet és min
dent a mi azokban foglaltatik, a maga dicsőségére teremtette.

De ugyan vágyakodhatík e Isten, ki az egész természeten felül áll, 
kinek vetélykedöje nincs, vágyhatik e dicsőség után? Félhet e ö attól, 
hogy majd valaki hozzá mérkőzni akar s meghomályositja ? Van e arra 
szüksége, hogy neki az emberek s minden egyéb élőlények alázattal hó
doljanak ?

A dicsvágy, emberberben méltánylandó tulajdonság, minthogy 
nagy és dicső tettekre és vállalatokra ösztönöz — ámbár ezekben is leg- 
többnyire nem egyéb, mint vétkes hiúság, csupán kitüntetés után sóvár
gás — , de Istennek az illy szenvedélytől mentnek kell lennie , mivel ö 
egyedül, vetélykedö nélkül áll, s dicsérjék vagy gyalázzák ö t, neki 
mindegy, mert az által sem dicsősége, sem hatalma legkisebb csorbát 
nem szenved.

Az Isten változhatlan, mondjátok, tehát örökké egyformán bol
dog; miként támadhatott tehát benne azon vágy, hogy öt az emberek 
dicsérjék, magasztalják?

S ha pedig Isten csakugyan félti dicsőségét, mért engedi meg, 
hogy öt olly sok ember káromolja , legyalázza, róla olly megvetöleg 
beszél? mért tűri, hogy én gyarló ember, kétségbe venni vakmerös- 
ködöm: váljon ollyan e ö, miilyennek a theologusok fölálliták?

Ezt ö ugyan békével tű ri, mivel szabad akaratot adott tetszés 
szerént cselekedhetni, fogják a theologusok mondani, de ne bízd el 
magad, mert meg fog büntetni bizonyosan, hogy jóságával viszszaélni 
merészkedtél.

Igen, de ha ö maga a legtökéletesebb jóság, miként engedheti 
meg, hogy kegyelmével viszszaéljek? És mért ada ö nekem szabad
ságot , mért észt, ha örök kárhozattal akar büntetni azért, mivel nem 
hittem azt, a mi józan eszemmel ellenkezett, s hogy eszemet használ
tam , és szabadságommal éltem ?

Ez meg nem férne az ö jóságával.
Ugyan ez isteni jósága hozná magával, hogy ne hagyná a vétke

sek, a gonoszok, a zsarnokok, a bitorlók megbüntetését egészen a jö
vő éle tre , hanem már itt e földön olly példásan büntetne meg néha 
néha egyet kettőt közülök, hogy a példa büntetés csudakép az egész 
emberiségre kihatna , hogy egy időre legalább elmenne az embernek 
kedve hasonló gonoszul cselekedni.

A theologusok azt mondják: mind azon nehézségek, mellyek 
ellenmondásoknak látszanak, onnét származnak , hogy az isteni tulaj
donságokat emberi módon szokjuk venni, holott azok egészen más ter
mészetűek; ugyanis az Isten jóságát, bölcseségét, igazságát nem ie
het az embernek e nemű tulajdonságaival öszszehasonlitani.

Jól van, de ha isteni és emberi tulajdonságok közt nincs hason
latosság, mi módon képzelhetjük, miben áll az Isten tökéletessége? 
Ember mástol tökéletességi eszmét nem vehet csak magátol; vagy mu-
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tassátok meg ti theologusok, honnét kell kiindulni, mikor az isteni tö
kéletességről valami fogalmat szándékozunk magunknak szerezni ?

Ha Istennél a jóságnak, igazságnak, bölcseségnek, kegyelem
nek más jelentése van mint nálunk embereknél, ha emberi fogalmunk 
Istenre nem alkalmazható : ti theologusok, kik velünk Istent megismer
tetni akarjátok, arra is meg kell bennünket tanítanotok, miben, hogyan, 
mennyire különböznek ez isteni tulajdonságok az emberekéitől, s mit 
jelentenek e tulajdonságok Istennél?

Ha pedig nem bírjátok, hogy meritek magatokat ollyanokul kiad
ni , kik velünk az Isten miségét akarják megismertetni ? De a theologia 
talán bírja azon titkot , miként kell ezt embernek megfoghatóvá tenni, 
mit különben az ész magátol föl nem ér ?

Ha bírja e titkot, kitől kapta ? Istentől nem kaphatta, mert Istent 
igazságosnak, nem részrehajlónak hiszszük , ki tehát a theologusokat 
kiváltsággal nem ruházta fe l; vagy ha igen, mutassátok meg a kivált
ságot; vagy ha ezt tenni kedvetek nem volna, tehát értessétek meg 
velünk, miben állnak Istennek tulajdonságai, minő fogalma van azok
ról, miket neki tulajdonítotok, mert még eddig zavarban vagyunk. --

Ila nem ismeri ember Istennek morális tulajdonságait, pedig csak 
ezeknél fogva lehet köztük némi viszony, azok neki követendő példákul 
sem szolgálhatnak; ha Isten jósága, igazsága az ember jóságától, s 
igazságától különbözik, miként követhetnék mi öt ezek gyakorlásában?

Miként már érintém , azt hozhatni erre föl, hogy : a teremtő és 
müve közt öszszehasonlitás nem történhetik; valamint az agyagból for
mált fazekat nem hasonlíthatni öszsze annak mesterével a fazekassal: 
úgy embert sem hasonlíthatni öszsze teremtöjével az Istennel.

Jól van; de ha ez áll, ember éppen úgy semmi viszonyban nincs 
teremtöjével, mint a fazék alakítójával.

Ha ember Istenhöz képest nem más, mint sáredény, ezen edény 
sem tisztelettel, sem hálával nem tartozhatik azért, hogy illy vagy 
amollyan alakba öntetett.

Ha ez edény rósz , mestere józanul nem haragudhatik reá , s ha 
csakugyan indulatba jöne, inkább magára kellene haragudnia.

Ha Isten nem tartozik teremtményei iránt semmivel, ha csak úgy 
áll irányában, mint a fazekas edényehöz, ha nem tartozik iránta igaz
ságos lenni: az embernek sem lehet viszont ö iránta semmi kötelessége; 
viszony a kettő közt nincs.

Bármilly szempontbul tekintsük is a theologiának istenrendszerét, 
magával mindig ellenkezik.

Bárcsak átlátnák tehát végre egyszer a theologusok, hogy akár
mennyi eröködésük kielégítő eredményt nem mutathat, sőt Istent mind
inkább megfoghatlanabbá teszik.

Én hiszem, a theologusok utoljára mégis átfogják látni, hogy mi
nél mélyebbre alázzák az embert, s minél távolabbra állítják tőle Istent, 
természetesen annál csekélyebbnek kell a köztük levő kölcsönös viszony
nak lennie; s igy végre egészen megszűnik.

Hiszen nem egészen világos e az , hogy az ember nem egyéb Is
ten előtt mint por, ez morális viszonyban vele nem lehet.
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Minden vallási felekezetek theologusai úgy állítják elő Istent, mint 
valami despotát, kinek semmi kötelezletése sincs alattvalói iránt, ha
nem csak kegyelembül tesz velők valami jót; ö nem tartozik senkinek 
számot adni cselekedeteiről; ö felüláll minden törvényeken, s önkényé
nek szabad tért engedhet.

Nem veszitek e észre, milly veszedelmes és szomorú következé
sei vannak az illy tanításnak?

Az illy zsarnok képében fölállított Isteniül félni tudunk, de sze
retni öt mostani természetünk szerént nem fogjuk soha.

Ugyan nem leverő e emberre nézve, ha arról kénytelenitetik meg
győződni , hogy midőn Isten parancsol, eszünknek el kell némulnia ?

Ha vallásilag igy áll Istenhez, nem természetes e , hogy polgári— 
lag is igy fog állani fejedelméhöz; hiszen tudjuk, hogy a polgári in
tézkedések mindig a vallás színével mázoltatnak be.

És milly borzasztó volna igy embernek sorsa , helyzete!
E szerént minden moralitásnak e földről száműzetni kellene, mert 

csak azt volna szükséges embernek várnia, honnét s minő felsőbb pa
rancsok , rendeletek érkeznek; s embert minden alacsonságra, biinre 
lehetne használni, csak azt kellene mondani: ez Isten, vagy általában 
a felsöség rendelele.

Nem látjátok e ti theologusok e tanításnak gyümölcsét?
Vagy kívánjátok hogy ez igy van, vagy nem; ha igen, a zsarnok 

ostorának nyele vagytok; hanem kívánjátok, mért nem nyúltok olly 
neveléshöz, melly az emberrel a maga valóságát, s méltóságát megis
mertetné.

Az emberi nem tagjai közt leggonoszabbak azon theologusok vol
tak , kik legelőször merészlék kimondani, hogy: vallási ügyekben nem 
szabad az ész szavára hallgatni, hanem vakon hinni s mély alázatos
sággal engedelmeskedni kell.

Hiszen, jó , ha csakugyan Isten ezt kívánja, teljesítésében meg- 
nyughatnánk, mert föltéve, hogy ö jó , az engedelmesség és határta
lan hit által is csak a mi javunkat eszközli; de ha ö bölcs is , minek 
adta volna eszünket? Talán csak arra, hogy e földi, polgári dolgaink
ban vegyük hasznát?

Ezt is hát megengedjük, hanem válaszszátok előbb el földi és me
nyei érdekünket. S mivel nekünk nem adta tudunkra, hogy esziinkuek 
hasznát venni nem szabad, hanem vakon kell engedelmeskednünk: bi
zonyítsátok be, hogy csak általatok kívánta ezt tudtunkra adni.

Míg ezt nem teszitek, addig kénytelenek vagyunk azon véle
ményben lenni, hogy ama theologusoknak, kik először terjesztők e ve
szedelmes tanítást, nem más szándékuk volt, hanem az, hogy az em
beriséget elámitsák s a magok saját érdekét eszközöljék, földi jólétün
ket megalapítsák.

Ök, ama theologusok voltak, kik az általános romlottságnak mag- 
vát e veszedelmes tanításuk által elhinték.

Igaz, azelőtt is voltak viszszaélések, gyarlóságok, de midőn e 
tanítás a vallásban gyökeret vert, az ember jó cselekedet gyanánt üz-
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hete minden bűnt, valahányszor a papság és uralkodók’ érdeke meg
kívánta.

Igen, ök magok azon theologusok okozták, hogy a vallásosság 
mind inkább sülyedt; mert ök az emberek elméjét megzavarták az által, 
hogy legfőbb erénynek a tökéletes engedelmességet hirdeték, minek 
következtében akármi bűnnek elkövetésére is rá lehetett bírni, csak azt 
kelle mondani: ezt az Isten kívánja, parancsolja.

Igen ök azok , kik minden moralitást megmérgeztek.
Már több ezred folyt le, mióta a theologusok azon törik fejőket, 

miként lehetne Istent egész miségében felfogni, megismerni, de süker 
nélkül; mert ma a legtudósabb theologus is csak annyit tud róla , men
nyit tudottá legügyetlenebb ezelőtt háromezer évvel; nem volna e te
hát sokkal józanabb e törekvéssel fölhagyni?

Folebb mondám, szeressük mindnyájan egymást, s akármiilyen 
legyen, akármi tulajdonságokkal bírjon Isten, ha lelkünk halhatatlan, a 
síron túl találkozhatunk vele, s nincs okunk tőle rettegni.

Áz emberek minden időben hajlandók voltak Istent hinni, hajlan
dók ma is ; de hogy is ne volnának, hiszen bármennyire fejlődött is ki 
némellyek esze , még is kénytelenek megvallani, hogy e nagy minden- 
ség , e dicső egész természet nem az ö művök, hogy ök minden nagy 
eszük mellett arra elégtelenek , hogy illy roppant világokat alkothassa
nak ; hogy pedig mind ez csupán vakesetbül legyen, hinni nem képesek, 
hanem következtetniök k e ll, hogy van valami mindennél felsőbb e rő , 
vagy Isten, vagy akárminek neveztessék.

Tegyük, hogy e hit, e következtetés hibás, az észnek mostankori 
fejlettsége még nem fogja hibának bebizonyítani tudni.

Földi boldogságunk általa akadályozva nincs, tehát mit veszthet
nénk , ha hitünk tévedés volna is ?

Ha ti theologusok kizárólag csakugyan Istennel akartok foglala
toskodni, tegyétek, mi által neki leginkább tetszhetni reméltek; s ha 
értünk is buzgólkodtok valamit tenni, csak annyira ereszkedjetek a do
logba, hogy felséges müveit ismertessétek meg velünk jobban, s annál 
fogva mindig erősebb meggyőződés támadjon bennünk, hogy Istennek 
kell lennie.

Ha csupán e mellett maradtok, nem bonyolódtok annyi ellenmon
dásba , ha nincs saját elrejtett czélotok, az emberiség czéljára éppen 
annyit tesztek, sőt talán többet, mintha az Isten miségének fejtegetésé
be tévedtek.

De vélekedésem szerént annak mutogatásába sem kellene igen mé
lyen ereszkednetek, hogy van Isten, hogy kell Istennek lennie, hanem 
csak a posteriori, azaz a létező miivekbül kellene viszszafelé következ
tetni, nem pedig a mindenségnek legelső ős okát keresni; mert ezen 
utón véghetetlenig kicsaponghattok s az eredmény még sem lehet több 
vagy más, mint ez , hogy: v a l a m i n e k  c s a k  k e l l e t t  ö r ö k t ü l  
f o g v a  l é t e z n i e .  De hogy mi az a v a 1 a m i, melly nek öröktül fog
va kell léteznie , anyag volt e az vagy szellem , soha de sohasem fog
játok eldönthetni.
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Ha annak vizsgálásába akarnátok ereszkedni, hogy miilyen volt 
e v a l a m i ,  azt kezdenétek újra feszegetni, miről fölebb szóltam, t. i. 
az Isten tulajdonságait, mert azon öröktül fogva levő, tehát első vala
mi , nem más lehetett, mint az Isten; ugyanis azt képtelenség nélkül 
föl nem tehetjük, hogy előbb azon v a l a m i  volt, aztán lett abból az 
Isten.

Ha nem más czélt tűztem volna ki magamnak, hanem csak ez is
teneszme körül vizsgálódni: úgy természetesen még igen sokat kellett 
volna elmondanom; különösen pedig azt igyekeztem volna-megmutatni 
és kiemelni ( h o g y  e m b e r ,  t e h á t  a t á r s a s á g  b o l d o g u l h a t ,  
ha  I s t e n r ő l  n i n c s  i s  f o g a l ma ) ;  de egyéb mondani valóm vé- 
getvetni késztet, s mit megemliteni szükségesnek tartok, annak alább 
leszen alkalmasb helye.

Ha nevezetes tárgy mind a nevelésben mind az életben az isten
eszme, nem kevésbé nevezetes a lélek’halhatlansága. Mert ha lelki hal- 
hatlanságot föl nem tennénk, nemde sokkal kevesebbé érdekelne ben
nünket Isten. E kettő együtt jár, egymástul el nem választható.

Ez élet rövid, s mint a theologusok szokják mondani, csak próba, 
készitö iskola a jövő életre, természetes tehát, hogy az igaz és enge
delmes hivök a jövő életre függesztik figyelmüket, s ezzel keveset gon
dolnak. Világos tehát, hogy a lélek’halhatlansága nagyon fontos, mivel 
éppen ez teszi a jövő életet.

Mirevaló e hoszszas bevezetés ? Én részemről mindegynek tartom, 
akár fenmarad lelkem a halál után akár nem.

Ha fenmarad , nem igen van okom Isten igazsága előtt reszketni, 
mert hiszem róla, ifjúsági hibáim miatt örökre elkárhoznom éppen igaz
ságánál fogva nem hagy ; mióta pedig eszem jobban megérett, czéljai- 
val, mennyire azokat magamnak képzelhetem, készakarva ellenkezőt 
nem cselekedtem: ha pedig fen nem marad, hanem a testtel együtt el
múlik, ismét nem sok okom van ez elhagyandott életet megsiratni, vagy 
másoknak itteni boldogságát irigyelni.

Igaz, sokan vannak i tt , kik többféle gyönyört élveznek; de ezer
szer többen vannak azok, kik nálamnál sokkal kevésbé boldogok.

Némellyek ezerféle gyönyörök özönében sem találják fel boldog
ságukat, mások az örömök kevesebb számában is boldogabbak; én ezek 
közé tartozom.

Ha ti theologusok magatokat nevelőknek tartjátok, s ha az em
berek boldogságát sziveteken viselitek, törekedjetek őket legalább hoz
zám hasonlóan boldogokká nevelni.

Nekem a lélek’ halhatlansága mellett illyen argumentumaim van
nak: midőn ember aluszik, félig meghalt *, mert közönségesen mondani 
is szokás: az álom a halálnak képe; igen de kiki tudja, hogy a lélek 
nem aluszik, mert milly csudálatosát álmodunk gyakran; s ez azt lát
szik bizonyítani, hogy a lélek külön, ünállólag is működhetik.

Midőn valamibe elmélyedünk, bár érzékeink épek, nem veszszíik 
észre, mi körülünk történik, jelesen pedig ha gondolatokba merülve 
Írunk, nem halljuk midőn az óra mellettünk üt, mi azt bizonyítja, hogy 
a lélek testünktől m i n t e g y  e l v á l t á n  munkálkodik. —
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Lehetnének még más argumentumok, de azok már gyöngébbek, 
nem hozom föl.

Hogy a legrégibb idötül fogva minden népek, azoknak jelesebb és 
nem jelesebb tudósai (keveset kivéve) hitték a halhatatlanságot, szinte 
győzőkul szokják használni; ez azonban csak nekünk és még más ké
sőbb koriaknak szolgálhat argumentumul; a régiek, kik a kezdelhöz 
közelebb álltak, nem használhaták.

A theologusok ledönlhetlen argumentumnak tartják ezt: ,,e földön 
az erényes gyakran nem veszi el jócselekedetének jutalmát, sokszor a 
gonosztévö ellenben boldogul s érdemlett büntetése elmarad: tehát kell 
jövő életnek lennie; szükségkép következik a lélek’ halhatlansága , hogy 
ott kinek kinek érdeme szerént legyen.“ E theologiai gyözokrul alább 
szólok még.

Mint most később észreveszem, némelly tárgyaknál igen is ho- 
szadalinas voltam , most hihetőleg a másik szélsőségbe esem, mivel rö
videbben szólok, mint talán szükséges.

Ha valamellyik theologus kérdezne, mit tartok a lélekről, fen
nmarad e az; vagy megszűnik ? felelném : nem  t udom.

Igaz, még rövidebben is lehetne felelni, tudnillik így: i g e n ,  
vagy ellenkezőleg igy : nem.  De mivel én sem egyikről sem másikról 
nem vagyok meggyőződve, nem máskép, csak a fölebbi két szóval fe
lelhetnék.

Ha nekem a theologusok megmutatják, hogy az embert két egy
mástól egészen különböző. egymástól elválasztható substantia teszi, 
akkor igen is tökéletesen elhiszem, hogy a lélek a halál után fenmarad; 
továbbá, ha megmutatják, hogy az anyaméhben a férfimag, vagy mag
zat, bár nevekedik, női, de előbb meg nem mozdul, nem mozdulhat, 
míg valaki az azelőtt különlétező lelket oda nem viszi s a csupa anyag
magzattal öszsze nem párosítja: akkor minden tétova nélkül a kérdésre: 
fenmarad e halál után a lélek? azt felelem: igen.

Csak csudálatos lény az ember; ö képes olly eszme mellett élet
halálra harczolni, mellyet fel sem fog, mellyet nem is ért.

Milly egyszerű kérdés : meghal e a lélek a testtel ? s milly közel 
fekszik hozzánk az ok azt felelni: nem  t u d j u k ,  és mégis mennyit 
vitatkoztak, írtak, harczoltak az emberek e kérdés fölött.

Az olvasók alkalmasint magammal együtt elijednének, ha mind 
azon folíantokat, könyveket egy halomban magok elölt látnák, mellyek 
vagy egyenesen a lélek halhatatlanságáról, vagy erre is különösen vo
natkozólag írattak. És mit bizonyítanak be mind azon munkák ? semmit.

Én a leiekről, mint önállható valamiről semmit sem tudok, mint 
fölebb mondám; de ha a theologusok megengedik, némelly kétségeimet 
előadom; azonban távol legyen tőlem, hogy az által a halhatlanságot 
tagadjam, vagy állítsam.

Ha az életben szüntelen nem látnók, nem tapasztalnók, kérdezni 
akarnám: bír e az anyag olly tulajdonságokkal, hogy magát mozgásba 
tegye , cselekvővé legyen ; de mivel látjuk, hogy a lepke, vagy szóval 
minden rovar, sőt nem csak, hanem minden szárnyas álat lerakja vala
hová tojásait, meglővén a szükséges meleg, bizonyos idő múlva azokból

20
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élő s önként mozogható álatkák válnak; nem különben egyéb álatok te
nyésztő magva is az anyaméhben megelevenedik: éppen azon módon , a 
természetnek ugyanazon működése szerént az ember’ magva nem eleve
nedhetik e meg ?

Én azt hiszem, hogy ha akármi álat igy kezd éln i, az ember éle
te is igy kezdődhetik.

Ha már ekkép az élet megvan , ha az előbb mozdulatlan anyag, 
cselekedhelöségre fejlődött, mirevaló még a lélek ?

Vagy e megelevenülést nevezitek léleknek , vagy más valamit.
Ha ezt, úgy mind azon legparányibb álatoknak, mellyek egy csöp 

vizben nagyiló csőn nézve számtalanok vannak, szintúgy van lelkűk 
mint nekünk: ha pedig nem ezt tartjátok léleknek, hanem mást, honnét 
veszitek , hol tartózkodik addig, mig minden anyagot meg kellend majd 
eleveniteni ?

Mikor kezd az anyaméhben a magzat mozogni, magok az anyák 
nem bírják megmondani, tehát mi még kevésbé; ők csak annyit állíta
nak, hogy a fogantatástol három hónapra vesznek első mozgást észre , 
de ezt is csak némellyek, s némelly gyermekkel, legtöbbnyire pedig 
csak négy hónap után veszik észre.

Ebből azt következtethetni, hogy tehát éppen ekkor lesz a mag
zat élővé, teljességgel nem lehet; mert mozoghatott már sokkal előbb 
is , de mivel csak lágy, kocsonyaféle volt, olly nyomást nem okozha- 
hatott, mit az anyának éreznie kellett volna.

Ha a lélek külön álló substantia, mikor köttetik öszsze a lelket
len anyaggal, és hogyan köttetik öszsze és ki köti öszsze? S ha a lé
leknek részei nincsenek, miként köttetik a testtel öszsze?

Vagy talán Isten maga leheli minden újonfogantatott testbe? Igen, 
de Isten maga is lélek lévén, hogyan lehelhet egy lélek másikat ? Ha 
ezeket meg nem bírjátok fejteni, azt sem tudjátok soha megmutatni, 
miként maradhat fen a csupa lélek.

A lélek vagy önálló substantia volt már akkor is , mielőtt a testtel 
egyesült ember alakulhatására, vagy nem volt még önálló.

Ha az első, úgy a kisdedben mingyárt születése után éppen úgy 
kell működnie, azokat a functiokat kell végbevinnie, mellyeket egy 
legjobb korában levő férfiúban: ha pedig nem volt önálló, hanem csak 
a tesltel fejlődhetett azzá, miilyennek emberben lenni állítjátok, nem is 
substantia; hanem csupán a testnek önerejénél fogva nyilvánított mű
ködés.

Azon lélek , mellyet ti theologusok leirtok, igen tökéletes valami, 
melly semmi viszontagságnak alája vetve nincs; s ha ez önálló substan
tia , minden emberben egyenlően munkálkodik, egyik emberben éppen 
úgy működik mint a másikban; és pedig igen természetesen, mivel a 
lélek nem lehet annyiféle, a menn^iféle az ember; e szerént egyik 
ember éppen olly okos mint a másik; vagy ha ezt nem akarnátok meg
engedni, azt kellene bebizonyítanotok, hogy a lélek millió meg millió- 
féle, tudnillik annyiféle a mennyi az ember.

De nem győz e meg bennünket a mindennapi tapasztalás arról, 
hogy a picziny gyermeknek lelki élete éppen olly gyarló mint testi éle-
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t e , azaz testével fejlődik lelke, vagyis az, mit lelkinek lenni mon
dotok. Csak lassanként, a mint teste fejlődik, nevekedik, tapasztalá
sokat tesz, támadnak benne fogalmak; és nem kívántatik e arra jófor
mán hoszszu idő, míg a lélek valódilag működni kezd s valami irányt 
tűz ki akár jóra akár roszra.

Ezt nem tagadhatjuk. Pedig ha a lélek valami külön, önálló s tö
kélyekkel bíró substantia, nem szükséges a test- vagy anyagnak kifej
lődésére várakoznia, hogy működhessék.

De tapasztaljuk azt is , hogy az, mit léleknek neveztek, a testtel 
mindig párvonalban j á r ; mindazon kellemetlenségnek alája van vetve, 
mellyek a testet érik. S nem látjuk e , nem tapasztaljuk e , hogy midőn 
az ember elöregszik, érzékei eltompulnak; azon mértékben hanyat’a- 
nak minden úgy nevezett lelki-tehetségei, a milly mértékben testi ereje 
megfogyatkozott?

De bármiként legyen; változzék a lélek a testtel vagy ne; azt 
nem bírom magamnak képzelni, hogy minden embernek külön lelke le
gyen; tehát annyi lélek, a hány ember volt, van és lesz.

Hiszen ha a lélek csupán szellem, melly érzékeinkre nem hathat, 
miként fogjátok egymástól megválasztani, elkülönözni, s azt mondani: 
ez ennek az embernek lelke, ez meg azé, és fgy tovább?

Vagy pedig minden emberben lakó lélek csak egyegy parányi 
részét teszi valamely egész, általános nagy léleknek, s midőn az em
bert elhagyja, öszsze olvad az egészszel.

Az úgy nevezett genesisben mondatik, hogy Isten élő lelket lehelt 
az emberbe, miután azt sárból elkészítette.

E genesisnek hitelességére nem támaszkodhatni, de engedjük meg 
legalább addig hitelességét, inig e zavarból kibontakozhatunk: az Isten 
csak az első emberbe fújt lelket; többrül említés nem tétetik, de a theo- 
logusok kedvéért és könyebbségéért még azt is fölteszszük, hogy azon 
egy actussal az első aszszonyba is átment a lélek, vagy pedig ebbe is 
lehelt külön lelket, midőn az oldalbordából kifaragta, csakhogy a ge- 
nesis írója elfeledé ezt megemlíteni; mondom mind ezt engedjük meg, 
hanem most azt kérdezhetjük: honnét vették magokat az ős szülök’ első 
és többi gyermekeinek lelkei?

Az írás nem említi, hogy mindegyikbe Isten külön lelket lehelt 
volna; sem arról nincs említés, hogy Isten a majd nemzendett gyer
mekek, szóval minden utódok’ megelevenítésére lelkeket teremtett volna.

Tehát az első gyermek s/Áilöitölkapta a maga lelkét, s úgy tovább 
a többiek is. Igen de a lélek legsimplexebb valami substantia, mellyet 
még gondolatban sem lehet elosztani, ezt magok a theologusok tanítják; 
miként kaphatott tehát az első gyermek szülőinek leikéből valami részt, 
meg nem foghatom.

ügy látszik ebből ki nem bonyolódhatunk máskép , hanem csak 
úgy , ha megengedjük, hogy az előbb csupa mozdulatlan anyag meg
elevenedhetik.

Minthogy a megelevenitést a léleknek szokjuk tulajdonítani, mi
helyt azt engedjük meg , hogy az anyag maga erejénél s a kedvező kö
rülmények öszszemunkálásánál fogva megelevenedhetik, a külön álló

20*
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simplex substantiára vagyis lélekre nincs annyira szükségünk; föl le
szünk mentve eme roppant kérdés megfejtése alul: honnét veszi minden 
újon születendő magzat lelkét?

De ezzel meg minden jövö életet semmisítünk meg, s a lélek hal— 
hatlanságának egy csapással véget vetnénk; mert természetesen, ha az 
embermagzatot éppen úgy élövé lehetni megismerjük, miként a tojás
ban megelevenedik a magzat: valamint ezek lelkének halhatlanságárol, 
jövö életéröl még senki sem vitatkozott, azaz ezek jövö életét nem állí
totta: úgy a mi jövönkrül sem lehetne többé szó.

És e vélemény mellett, ho.»y az anyag megelevenedik, még igen 
hoszszasan, s azonkívül igen alaposan harczolhatni, de nekem nem ezé- 
lom, csak némelly példát hozok föl.

A gyümölcsben férget, kukaczot találunk; a sajtban szinte kuka- 
ezok nőinek; a húsban nyüvek támadnak; belsőnkben giliszták neve- 
kednek.

Mondhatni ugyan, hogy a virágba, húsra, és sajtra lerakvák a to
jások , s azokbul kelnek ki a picziny álatkák; de mindegy, az élettelen 
tojásanyag megelevenedik; ez vitatásunk tárgya.

Hanem minő tojásból fejlődik ki belünkben a giliszta?
Állítják a kisérlettevök, experimentálók, hogy ha a liszt megned- 

vesitve s igy némileg tésztává vegyülvén elzáratik, e vegyületböl na
gyító csőn látható életmüves álatkák támadnak, millyeket sem a vízben, 
sem a lisztben különlenni nem vehetni észre; tojásokbul e? nem 
tudjuk.

De nem is szükséges tudni, mert annyi bizonyos, hogy akár to
jásoknak nevezzük, akár másnak, elég, hogy az é l e t t e l e n  anyag, 
s megelevenedik; ez tartozik csak hozzánk.

Ha tehát megelevenedhetik más anyag, mellyböl az állatoknak 
annyi ezer neme és még több faja támad, mért ne elevenülhetne meg 
az ember magva máshonnét hozzájáruló lélek nélkül?

Ez igy lévén a theologusok talán megkülönböztetik az életet a Ié- 
lektül ; jól van, én legelső vagyok pártjukon, csak mutassák meg, hogy 
az élet is más, és a lélek is más; s mutassák meg azt i s , mi az élet lé
lek nélkül, és megfordítva mi a lélek élet nélkül?

Itt azt lehetne most mély tudományosan fejtegetve mutogatni, mi
ként történik a mozdulat, hogy a természetben minden dolog mozdul
ható, s mozdítható, s miként hatnak ránk a tárgyak mozdulat által, s 
hogy olly dolgok, mellyek nem halnak érzékeinkre, ránk nézve nem 
léteznek; mert akármiről csak úgy lehet képzetünk, fogalmunk, ha az 
ránk valamikép hat; továbbá kövelkeztethetnök, hogy tehát a lélek, 
mint anyagtalan, testetlen valami, ránk mozdulatot nem gyakorolhat, 
és igy fogalmunk sem lehet róla; azaz ránk nézve nem létez : de én illy 
tudományos vilatkozásba bocsátkozni nem szeretek, nem akarok, job
ban mondva nem tudok.

Nekem egyetlenem és mindenem a józanész, ez pótolja a tudo
mány hiányát; s mihelyt ti theologusok józaneszemet sarkaiból kiforgat
játok, tovább nem haladhatok, s nagy tudománytoknak térdet fejet haj
tani kénytelen leszek.
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Ha a vallási és egyelj előítéleteket lerázva elfogulatlanul a termé
szetet s ezerféle működését nagyobb figyelemre méltatták volna az em
berek : észre kellett volna venniük, hogy a hol tűz, viz és levegő egye
sülve vannak , az anyagnak fejlődését, mozgását, néha uj testek’ táma
dását eszközük.

A vegytan, főkép nálunk még bölcsőben van, milly sok titkot fö- 
dözend ez majd egykor föl!

Mondom, ha az emberek arra ügyeltek volna, mi körülöttük tör
ténik, s nem más régiókban tébolygottak volna: nem kellett volna ter
mészet fölötti erőkhöz fulyamodniok. De mivel az anyagokat magoktól 
örök mozdulhatlanságban lenni hitték, természetesen valami ezeken kí
vül létező ágenst kelle íöltenniök : holott éppen ellenkezőleg az anyag
ban levő mozgás az , melly örökké ront és épít.

Az ember támadásakor csak picziny, alig észrevehető pont; ré
szei mozgása, élete el vannak szemünk elöl takarva; s midőn már e 
földön megjelenik, még akkor is csak nyomát sem veszszük észre azon 
tulajdonságoknak, mellyeket: értelem, gondolkodás, ész, ítélet sat. 
nevek alatt később ismerünk.

Ezek tehát csak lassanként, s pedig a számtalan körülmények be
folyása szerént különbözőleg, a testnek nevekedésével fejlődnek ki.

Ha ez úgynevezett lelki tehetségek csak idővel fejlődnek, mit 
senki sem tagadhat, úgy a lélek nem egyenlő tehetségekkel bir mindig, 
hanem miután az emberben hoszabb ideig lakott, akkor tökéletesült 
annyira, hogy a működéseket végbevihesse; de meg azt föltenni, hogy 
a szellem, a lélek, a testetlen valami nagyobbodik, erősödik, tökélete
sül , mondom ezt föltenni képtelenség volna.

Vagy talán azért nem működik a lélek a gyermekben olly feltűnő— 
lég mint a férfiúban mivel annak fejlödetlensége még neki nem szolgál
hat alkalmas eszközül ? De a lelki tehetségeket akármi kis gyermek is 
végbevihetné; oda nem kell phisikai erő; gondolkodni, felfogni, érte
ni , Ítélni olly működés, mit gyermek éppen úgy végbevihet, mint akár- 
melly férfiú.

Lehet, azért nem történik olly feltűnő lelki működés, mivel a 
gyermeknek agyvelömennyisége még kevés; igen de ez azt jelentené, 
hogy a lélek anyag nélkül nem munkálkodhatik; miből megint igen ter
mészetesen az következnék, hogy tehát a testöl való elválása után, azaz 
magánosán működése, hatása nem lehetne.

Vagy a halál után nincs működése, nem kell hatásának lenni ? te
hát miben fog állani fenmaradása, léte?

Igaz, a katekizmus is azt látszik állítani, hogy működése nem lesz, 
hanem csupán az Istent látja, nézi; e látásban álland boldogsága ; de 
hogyan nézi a lélek, mellynek szeme nincs, a másik lelket, mellynek 
teste nincs, melly láthallan , ezt meg nem foghatom.

Már eddig is sokat beszéltünk a létekről, de még tulajdonképen 
nem is tudjuk mi a lélek, pedig mielőtt valamiről beszélünk, tudnunk 
kellene , mi az ?

A theologusok sokat eröködtek megmutatni, mi a lélek, de még 
semmit sem mutattak meg; azon tulajdonságok, mellyekkel a lelket defi-
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niálták , negatív tulajdonságok ; azokbul azt tfidjuk csupán : mi n e in a 
l é l e k ,  de hogy m i , azt ök sem bírják megmutatni.

Mi e lelket miségében nem is képzelhetjük; mert ember mást nem 
bír képzelni, csak olly valamit, minek teste van ; legyen a test bármily- 
lyen, de a lénynek testének kell lenni, különben ember róla nem tudhat 
semmit; mert csak az anyag hat érzékeinkre ; már pedig állítani, hogy 
érzékeink nélkül is tudhatunk valamit valamiről, képtelenség.

Csak ezekbül is láthatni, hogy a lélek halhatat’anságáról bizonyo
sat nem tudunk; sőt a ki tudományosan a természet rendszerét vizsgálni 
akarná, alkalmasint azt volna kénytelen kihozni, (h o g y a h a l b a -  
t a t l a n s á g r o l i  h i t ü n k  c s a l ó d á s o n  é p ü l ; )  mert a mint a test 
megszűnik működni, megszűntek vele mindazon működések is, mellye- 
ket a léleknek szoktunk tulajdonítani.

Viszszatérek a theologusoknak hatalmas argumentumára: sem a 
jók nem veszik el itt érdemlett jutalmukat, sem a gonosztevők méltó bün
tetésüket, Isten igazsága hozza tehát magával, hogy fenmaradjon a lé
lek, hogy legyen jövő élet, hol az igazság kiszolgáltathassék. —

De a józanész azt súgja, ha isten éppenséggel nem akarja a jót 
jutalmatlanul s a gonoszát büntetlenül hagyni, itt is teheti. Ugyanis vagy 
mindenható az Isten vagy nem; ha igen, e földön kioszthatja mind a 
jutalmat, mind a büntetést: ha p dig nem mindenható, a síron túl sem 
képes eszközölni.

Azonban azt kell még utoljára megtekintenünk, szükségkép ter
mészetünkből foly e , hogy e földön a jók elnyomatlassanak, és csak a 
jövő éleiben történjék nekik igazság, úgy ellenben, hogy a gonoszok itt 
boldoguljanak, de vétkükért csak más életben lakóijának? kérdem ter
mészetünknél fogva van e az úgy, hogy a jó el nem veszi a jutalmát, 
sem a gonosz büntetését, vagy pedig polgári rósz intézkedéseink szo
morú következései?

Erre kétfélekép felelnek az emberek ; én azt állítom: ha nem tör
ténik mindenkivel igazságosan , úgy miként érdemli, társadalmi fonák
ságaink oka; s a mint ezek javulnak, azon arányban lesz mindig keve
sebb és kevesebb példa arra , hogy az igaz elnyomatik, hogy az erény 
jutalmát el nem veszi; s azonképen mindig kevesebb ok lesz az igazság 
kiszolgáltathatása miatt a jövő életre utalni; s végre midőn polgári in 
tézkedéseink egészen józanészszerliek lesznek, a theologusok e legha
talmasabb gyözoka tökéletesen megszűnik.

IV. FEJEZET.

levelesünk eredményei.
Még, mióta írni megkísértettem, s gondolatimat papirosra tenni 

próbálgatom: sohasem volt előttem olly tárgy, mellyhöz olly félénken 
közelítettem, s mellytől annyira viszszaborzadtam volna, mint ettől: 
n e v e l é s  e r e d m é n y e .

Minél tovább néztem e szörnyet, ez óriást: annál inkább nőit előt
tem , mint a délesti árnyék; de azért szemébe nézni magamban elhatá
roztam , ha bár elnyeléssel fenyegetve tátong is feléin.
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Ezelőtt mintegy ezer esztendővel hadakozásban ügyes, a mellett 
bátor, de vad népcsoport érkezett keletről e Kárpát melletti vidékre; 
ama népcsoport vitéz őseink valának.

Az itt levő más népeket könnyű móddal meghódították; az elfog
lalt földet maguk közt ollyképen felosztották, hogy fejedelmi vezérük 
legnagyobb részt kapott, a kapitányok egyenként szinte jó darabot fog
laltak el, de minden egyes családnak is még elégséges jutott, s e földet 
magyar urságnak, uraságnak nevezték, mellyböl később o r s z á g  névre 
módosult.

A kornak s előbbi hazájok több népeinek szokása szerént azelőtt 
vándor életet, ideérkeztük után hadakozási prédábul s baromtenyész
tés !>ül éltek.

Egy Istent hittek , neki erdős hegyeken áldoztak s ebből állott is
tentiszteletük ; más szertartás ismeretlen volt előttük.

Még jól meg sem fészkelték itt magokat, midőn e nyugoti népek 
vallásával, társadalmi intézkedéseivel ismerkedni kezdének; részént 
már csak szomszédságuknál fogva is, részént pedig ez itteni népek pap
jainak és világi főnökeinek álbuzgósága által.

Miként s mivé fejlődött volna ki e keleti nép itt nyugoton, ha a 
keresztény vallást föl nem veszi vala, senki sem képes megmondani, mi
vel tapasztalás körén kívül esik; m i k é n t  fejlődött az uj vallás elfo
gadása által, történetéből, bár csak homályosan i s , kivehetjük; mi v é  
fejlődött, íme látjuk.

E kettő megtörtént: (a t u l a j d o n  e l f o g l a l á s  á l t a l  m e g 
a l a p í t v a ,  a k e r e s z t é n y  v a l l á s  m i n d e n  s z ö r n y e i v e l  
e g y ü t t  r á j o k  e r ő s z a k o l v a  l e t t e k . )

Az egész nép ez uj vallásnak elleneszegült, de álnoksággal, for
té l ly a l , fenyegetéssel, majd meg hízelgéssel, tettetett szelídséggel, 
biztatással sat. legyözetett.

Ez volt a nevelésnek kezdete, ez maradt alapja is.
Papok hivattak , jószágokkal megajándékoztattak, mert még mind 

amellett, hogy maguk közt a földet megosztották, elég maradt elaján
dékozható, s elkezdék a latin nyelvet, s a keresztény vallásnak némelly 
dogmáit, s külsőségeit, szertartásait behozni, tanítani, terjeszteni; de 
lelke e vallásnak, a kölcsönös szeretet, részént feledve lön, részént 
készakarva háttérbe tolatott; mert ha e vallásnak leikével, a felebaráti 
szeretettel akarták volna megismertetni, téritéshöz nem fogtak vala, 
mivel a szeretetet minden vallás-köntös alatt egyiránt gyakorolhatni.

E nép polgári ügyeiben előbb választott magának uralkodót, aztán 
szabad akaratjából lemondott e jogáról; az uralkodhatást egy családra 
bízta; csupán azt tartá magának fen, hogy e családnak tagjai közöl vá
laszthasson ; s mivel nem volt e családnak a természettől kiváltság adva, 
arra, hogy csak az ö tagjai lehessenek legalkalmasabb az uralkodásra, 
e következést minden olvasó magának vonhatja.

A kereszténységnek két föp pja, a konstantinopoli patriarcha , és a 
római pápa előre örülvén a gazdag zsákmánynak, magok és satelleseik 
számára sietének egymást megelőzve a keleti nép fejének koronát kül
deni, ez által őt királylyá kenni föl, hogy a többi népeken gyakorlott
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ebbeli jogukat, befolyásukat itt is megalapíthassák ; a szerencse inkább 
a római főpapnak kedvezett.

Volt tehát már e népnek családi jog szerént örökös fölkent kirá
lya , volt gazdag tulajdonnal ellátott aristocratiája, volt távol, meszsze 
országban lakó pápája, voltak gazdag püspökei, támadt azelőtt ismeret
len idegen nyelve a latin, sarjadzott meggyőződésével ellenkező vallá
sa, azaz a római pápa és zsinatok által szentesített szertartása, volt az 
első koronás fő házasulása által ide varázsolt más idegen német elem. 
Mi kellett ennél több?

Ennyi idegen elemnek egyszerre öszszehatása e keleti népet ter
mészetéből kiforgatá, s olly massává kényszerítő vegyülni, mellyböl 
eddig ismeretlen sajátságokkal biró nép fejtekezett k i; melly a föld 
minden népeitől tulajdonságaira nézve különböző például szolgál.

Még eddig hallatlan experimentum a világtöríénetben; az ered
ményt nem tudjuk még, lassan képződik, csak a késöbbkoriak fogják 
látni, mivé képzödendett ki.

A nevelési feladat ugyan az volt, hogy az elemek egygyé ne ol
vadjanak, de a természet is megtevő a magáét, s a kitűzött törekvés
nek daczára működött ezek öszszevegyitésében.

ífa akár a nevelés egyedül, vagy legalább tulnyomólag, akár 
pedig a természet magára hagyva működött volna, e keleti fajnak szük
ségkép valami mássá kellett volna fejlődnie, mint a mivé a két ellenke
ző irányú hatás fejlesztő.

Most már úgy hiszem hozzá foghalunk e nevelés gyümölcsének, 
eredményének elsorolásához. Legyen Isten nevében.

Az uralkodó mind inkább igyekezett fenségét megalapítani, ez 
mindenütt szokás; az aristocraták kényszerültek csupán magok közt 
egyesülni, mert egyenként az uralkodó irányában mindenikük igen 
gyönge vala, a többi szegényebb néppel pedig öszszeolvadni vagyonuk 
és ezétiil elkülönzött érdekük nem engedé ; a főpapság szinte gazdag 
vagyon által hatalmasitva, a kereszténység római feje, valamint az 
apostolinak czimzett király által pártoltatva, úgy szinte az által, hogy 
kizárólag ö bírt némi tudományossággal, saját érdekében öszszetartóan 
munkálkodott.

A mint e háromnak érdeke együtt és egyenként mind a nép irá
nyában, mind pedig önmagok ellenében fejlődött, kitűnt, győzött: azon 
arányban kelle az egész nép érdekének a borzasztó játékbul vagy egé
szen kimaradnia , vagy csak háttérbe szorulnia.

A nagyszerű dráma, miilyen sem Shakspeare, sem semmi más 
halandó agyában nem született, elkezdődött, s az utolsó felvonást be
fejező függöny még le nem gördült.

Nem hiszem, hogy az olvasók illy sajátnemű drámának piczinded 
mintáját a deszkán előadni látták volna; itt minden irgalmatlanul van 
öszszebonyolitva, és mégis minden igen világos; mert ki a főbb szere- 
pelők’ működésének végét mingyárt nem látja, annak nem hályogos 
szeme van, az valóságos vak.

Ha e három öszszelartott volna, tudnillik ha az uralkodó, és az 
aristocraták és a papság egyesülni, három érdeküket mindenkor egye-
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siteni tudták volna: a többi nép rabszolgasága nemzedékről nemzedék
re , századokrul századokra, örökre meg lelt volna alapítva : de sze
rencsénkre önmagokkal egyenetlenkedtck, mire alapul és ösztönül szol
gált az általuk behozott s megörökített t u l a j d o n  v a g y o n ,  s az  ab
ból szükségkép következett e g y e n l ő t l e n s é g .  A harcz és háború 
magok közt elkezdődött, a nép volt a mező, mellyen csatájokat küzdék.

Minthogy a maguk fölébe emelt királyt bálványisteniték, irányá
ban szolgákká törpültek, tehát csak annak paizsa alatt, tőle függőleg, 
kegyelmében bizakodva tőnek mind jó t , mind roszat.

Ha egyiknek vagy másiknak érdeke úgy kívánta , azzal szövetke
zett, mellyiket éppen akkor magához hajlandóbbnak tapasztald; fökép 
pedig a királyok majd a papsággal tartottak a nemesség ellen, — ez leg
gyakrabban — majd meg a nemességgel a papság ellen, mint a körülmé
nyek magokkal hozták, de ez ritkábban történt; mind hárman pedig, 
részint egyenként, részint szövetkezve a népnek érdeke ellen dolgoz
tak ; mert az tagadhatlan, hogy ha a magok saját érdeküket mozditák 
elő, a népnek érdekét gátolniok kellett.

Megtörtént néha az i s , hogy majd az aristocraták szorultak a pa
pokra , majd megfordítva ezek az arislocratákra a király ellen, és köl
csönösen segiték egymást, megemlékezvén a derék közmondásról: 
„egyik kéz a másikat mossa.“

A mi pedig az eszközöket illeté, minden jó volt, csak czélhoz se
gített: erőszak, nyilvános háboru, orgyilkolás, mérgezés, öldöklés, 
mészárlás, tolvajlás, szóval minden. Néha a királyok nyomták el a ne
mességet és papságot, majd meg ezek a királyokat.

De elfogultság volna kizárólag csak egyik valamelly országról 
vagy népről szólni, nem igy volt e minden népekkel? A neveket nem 
szükséges említeni, s igy a leírásban minden nép magára ismerhet. 
Tehát általánosságban szólok; a mi egyik országra nézve nagyítva len
ni látszanék, másikra kevés, és igy egyik a másikat kiegyenlíti; a rajz 
hiányait kölcsönösen kiegészítik.

A királyok és királynék hoszszu lajstromában , legtöbben ollya- 
nok voltak, kik a kormányzásra alkalmatlanok valának, nagy része 
gyámság alatt levő gyermekek , mások bünörvénybe sülyedt, s elfajult 
korcsok voltak midőn a tront elfoglalták; mig mások önkényüleg zsar
nokoskodtak, a miért is vagy elüzettek, vagy bezárattak, vagy vér
padra vitettek. Még a római pápák közöl is nem egy múlt ki erőszakos 
halállal.

Talán azt kérdheti némelly olvasó: hogyan tartozik ez a nevelés 
eredményéhöz ? Én úgy vagyok meggyőződve, hogy mind azoknak 
hibái, tévedései, gonoszságai, kik az iskolákon keresztül mentek, a 
nevelésből folytak ki.

A józanészszerü nevelés sem zsarnokot nem szülhet, sem abból 
elhitványult, elaszszonyosodott fejedelem nem kerülhet ki, sem végre 
elnyomorult szolganép ott nem lehet; ( mi n d e n  g o n o s z ,  mi  az 
e m b e r e k e t  z a k l a t j a ,  az e l k ü l ö n z ö t t  v a g y o n ,  s e n n e k  
k ö v e t k e z t é b e n  t á m a d t  e g y e n l ő t l e n s é g ’ g y ü m ö l c s e ) ,  
miként fölebb érintém, de mi különösen alább íeszen tárgyalva: és nem
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ez volt e a nevelésnek feladata, hogy az emberek közt támadt egyenlőt
lenséget minden áron fentartani igyekezzék ? nem oda volt e minden 
irányozva, hogy sem vallási, sem polgári intézkedéshöz közeledni sen
kinek sem szabad, kivevén kik magokat arra Istentől rendeltetve a nép
pel elhitetni törekedtek; és származhatott e ebből más mint rósz ? Ho
gyan nem tartozhatnék tehát ez ide ?

Minden más ellen elkövetett hiba , sértés , szóval bűn , jogtalan
ságból származik; ugyanis semmi és senki által nem vagyok arra fel
jogosítva , hogy mással azt tegyem, lehessem , mit nem akarok hogy 
más velem tegyen; hogy ez az életben mégis szüntelen történik, honnét 
van, ha nem onnét, hogy a nevelés ennek akadályozására nem munkál
kodik ?

De mind ennek daczára a jó is fejlődött, gyarapodott; mert az 
emberinemnek egészben a tökély felé , bármi lassan is , természeténél 
fogva mozdulnia kell; igy történt, hogy mig e három gyakran egymást 
rongáld, gyöngíté s a rnelly arányban ereje fogyott: a nép közt éppen 
azon arányban valami erő mutatkozott; ezt különösen a királyok értet
ték magok hasznára fordítani; mert hiszen nekik adatott a hatalom pri
vilégiumokat osztogathatni.

Mint mondom mig e három egymással czivódott, ezt az elnyomott 
nép hasznára fordította és valamivel szabadabban lélekzett.

A kormányok tehát a nép közöl olly testületeket, mellyek több 
értelmet tanúsítónak, szabadalmakkal ajándékoztak meg, igy támadtak 
kiváltságos városok, hatóságok.

Ezek kegyelemnek vették s hálával fogadták, mit természeti joga
iknál fogva követelhettek; e hatóságokban tehát a királyok magoknak 
támaszokat emeltek az aristocraták ellen.

így kezdett feltűnni a jobbágy nép és a hármas hatalom közt le
endő közép osztály. Ezek magoknak dolgozván némellyek közülök ineg- 
vagyonosodtak , sőt később meg is gazdagodtak , s l ö n a  p o l g á r s á g ;  
de a tömeg nyomott állapotában maradt.

És most azt kérdem az olvasótul: üdvös volt e igy privilégiummal 
mentesíteni egy kis töredékét a népnek ?

Az, ki az első kiváltságot adá, gonoszabbat telt mint az, ki elő
ször monda a népnek: „hinni kell csupán, nem okoskodni vallási dol
gokban.

A népnek sorsát mindig a tőle különböző osztálynak állapotja ha
tározza meg; minél több jogokkal bírnak az aristocraták és fejedelmek ; 
annál kevesebb marad a népnek, ezt józanul senki nem tagadhatja.

A királyok nem a magok hatalmát csonkítva és érdekükbül valamit 
föláldozva oszták a privilégiumot, sem az aristocraták — és papságébul 
el nem vettek, hanem minden uj privilégium a nép börire, rovására tör
tént; mert akármelly privilégium valami jogokkal ruház föl valakiket s 
egyszersmind valami teher alól menti föl azokat: igen de e teherrész, 
rnelly alól valakik fölmentettek, meg nem szűnt, hanem azokra háromlott 
és nehezült, kik kiváltsággal nem bírtak; és ki volt az más mint a nép?

így azt tartom elég világos, hogy minden uj kiváltsággal a nép
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sorsa roszszabbul. És lehetett e ennek jó következése, üdvös eredmé
nye ? teljességgel nem.

Az igy lassanként keletkezett polgári osztály meg volt c sorsával 
elégedve? elejénte mindig megköszöné a fejedelmeknek iránta mutatott 
nagy fegyelmét, de később mindinkább értelmesbülve irigy szemmel 
nézte, hogy ő az aristocratákhoz és papsághoz képest mégis csak semmi, 
vagy a nullánál csak kevéssel több valami; ezt igaztalanságnak ismerte 
meg, s ezzel az elégületlenségnek, viszszavonásnak magvai el valának 
hintve.

Minek kelle ebből természetesen következnie ? ellenséges súrló
dásnak, egymás iránti gyülölségnek; mik szoktak ezeknek gyümölcsei 
lenni, tudjuk.

Munkálkodott e a nevelés abban, hogy uj privilégiumok lábra ne 
kapjanak? munkálkodott e abban, hogy a régi privilégiumok, az aris- 
tocraták előjogai szőkébb határok közé szói itassanak ? szóval igyeke
zett e abban, hogy e következésében mind inkább nagyobbuló, mind in
kább veszélyessé vált baj orvosoltassék ? kérdem történt e nevelés utján 
erre nézve valami ? nem.

De nem is történhetett, mivel a nevelést részint magok a fejedel
mek, részint a fő nemességgel és papsággal együtt kezelték és ők ma
gok érdeke ellen nem dolgozhattak, sőt oda kelle a nevelés által mun- 
kálniok, hogy egy részről hatalmuk erősödjék; igen de ebből természe
tesen következett, hogy más részről a nép hatalmának nevekedését aka
dályozzák, íme a nevelés eredménye.

A mind inkább szaporodott, s fejlődött polgárságot az aristocraták 
csak megvetöleg nézték, tehát az hozzájok nem közeledhetett; de hi
vatása és állása ellenben úgy kívánták, hogy a néppel szüntelen érint
kezésben kellett lennie; sőt tudván , hogy a nép közöl csak a minap, 
csak tegnap emeltetett k i, ismervén annak terheit, némi rokonszenvvel 
viseltetett iránta; nagy közfal polgárság és nép között nem létezett.

így némikép érdekük nem esett egymáséiul nagyon távol, tehát a 
hol s mikor lehetett kezet fogva megkísértették sorsukon javítani, elidült 
szabadságukat legalább részben föleleveniteni.

Megtörtént gyakran, hogy magok a hatalmas aristocraták közöl 
néhányan segédkezet nyújtottak nekik őszinte szándékkal; majd meg 
mások gonosz akarattal lázziták föl a népet, hogy bátrabbjait annál kön
nyebben kilehessen ismerni s aztán azokat mint félelmesekké lehetőket 
lázzadókként bünhösztelhessék.

És valóban, néha a nép győzedelmeskedni látszott rövid időre; 
százados elnyomóin öldökléssel kezdé magát megboszulni: de nem vala 
elég erős az ügyesebb aristocraták fortélyait, cselszövényeit leküzdeni, 
tehát majd mindig a maga vérébe fojtatott.

Néhol azonban annyit ki tudott víni a nép, hogy képviselőket vá
laszthatott, azok törvényhozásra öszszegytiltek, de az inkább csak szem
fényvesztés volt, mert az aristocraták és fejedelem hozták a törvényt, a 
képviselők pro forma voltak jelen.

Hol törvényhozók vannak, ott születési aristocratia nem képzel
hető , mert gúny volna minden kiváltság a törvényhozásra nézve; s hol
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az illy aristocratia fenáll, ott komédiások a törvényhozók, s e  nevet 
meg nem érdemlik.

Mihelyt meg volt az elkülönzött tulajdon alapítva s általa az egyen
lőség eltörölve , az önérdeknek szükségkép támadnia kelle, s minden 
intézmények, mellyeket a vagyonosok létesíteni kegyeskedtek, kisebb 
nagyobb mértékben az önérdek’ színét viselték magokon; lehettek e te
hát azok nem hibásak ? még annál inkább, minthogy egyetlen egy tár
sadalmi intézkedés sem létesült valami kidolgozott terv szerént, hanem 
miként az egymással ellenkező körülmények rögtönözék, csak a hatal
masok önérdeki szelleme lengett bennök egyformán végig; más ösz- 
hangzás nem találtatott.

Mindenkor, minden nemzedék foltozgata rajtok; megegyeznek e 
a foltozgatások a régivel, nem rontanak e ezek többet mint építenek, 
arra nem vala szükséges ügyelni.

Sőt mondhatni, valóságos társaságot nem is képeztek a népek soha.
Igaz, az embernek természete szerént fejlődnie kell, tehát kivált 

a legújabb korban javítottak a népek intézményeiken , fökép a számos 
revolutio alkalmával; de mit használnak, ha a rosznak törzsökét gyö
kerestől ki nem pusztították, törvényt törvényre halmoztak, s a régi 
képtelenségeket eltörölni nem tudák, vagy inkább nem akarák.

Borzasztó lesz a kép, mellyet rajzolni szándékom, de a vonások 
hívek, mint hiszem, mindenki ráismerhet az eredetire.

Tartózkodás nélkül szabadon mondom ki véleményemet; ez so
kaknak nem fog tetszeni, de ugyan mi is tetszhetnék mindenkinek? 
Föltett szándékom az ocsmányságokat egész meztelenségükben kitárni, 
talán így előbb megundorodnak tőlük, mintha ez undokságok fátyol alól 
csak félig látszanak; s ez már kedvező elő—jele volna a jövendő jobb 
nevelésnek.

Ha az elősorolandó vétkek boszuságra indítják az olvasót, legyen 
hajlandó a gyarló s nem mindig rósz szándékú embert mégis némileg 
menteni; csak az intézményeket kárhoztassa.

Gyűlöljétek a hibákat, az elö-itéletet, a viszszaélést, a kicsapon
gást, mellyek az emberiségnek boldogtalanságát okozzák, de legyetek 
engedékenyek az emberek iránt, hiszen ezek közöl sokan nem vétettek, 
vagy csak tudatlanságból; de azok ellen szóval és Írással, kitől hogyan 
telik , nyilván keljetek k i , a kik készakarva, elszántan eszközük nyo
morunkat, szenvedésünket.

Isten úgy akará , hogy ember fejlődjék, tökélyesüljön : s minta 
tapasztalás bizonyítja, fejlődik is és tökélyesül, tehát szebb jövőnek né
zünk elébe, nincs okunk kétségbe esni.

Már fölebb meg volt mondva , hogy az ős tudatlanságból eredtek 
az első tévedések, vétkek; de hogy e vétkeknek szükségkép terjedniök, 
elhatalmazniok kell, az e g y e n l ő t l e n s é g ’ behozatala okozza; mig 
ez tart, a vétkeknek mindinkább eláradniok kell; ha az ok megszüntet
ve nincs, kábaság az okozat kiirtásán munkálódni; sem nevelés; sem 
törvények, sem börtönök nem képesek a roszat meggátolni, ha a forrás, 
mellyböl ez csergedez, betemetve nincs,

C a b e t, egy franczia derék iró, a mindennemű vétkeknek egész
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tengerét írta le; ö magának kitűzött egy országot, nevet költött hozzá , 
Jeariá-nak híja , de csak a költött nevet kell elhagyni, s minden nem
zetbeli azt tulajdon honjának tarthatja.

Ha valaki azt hiszi, hogy itt e franczia irót utánzóm, részént iga
za van, részént pedig hatalmasan téved; annyiban utánzóin, mivel utá
na írok, de nagy tévedés hinni, mintha nélküle nem bírnám társadalmi 
életünknek ezernyi hibáit elszámlálni; el biz én, de nem akarok azokkal 
egész könyvet tölteni. Hiszen ide nem szükséges más, csak nyissa ki 
ember ép szemeit, s a mindennapi tapasztalást jegyezze föl. Kell e ide 
valami génié ész ?

Minden országban az egész nép, vagyon tekintetéből két osztályt 
képez, egyik a gazdagok osztálya, másik a szegényeké.

De akármelly más szempontbul tekintve is, mindig kiváltkép két 
osztályt látunk; vannak boldogok és boldogtalanok; eszesek és ostobák; 
jók és roszak ; elnyomókés elnyomottak; urak és szolgák; jogokkal 
birók és jogatlanok; szabadok és rabok sat. azonban itt csak a vagyon 
és vagyontalanságnál fogva keletkezett két osztályt tekintjük különösen.

E két osztály örökös forrásául szolgál minden rosznak; a sze
génynek vágyait szünet nélkül ingerli a gazdagok sorsa; s hogy ö is 
ollyan állapotba tegye magát, mindent megkísért, szabad és tiltott úton; 
a gazdag pedig, ha látja , hogy egyik vagy másik megközelíti, kettöz- 
teti törekvését, hogy még gazdagabb legyen s bogy a másik utol ne 
érje; ennek elérhetésére az eszközökben választást nem tesz.

A szegény egy kis hazugságot, csalást semmibe sem vesz: „hi
szen engem is csalnak mások, úgymond, mért ne csalnék én is 
másokat azon mértékben? ezáltal csak kárpótlást szerzek; —“ a hazug
ság pedig a csalással együtt jár. E két vétek megörökszik benne, s má
sodik természetivé válik. Miként várhatni aztán, hogy az illy embernem 
erényes, de csak jogos is legyen?

A gazdag pedig megszokván vagyonát úgy tekinteni, mintha az 
Isten és ember előtt csupán öt illetné, s azt hiszi, hogy azt a természet 
kirekesztöleg csak neki rendelte, tehát neki az mindenható eszköze; 
hogy a sokaság körülte éhezik, természetesnek találja; ezt Isten rendelte 
így , mondja.

Szükség törvényt bont, szól a közmondás, tehát a gazdag szabad 
és tiltott vágyainak betölthetésére önkényleg használja a körülte élő 
ezer meg ezer szegényt, mert az éhségtől kinzott, a legelső szükségtől 
kényszeritett nem mondhatja: ezt vagy ezt nem tehetem meg, ez nem 
szabad, ez erkölcstelenség; ö éhségtől zaklattan nem ismerheti a jó és 
rósz közti különbséget; e természeti vágyat minden áron ki kell elégí
ten ie , különben megszűnik ember lenni.

Éhen halni m eg, csöndes munkátlanságban várni be a halált, 
nincs hatalmában; hogy élni szeret, nem magátol függ; azon természet, 
melly e vágyat beléönté, kényszeríti öt mindent elkövetni inkább, mint 
meghalni; s ha már halnia kell, azon küzdésben esik el inkább, a mint 
legelső vágyát kielégíteni törekedik, nem pedig csöndes mozdulatlan
ságban. Végső erejének minden töredékét még egyszer öszszeszedi s az 
utolsó lépést teszi meg éhsége enyhítésére vagyis élte fentartására.
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Azt mondjátok: ne használja roszra a gazdag az illy végső szük
ségben levőt, mert ez bűn*, jó , hát ne használja; de miként fogod aka
dályozni? a magában levő emberi jobb érzés, az erény fo^ja viszsza- 
tartani?igen de a gazdagság rendszerént elfojt minden jobb érzést, 
erényt; tehát kényszerítve kell akadályozni, mondod talán; úgy de ki 
kényszerítse? hiszen ö gazdagságánál fogva hatalmas, mindenható; 
vagy talán a vele egyenlően szinte gazdagok kényszerítsék; ezek a ma
gok érdeke ellen nem szoktak dolgozni.

Világosan látjuk tehát, hogy a szegény a gazdagnak önkényétől 
függ, vele minden órán jóra és roszra egyiránt rendelkezhetik. Sa gaz
dagnak ezen egyetlen gondolata : e z e k mi nd  t ő l e m f ü g g n e k ,  
é l e t ö k  én t a r t o m  f e n ,  elégséges arra , hogy benne mind a z , mit 
moralitásnak szent neve alatt érteni szoktatok , tönkre jusson.

Sőt midőn e gondolat agyában megszületnék , már az által a mo
ralitásnak ki kellett belőle vesznie.

Hol a társadalmi intézkedések következtében az egész nép mint
egy kényszerítve szegény, s annak csak egy kicsinded része színtazori 
intézkedésnél fogva szerfölött vagyonos, ott nincs moralitás.

A vagyonnak illy egyenlőtlensége , jogtalan intézkedés által szü
letett, de a moralitás nem jogtalanságból szokott kicsirázni.

Az önkényü elfoglalás s az abból megöröködött vagyon, egyen
lőtlenség nem a társadalmi intézkedések vétkei közöl való; ez őskori 
viszszaélés, mit a sötét századokbul a népcsoportok magokkal hoztak, 
velők nevekedett, erősödött; ( h a n e m a t á r s a d a l m i  v é t k e k  
l e g e l s ő j é n e k ,  ó r i á s á n a k  a z t  v e s z e m ,  mi d ő n  a t u l a j 
don  b i r t o k i  j o g  m e g a l a p i t a t o t t ;  ez v a l a  az e m b e r i 
s é g  é l e t é b e n  a l e g b o r z a s z t ó b b  t ény) .

Mert ugyan mi volt azon vagyon, mellynek birhatásátol minden
kit kirekesztettek, de magok tulajdon birtokául kitűzték? nem más, 
mint a mit önkényleg elfoglaltak; igy az önkényt természeti joggá pö- 
csételték.

És kik voltak azok, kik az Önkényből eredt foglalmányt, tulaj
don birtok gyanánt törvényben kimondák? Azon kevesek, kik a föld
nek még népellen színét elfoglalák.

És ki jogositá őket erre föl , holott még emberek valának jöven
dők, kiknek számára az üres helyeket a természet tartá fen? ki jogositá 
fel? ki, vagy mi más, mint az önkény? A tulajdon birtoki jog tehát 
önkény vagy zsarnokság.

Az ős időben némelly bátorabbak, eszesebbek, s erősebbek ked
vük kerekedvén, mentek merre vágyaik vitték s a mi föld nekik megtet
szett elfoglalták, az emberekkel együtt, kik gyéren elhintve rajta lak
tattak ; kik ez ellen tiltakoztak , azokat megtámadták , elszéleszlették , 
vagy meghódították.

Néhány száz fegyveres szolgával akármelly irányban, fökép mer
re kevesebb emberlény mutatkozott,csak kiszáguldaniok kelle, s a mer
re mentek, azt mind övékének lenni mondották; néhol jeleket hagylak 
annak emlékére, hogy a tájon már valaki já rt, következőleg hogy az
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el van foglalva; mert az elfoglalásra, s eltulajdonításra az ott hagyott 
jel elégnek tartaték.

( í gy  t á m a d t  a t u l a j d o n ,  r a b l á s  á l t a l ) ;  ki telhetle- 
nebb, ügyesebb s talán ravaszabb volt, nagyobb foglalmányra , tulaj
donra tett szert.

Ez így tartott sok ideig, a rablók foglalmányaikat háborithatlanul 
birhaták, de midőn az emberek megszaporodtak, s a rablók foglalnia- 
nyainak fölöslegére szükségük kezde lenni: ezek törvényt hoztak a 
magok érdekében, hogy senkinek a más tulajdon birtokához —azaz el
foglalt ragadományához —nyúlni nem szabad; a tulajdon birtok szent és 
sérthetetlen. íme a ragadomány szentesítve lön, s igy támadt a tulaj
don birtok.

Kimondották, hogy minden vétkek közt legnagyobb az, melly a 
mások tulajdona ellen van irányozva ; akárki merészel illyet elkövetni, 
annak halál fejére; és ez önérdekük szülte rendszabásokat törvénynek 
mondák, mit mindenkinek meg kelle tartania.

A tudományokról még akkor nem is álmodott nép e’ szót: t ö r 
v é n y ,  megszokta s alatta máig valami szentséget rejleni hisz; pedig 
nem világos e , hogy ennek eredetéül az önkényü foglalók, hódítók sa
ját érdekeikben hozott rendeletek szolgálnak ?

Azonban később olly intézkedések is történlek, mik mindenkit 
egynlöen érdekeltek, s közakarattal hozattak, tehát valóságos törvé
nyekül elismertetnek.

Hogy pedig a hódítók és aristocraták a tulajdon birtokot örökidők- 
re kizárólag magoknak biztosítsák, az elsö-szülöttségi jogot hozlák be, 
de mivel ez mégis kegyetlennek látszatott a többi gyermekeikre nézve 
— milly szelídek, milly jószivüek voltak! de elfoglalni a nép elöl nem 
volt kegyetlenség —• sok helyen eltörölték módosították, hanem he
lyette rendelék, hogy használja ugyan az ősi tulajdont minden fiú egyen
lően , de eladniok nem szabad, hanem együtt maradjon minden aristo- 
cratiai vagyon; mert ha ez eldaraboltathatik, végre a nép közt felosz
lik , holott az éppen szándékukban nem vala , hanem hogy a nép örök 
nyomorra, szegénységre legyen kárhoztatva.

Mivel e szerént csak ők a hódítók és aristocraták bírtak tulajdon 
vagyont, megszokta maga a nép is úgy tekinteni, hogy csak azok sze
rezhetnek uj tulajdon javakat, kik már azelőtt is bírtak, tudnillik szüle
tési kiváltságoknál fogva; erre a nevelés segédül szolgált, s ezt is tör
vénybe önték.

Ha nem mondanék is , már csak az eddigiekbül is kivehető, hogy 
az aristocraták magok csinálták a törvényeket, s váljon az egész nép 
érdekében e , vagy csak magok hasznára? szinte az előbbiekből érthe
tő. — De miként hoztak volna ők az egészre nézve egyenlően üdvös 
törvényeket? hiszen ha ezt akarták volna, az egész népet kell vala 
öszszehíniok, hogy a többség hozzon törvényt az egész érdekében.

És mit tőnek az aristocraták ? Törvényben mondák ki, hogy a társada
lomban csak azok bírnak befolyással, intézkedési joggal, kiknek tulajdon 
földük van; s kik bírták a földet tulajdonul? ők magok; tehát ki számá
ra alkoták ismét e törvényt? magok számára. De vala e törvényre szűk-
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ségök, ha gazdagság és erő és vagyon és a hatalom úgy is kezükben 
lévén tetszés szerént uralkodhattak, — hanem ezzel a rablásnak, ö.ikényu 
foglalásnak s mindennemű más zsarnokodásnak undokságait akarák né- 
mikép szépíteni.

Ok tehát, bár nyakig sülyedtek a bünörvénybe, a társaságnak leg
érdemesebb , legnagyobb tiszteletre méltó tagjai voltak; mert hiszen 
ők voltak a törvényhozók: a szegény, akármi foglalatosságu: földmű
ves, kézműves, kereskedő, művész sat. bár a legértelmesebb, legbe
csületesebb lett vala is , semmibe sem véteték; s az illy állapotot sta
tusnak nevezték.

Jónak látom itt megjegyezni, hogy ezentúl rövidség okáért aris- 
tocraták neve alatt mindig és mindazokat értem, kiknek érdeke elkti- 
lönözve volt a népétől, s kik e fölött bármiképen s módon uralkodtak, 
s uralkodni vágytak.

És ez igy volt ezred óta; az egész nép sínylődött, szenvedett, s 
azért verejtékezve dolgozott: az aristocraták a kényelem ölén lakomáz- 
tak, dobzódtak, s nem dolgoztak semmit.

De ez aristocraták nemcsak henyéltek, nemcsak haszon nélkül 
tölték a drága időt, hanem ártalmasok voltak még akkor is, midőn 
eszük ágába sem jutott a népnek egyenesen ártani.

Minden mozdulatok oda vala irányozva, hogy magokat a néptől 
elkülönözve tartsák főn, mint nemesebb lényeket, s ez az egészre milly 
ártalmas vala; minden cselekvőségek, melly a jogtalanul elfoglalt va
gyonuk körül nyilvánult, ártalmas vala , mivel ezáltal a bitorlást gya
korolták ; de ártalmas vala időtöltésük, mulatságuk is , mert állatokat 
hizlaltak, fényűzésből kutyákat, majmokat, lovakat sat. tartottak, s 
ezek eledele a dolgozó néptől vonatott el; ártottak az által is, hogy vé- 
getlenné terjedt földeiket nem mivelék, roppant kerteket hagytak csu
pán haszontalanságokra , s ezek miatt a népnek rövidséget kellett szen
vednie ; de végre még cselédségük serege által is ártottak, mert sok 
embert vontak el a munkától, kiket henyeségre szoktattak s példáik ál
tal erkölcstelenségre ingereltek, tanítottak.

Szóval egész létele az aristocratáknak, ártalmára volt a népnek; 
mert az egész nép , ha nem viselte is a rabszolgaság nevét, valóságban 
az aristocratáknak szolgája vala; a nép mindig az aristocratáknak dol
gozott, de ezek a népnek sohasem; ha teltek is valamit, mi a népnek 
kedvezni látszott, szemfényvesztés vala.

Mi azon jólétemény , mellyben az aristocraták a népet részesiték , 
a mit érte tettek? templomot építettek számára; és e templom használt 
a népnek? mért nem használt volna, hiszen ott verték fejébe, hogy: 
boldogok a szegények, mert övék a menyország !!

De többet is tettek az aristocraták a népért; a templom közelében 
iskolát építhetni megengedték neki, sőt néhol magok épiteték föl a ke
gyes aristocraták; és nem vala ez felebaráti szeretet? dehogy nem, 
hiszen itt tanulhatá meg a hitvány nép, milly nagy hálával tartozik földes» 
urának ingyen kegyelméért; mert kényszeritheté e a nép, hogy neki még 
iskolát is épitessen. ?



315

0 még ennél is többet tettek az aristocraták; ha a pusztító elemek 
viharkodtak fölötte; ha tűz hamvasztá el az egész helységet; ha jég 
véré el fáradságának gyümölcsét; ha vizár mosta el a pórnak kunyhó
já t : az aristocraták fölsegitették, hololt nem tartoztak volna. És e jó
tétemény mindenkor egy részt rabolt el a pórnak emberi méltóságából; 
mert illycnkor sohasem maradhatott el e nyomatékos intés: lám milly 
jól rendelé el Isten, hogy nektek földesuratok van; nélküle most kol
dulásra szorulnátok ; és ezt a nép hitte , hálát ada Istenének , hogy neki 
földesura van ; s ha néha így egy olly gondolat merült föl agyából, 
hogy az ö sorsa nem igen irigylendő, hogy ö talán szinte úgy fel van 
jogosítva Istentől a természetnek minden áldásiban részesülni, mint akár- 
meliy aristocrata: a jótétemény e gondolatot kitörölte leikéből, s ezzel 
rabszolgasága félszázadra újra megalapítva vala.

Néhol és némellykor a nép szolgaságából felszabadult, de szabad
sága nem egyéb vala , mint szó , üres hang.

Megszűntek a pórcsaládok egyes aristneratáknak kizárólag rabjai 
lenni, hanem azért maradtak egészben, tömegesen a kiváltságos aris- 
tocratai osztálynak szolgaserege; a nép egészben mindig tulajdona ma
radt az aristocratiának, mert a földet ö foglalta e l , s tehát az azon élő 
félállatok, az emberek éppen úgy tulajdonai, sajátjai voltak, mint az 
ökrök, nyulak, madarak és halak; azzal a különbséggel s módosítással , 
hogy az ember önkezére dolgozhatott, de az aristocratia önérdekében 
hozott törvények állal gondoskodott arról , hogy a munkának öszszes 
gyümölcse az ö éléskamarájába folyjon. Hiszen nem rendelkeznek e az 
aristocraták közöl sokan még ma is majdcsak nem illyetiképen ?

Mit tön ebben a nevelés ? Semmit. Ha eszmék terjednek, az ab- 
normis állapotot kárhoztatok és szebb jövőt készítők, nem a nevelés 
kitűzött czélja ébreszti azokat, mert a nevelést aristocraták intézik el
lenkező irányban , hanem a természetnek kimért törvénye szerént em
bernek minden akadályok daczára is fejlődnie, tökeletesülnie kell, mint 
már annyiszor mondám ; innét jönek az eszmék.

Azon nevelésnek, melíynek egyetlen czélja vala az aristocraták 
érdekét, hatalmát fentartani, a népnek szolgaságát megörökíteni, igazi 
eredményeit még csak ezután érintjük.

Nézzük az életet minden nyilvánulásában. Milly elnyomatottságban 
élt e szolga nép, még a legdusabb fantasiáu költő sem bírná lefesteni, 
hacsak közte nem nevelkedett’s élt.

Az aristocraták közöl sokan és sokszor panaszkodnak, hogy milly 
hoszszu az istenadta nap; halálra unják magokat, tehát ezeknek lehet 
némi fogalmuk arról, mit tesz hajnaltól fogva késő estig marhaként dol
gozni; hogy ez is lehet, legalább olly unalmas, mint a nyolez kilencz 
órakor fölkelt aristocratának egész napi unatkozása, ezt hihetni; de 
nyomoru , száraz kenyér mellett, vagy éppen éhen marhaként másnak 
dolgozni, az arisiociatának nincs annyi lelki tehetsége, hogy ezt kép
zelni tudja.

Igaz, maga a természet rendelte úgy, hogy dolgoznunk kell, 
mert sült galamb szánkba nem repül, de hogy egyik erején túl is , mint 
marha, törje zúzza magát, mégIpedig azért, hogy a másik henyéljen ,

21



316

ezt a természet nem rendelte; de nem rendelte azt sem, hogy a nép
gyermek csecsemöségéböl alig kifejtekezve azonnal gépileg dolgozzék 
az egész hoszszu nap.

A gyermeknek csupán mozognia, játszania, vezettetnie nevelés ál
tal, s tanulnia kell, de nem dolgoznia; legalább kényszerítve nem; ha
nem mit jókedvéből örömmel tesz : ha tarlós munkára fogod , elsalnyul, 
elhitványul, nem lesz belőle az, minek lennie kellett volna.

Á nehéz munka nemcsak a gyermeket törpiti e l, teszi nyomorék
ká , hanem a kifejlődött férfi erejét is kimeríti; az élemedettet pedig 
éppen megöli.

Ha midőn az elnyomott, elnyomorult nép néha elég bátorságot vesz 
magának az aristocratákat jól megtekinteni, majd önkénytelenül ezen 
gondolat támad zsugorodott agyvelejében : váljon én és az aristocraták 
ugyanazon egy embernemet teszünk e? hiszen én olly nyomorék vagyok 
hozzájok képest? llly borzasztó eredménye van a nevelésnek.

Az aristocraták mondják: milly buta e nép; de ne káromoljátok 
igy Istent, ha csakugyan hiszitek hogy van; hát nem ti tevétek e illy 
butává ?

Olly körülmények közt, miilyenek a népéi, mássá nem fejlődhet
n i, csak éppen azzá, miilyennek lenni a népet látjuk.

Ö nem csak hogy örök munkára van kisded korától kárhoztatva, 
de mind azon rosznak is alája van vetve, mi ez elnyomottságbul ter
mészetesen önként foly. — És ki győzné mind azt elszámlálni, mi eb
ből származik ?

Az egész népet két osztály teszi; egyik maga kezére, másik bi
zonyos fizetésért dolgozik. Mellyike szerencsétlenebb? nehéz meg
mondani.

A maga kezére jó reménység fejében izzadó néha boldogul, azaz 
van mit ennie, de boldog isten mennyi verejtékébe került, hogy a 
status fentartására szükségeseket levonva magának is maradhatott annyi, 
mennyi szükséges.

A fizetett munkás bóre bizonyosabb , de csekély. Egyike sem él
het úgy, miként fáradsága megkívánná. Tudjuk, nemcsak étel szüksé
ges az egészség fentartására, hanem jó eledel, tiszta levegő, lakás, 
ruházat, nyugodalom; és megvan e ez a népnek?

Menj ki közébe, tapasztalást tehetsz. Milly sokan hét vagy hónap 
számra sem látnak húst, mások a kenyeret is alig ismerik, testüket 
szenytöl mállott rongy födi; lakásuk néhol vadak barlangjához inkább 
hasonló, de abban különbözik a vad állatokétól, hogy ezek nem zárják 
e l, tehát levegőjük egyaránt tiszta, romlatlan, de a nyomorult ember 
csupán itt kezd okoskodni szerencsétlenségére, mert a kigözölt, rom
lott, de melegebb levegőjét nem bocsátja ki viskójából.

Gyermekségétől hozzászokván , nem gondolja , hogy ez ártalmas; 
igaz nem is teríti egyszerre földhöz, ágyba sem veti, csak nyomorékká 
silányitja; ö azt hiszi, ennek igy kell lennie.

De röviden szólva a nép sokkal boldogtalanabb volt, mint az ari- 
stocratáknak cselédei; sőt a csupán anyagi életet tekintve — pedig a nép 
szellemi élvezetet még nem igen ismer— az aristocraták lovainak, kutya-
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inak, juharnak sat. jobb dolguk volt, mint a népnek. Ha mégis a nép közöl 
valaki végső szükségétől kényszerítve az aristocraták fölöslegét csak 
érinteni merészlé: börtönbe záratott, vagy gályára vitetett, tolvajnak, 
becstelennek bélyegeztetett; vagy szeszélyük szerént halálra is Ítélte— 
ték. És mi okozta mind ezt? a nevelés. És ki intézte úgy a nevelést, 
hogy illy sükere legyen? furcsa, maga az aristocratia. De hiszen ez 
sem jelent emberi érzést? bánták is az aristocraták.

He a nyomor néhol és néha annyira ment, hogy gyermekek, ö- 
regek és aszszonyok az aristocratáknak pazar fényű palotáik környékén 
a szabad ég alatt éhen fagytak meg; gyakran a kétségbe esettek ön
gyilkosaik levének; néha a szülök magok ölték meg gyermekeiket, hogy 
a nyomortol megmentsék; mások idegen vallásu elnyomóknak adták el 
pénzen gyermekeiket, hogy csak magok az éhenhalástol megszabadul
janak.

Én magam, ki e sorokat írom, az egész családdal, mellynek tag
jai számát nevelni szerencsétlenségem volt, 1816 — 1817-ben kevésbe 
múlt, hogy éhen nem vesztem; az éretlen gyümölcsöt megfőzve ettük, 
s úgy hárítottuk el a borzasztó éhhalált, pedig földesurunk Esterházy 
gróf, rosnyói püspök is vala egyszersmind.

Mért kelle ennek igy lennie ? Azért, mert az aristocraták* neve
lési rendszere úgy kívánta. Mért nem kelt ki a nevelés az egyenlőt
lenség ellen? mért nem hangoztatá szavát a jogtalanul elfoglalt tulajdon 
ellen? azért, mert az aristocraták önérdeke nem engedte.

Miután a pénzt feltalálták hogy hasznunkra szolgálna , ez a bajt 
még inkább neveié, mert az aristocratáknak módot szolgáltatott ter- 
mesztményeiket aranyra és ezüstre változtatni, miáltal gazdagságukat 
szüntelenül nagyobbithaták.

A pénz képviselvén mindent, kiki csak arany és ezüst után áhí
tozott ; ez lön a földi Isten; ezt kezdék az aristocraták bálványozni; 
őket a nyomorult utánozni erőködött. Pénzszerzésben semmi eszköz 
nem lehete alacson: atyagyilkolás, rablás és mérgezés, vagy kézi mun
ka mindegy vala.

Többször emlitém fölebb, hogy minden rósz az eredeti ős tudat
lanságból származott, de minthogy egyik rósz a másikat szüli, az elha
talmasodott romlottságnak, nyomornak, ( m i n d e n  g o n o s z s á g n a k  
l e g k ö z e l e b b i  o k a i ,  l e g b ő v e b b  f o r r á s a i ezek: t u l a j don)  
e g y e n l ő t l e n s é g ,  pénz .

Nem tekintve miként támadt a tulajdon, tudnillik önkénti elfogla
lás utján, hanem föltéve, hogy társadalmi intézkedés szerént mindenki
nek tökéletesen egyenlő joga van kölcsönös alku szerént annyi tulajdont 
szerezni, mennyit b ir : ekkor a tulajdon nem annyira kárhozatas, s igy 
ennél fogva a pénz sem torlódhatnék olly egyenetlenül öszsze; olly pusz
títást az emberiségen nem vihetne végbe; mert ha egyik másik a társa
ságban különös szerencse, örökösödés sat. által rendkivül megvagyo- 
nosodnék is, a sulyegyen soha meg nem bomlanék, mivel a dolgok ter
mészete szerént az igen megvagyonosodtak csak kevesen lehetnének s 
gyermek ik, vagy unokáik a nagy vagyonnak, vagy torkára hágnak, vagy 
nem képesek rabszolgák — szelidebben kifejezve: jobbágyok — hiá-

21 *
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nyában fcntartani ; tehát e kettő: tulajdon és pénz menthetők volnának, 
de az egyenlőtlenséget józan ember védeni nem képes soha.

Ha valaki többel bir, még pedig önkénti elfoglalás következtében, 
mint a mennyire szüksége van, és e fölösleget meglartani erőködik, ha 
bár milliók szűkölködjenek is ez által és c miatt: ez olly világos jogta
lanság vagy igaztalanság, mit csak valóságos esztelen tagadhat.

Hiszen az talán csak kétségbe vonhatlan, hogy a természet min
den embert születése óráján följogosita létezni s boldogulni. Van e az 
emberek közt valaki annyira bolond , ki azt bírja állítani, hogy a ter
mészet csak ncmellyekért árasztja áldását, a többit abból kirekesztette?

Isten nem alkotott sem gazdagot, sem szegényt, hanem embert, s 
a természet senkire különbséget nem tön, hanem akarja , hogy áldásá
ban mindenki egyenlő bőségben részesüljön, legalább munkája és fárad
sága arányában. És minthogy minden fölösleg a többiek szükölködésén 
alapul: ezt a természet törvény, a józanész, az igazság és az embe
riség, folytatott bitorlásnak tekinti. A jogtalanságoknak ezen legelsője , 
egyszersmind legfőbb is, mit ember végbe vihetett, mert nem ebből szár
mazik e minden egyéb jogtalanság? Következésképen az önkényi elfog
lalásnál fogva lett aristocraták minden cselekedeteiben ben foglaltatik 
az igaztalanság mindaddig, mig a fölösleget védelmezik. —

Moralitásuk, felebaráti szeretetük hazugság; mert lehet e azok
ban moralitás, kik fölöslegüknek bitorlása állal milliókat kárhoztatnak 
szükölködésre ?

Miként f lebb a második részben , úgy hiszem többször említve 
van, az illy bitorló aristocraták nem mondhalják magokat keresztények
nek, mert vallásunk tanítója Jézus soha sem hirdette, hogy legyenek 
némellyek közületek gazdag aristocraták , mások pedig szegények; ö 
arra tanított, hogy testvéri szeretettel viseltessünk egymás iránt. Ki fö
löslegesen, szükségtelenül is foglalt el, azaz ki elfoglalia azt, mire em
bertársának természete szerént szüksége vari, az nem szereti embertár
sát, s ki ezen jogtalanul elfoglalt fölösleget védelmezi, bitorolja: abból 
kialudt a felebaráti szeretet.

V. FEJEZET.

F o l y t a t á s .
Milly nagy a szokás hatalma ! s milly igaz e közmondás : a szo

kás második természetünkké válik.
A kis gyermek, midőn először lát csirkét vagy akármi baromfit 

megölni s elvérzeni, annyira sajna ja , hogy keservesen sírni kezd, s 
alig lehet megkérlelni; még másodszor, harmadszor is sir, midőn ölni 
lát, de már nem olly keservesen, s gyakran látván ezt ismételni, végre 
megillelődés nélkül nézi; azt tulajdon gyermekeimen tapasztalain, s 
mindenki tapasztalhatja övéin, csak legyen béketürése erre egy kissé 
ügyelni.

A mészáros eleinte sajnálja a levágandó marhát, de aztán csak 
úgy sujkolja mint a hasitanivaló fát.



319

Az ember ollyan alkotásu, hogy mindent megszokik: ? roszat.
Az aristocraták is tehát megszokták ezredévi gyakorlás alatt ^ népet iga- 
huzó baromnak nézni. Hol egyik másik nyomorait paraszt olerötlenülve 
roskad le a munkában, csak úgy tekintik , mintha valamelly elcsigázott 
ló a h ímbol dőlt volna k i; nincs könyörületesség iránta ; m^r t a szokás 
második természetévé válik.

A gazdaságból szükségkép következik a henyeség. EJZ magában 
véve nem volna nagy hiba, mert míg a vagyon ta r t , addig* a gaz(jag 
senkinek terhére nincs, mivel magáéból élhet. De mi a henyeség kö
vetkezése? 0 azt már úgy röviden, kevés szóval nem lehet megmon
dani , hacsak azt nem mondjuk, hogy abból egész tenger^ árad ki a 
vétkeknek. Ha azonban meggondoljuk, hogy ember munkára van te
remtve, s ha meggondoljuk még azt is, hogy a ki munks* nélkül él, 
szükségkép kell, bog/ valaki más helyette munkálkodjék: igy a henyé
lés maga, bár első tekintetre ártatlan dolognak tetszik is , inégis zsar
nokság, bitorlás.

A gazdag s munkálkodni nem kénytelen aristocraták mit tegyenek? 
mert egész nap csak nem alhatnak. A phantasiák szárnyain rnás régiók
ba emelkednek vagy leereszkednek; a fényűzésnek országába ragad
tatnak. És szükséges e az itt folytatott pulya életnek minden változatát 
leírni? A bolondságoknak ezer meg ezer nemét megkísértik, toliam azt 
adni leírni: erötelen játék, bujálkodás, csábítás, megvesztegetés lett 
közönséges foglalkozásuk a dorbézoláson kívül.

Nem elégedtek meg azzal, hogy érettük a férfiak, ifjak és atyák 
véres verejtékezve dolgoztak, hanem pénzükkel ezeknek lányaikat és 
feleségeiket csábították e l, s a szolganép családi és házi boldogságának 
még romjait is feldúlták. Váljon nem a nevelés eredménye e ez ? Hiszen 
ok mint hatalmas urak, aristocralák ezt jogosan tehetek; mert ők ha- 
tározhaták csak el önkényük szerént, mi a jogos és jogtalan ; szabad e 
vagy nem, s kinek szabad, kinek nem mások feleségeit és lányait vá
gyaik kielégítésére használni?

El volt ugyan mondva, sőt az úgynevezett törvényekbe is volt 
téve, hogy illyes valamit nem szabad tenni, de kinek szóltak a törvé
nyek? csak a népnek; az aristocraták szemfényvesztő játékot űztek 
velők.

Mit tön, és mit tehete a nevelés? Az aristocraták érdekében a 
legelső és legnagyobb jogtalanságot, az őskori foglalmányt természe
tesnek s törvényesnek megalapitá; s azon legelső jogtalanság következ
tében kényszerítve voltak minden belőle származott igaztalanság elkö
vetésére , szóval, kénytelenek voltak arra törekedni, hogy a nép tu
datlanságban maradjon, nehogy az első önkénytes foglalmányt jogta
lannak ismerje meg.

így tehát sükeretlenül inték a népet moralitásra; hasztalanul aján
lották a jámborságot, mértékletességet; a papok eléggé prédikálták a 
religiót, de foganata nem volt, nem lehetett, mivel cselekedetük s 
példájuk hatalmasabban buzdította a népet követésükre, mint sem tét- t 
telelt beszédük a rosztul viszsza tartoztatni tudta volna.
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Midőn a nép minden akadályok daczára mégis annyira értelemre 
fejlődött, hogy ez állapotosa közte és az aristocraták közti viszonyt 
igaztalannak megismerő, ennek megismerése csakugyan nem kívánta- 
tolt más mint közönséges ész, s minthogy elég ereje nem volt a dolgo
kat megváltoztatni: miként tudott, úgy igyekezett magának némi kár
pótlást szerezni: a gazdagokat a hol lehetett, csalta, meglopta; ez igen 
természetesen szokássá, a szokás pedig második természetté vált; a 
lopás és mindennemű csalás megöröködött, általánosan elterjedt; és 
ekkor már nem keresék, nem tőnek különbséget gazdag e valaki vagy 
szegény, hanem loptak , csaltak hol szerét teheték.

Ezt tapasztalván az aristocraták, szigorúbb és kegyetlen rendsza
básokhoz nyúltak, hogy a népet e szörnyű vétektül viszszatarlsák ; de 
a kegyetlen rendszabásoknak vagy semmi kívánt sükere, vagy ellenke
ző hatása volt, mint a mit belőlük reméltek.

Hasztalanul tölték a szegény rablók és tolvajok a börtönöket, ez 
senkit viszsza nem ijesztett. A gazdagok az ősfoglalmány következtében 
bitorolták a másét, a szegények pedig részént már szokásból lopták a 
másét. Bitorlás és lopás volt a közönséges foglalatosság.

így tehát gazdagok és szegények tolvajokká , rablókká , bitorlók
ká lettek.

A csalásnak és lopásnak minden módját és nemét elszámlálni nem 
akarom, hiszen gondoljon az olvasó a mit képes, az mind szokásban 
volt s részint van, s mind az, mi innét származik.

íme az elfoglalásnak, az egyenlőtlenségnek és az <zt helybenha
gyó nevelésnek borzasztó eredményei.

Maga az egész élet csalásból, lopásból, rablásból, foglalásból, 
hamisításból, ragadozásbol sat. állott; mert ha a társadalom alapja ön- 
kénytes foglalás, tehát rablás vala , nem természetes e , hogy a társa
dalmi életnek minden jelensége csalásban nyilvánul?

M ég o 11 y mó d o k  i s ,  m e l l y e k  t ö r v é n y e s e k n e k  is
m e r t e t t e k ,  ne m v a l á n a k  e me r ő  c s a l á s o k ,  r a b l á s o k ,  
mint: egyedarusság, börse, bank, bukások, lotteria, hadakozá
sok sat.? —

De nem akarok igaztalan lenni, megengedem, hogy mind a gaz
dagok, mind a szegények közt találtathattak kivételek, hanem egész
ben állt, mit imént mondottam.

Sőt még azok is , kiket kivételekül gondolhatunk, akaratuk ellen 
kényszerülve voltak az általános csalásban részt venni, mivel az egyen
lőtlen vagyon természetéből kifejlődött veszedelmes irány ellenállhatla- 
nul magával ragadá őket.

E csalás és lopás azonban nem maradhatott csupán csalás vagy 
ragadozás, hanem elkövetkezett, minek belőle következni kellett: ke
gyetlenség erőszak, kinzatás, borzasztó vallatás: hol van a pénz vagy 
arany elrejtve ? s hogy a tolvajok el ne áruitathassanak, az agyonve- 
rés , gyilkolás.

Nem szükséges mondanom, hogy gyermekek pénzszomjtul ösz- 
tönöztetve tulajdon szülőiket is megfojták, méreggel eteték, szóval 
kivégzék.
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Az olvasók magok tudják, a tolvajlás annyira ment, hogy gyer
meket loptak, megölték, húsát elárulták, ártatlan lánykákat ragadtak 
e l , részént hogy magok a rablók megferteztessék, részént hogy má
soknak e czélra eladják s mngoknnk pénzt szerezzenek. És ez mind , 
de nem csak ez, hiszen alig említettem valamit, hanem mind a mit csak 
az elidegenités neve alatt érthetünk, a tulajdon gyümölcse. Vagy más 
szavakkal a nevelés eredménye.

De nem csak a lopás, a hamisítás, rablás, gyilkosság sat. szár
mazott a tulajdon vagyon megalapításából, hanem száz meg ezer más
féle bűn, szóval minden vétek, mit az emberiség életében elkövetelni 
láttunk.

Ha ki nem hiszi az olvasók közöl, hogy minden rósz innét szár
mazik, ugyan kísértse meg, ( f ö d ö z h e t  e föl  más  f o r r á s t ,  
mi n t  az e g y e n l ő t l e n s é g ,  s e l k ü l ö n z ö t t  t u l a j d o n ) ?  
Mig ez tart, a vétkek meg nem szűnhetnek; az o k o z a t o t  kiirtani 
akarni, mig az ok fen marad, kábaság.

( Mi g a n e v e l é s  az e g y e n l ő t l e n s é g  és t u l a j d o n  
e l l e n  n e m ke l  ki  á l t a l á n o s a n ,  a d d i g  a j a v u l á s  c s a k  
i g e n  l a s s a n  t ö r t é n i k ) .

Milly leverő, mennyire elszomorító, midőn látjuk, és e napon 
ez órában látjuk, hogy még a tudományos emberek is az aristocralákat 
valami felsőbb lényeknek nézik!

Ugyanis legyen bármi, bárhol, bármikor valami öszszejövetel, ha 
két három aristocrala is jelen volt, el nem mulasztják ezeket kiemelni, 
megnevezni, megkülönböztetni, mintha azoknak unokái, kik fölösle
gesen foglaltak el a mindnyájunk sajátja földbül, érdemesbek volnának a 
többinél. Nem azt leszi e ez, hogy az irók magok is eszközük a go
nosznak terjedését?

Tekin’sük a szomszédokat egymás irányában; a vevőket, eladó
kat, az örökösödőket, hány millió port kezdettek ezek egymás ellen a 
tulajdon birtok miatt? és ki birná azoknak szomorú következéseit el
számlálni ?

Ha lehetne mindazokat megkérdeni, kik valaha bíró előtt álltak, 
kikre Ítélet mondatott k i, váljon nem azt felelnék e , hogy a tulajdon 
birtok és cgyenlöilenség okozta ügybajokat?

(Én t ö k é l e t e s e n  me g  v a g y o k  a r r ó l  g y ő z ő d v e ,  
h o g y  m i n d e n  g o n o s z t e t t ,  a t u l a j d o n  v a g y o n n a k  ke 
s e r ű  g y ü m ö l c s e ) ;  bár csak olly elevenen előadni tudnám ezt tá
mogató okaimat, a mint e meggyőződés benem él.

De nem is kisértem meg okaimmal győzni akarni. Nyissuk csak ki 
szemeinket s nézzük az életet, a mint van. Virágukban levő lányokat lá
tunk a szeméremből kivetkezve, e legelső ékességükről megfeledkezve , 
szóval elvetemedve , fcslett élettiekké elfajolva; mért ? azért, mert va- 
lamelly gazdag aristocrala sok pénzével lábáról levette, vagy szülői va- 
lamelly gazdag állal tönkre tétetlek, s a tulajdon édes anya vezeté lá
nyát ez útra ; vagy más neme az igaztalanságnak kényszerité e lépesre; 
igy becsületet vesztetten nem maradt egyebe, mint az életmódot foly
tatni. És mért teszi ez t, hiszen máskép , munkálkodva is bekereshetné
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kenyerét? kérdi talán valamellyik olvasó. Igen ám, de ő munka nélkül 
könnyen és czifrán akar élni, mint az aristocraták hölgyei.

"Magok a szülök is eladják lányaikat, hogy valamit könnyítsenek 
sorsukon. A hivatalnokok nem érik be fizetésükkel, mert az aristocra- 
tákat akarják utánozni, s ha nem képesek a divatnak minden áldozatot 
megtenni: az alatt mig ok hivatalukban vannak, kedves feleségeik és 
lányaik más módon, paráználkodva keresnek valami legújabb divalu 
darab ruháravalót.

És ez csak azért történik, mivel az aristocraták vagyona több, 
nagyobb fényt űzhetnek, de a hivatalnok cselédei is e fényűzést lega
lább megközelíteni törekednek. Tehát nem a vagyon egyenlőtlenségé
nek következése e ez ?

Tekintsük a házasságokat, de azoknak minden borzadalmas kö
vetkezéseit nem vagyunk képesek elősorolni.

Minthogy vagyon, vagy pénz körül forog minden kérdés a kö
tendő házasságokban, s a személy maga, erényei, jótulajdonságai, 
kevés, vagy gyakran semmi nvomatékuak: mi következik ebből egyéb, 
mint az, mi roszat a családi életben láthatni.

A szülök mély számításuk és combinatiojuknál fogva nem enged
hetik , hogy gyermekük ahhoz menjen férhöz, vagy azt vegye el, kit 
szeret, hanem ők magok elkészítenek minden utakat, mellyeken a há
zasságnak megtörténnie kell, vagy is inkább miként juthatni több pénz- 
höz, vagyonhoz. A két házasfél nem csak nem szereti egymást, de 
még csak legkisebb hajlandóságot sem éreznek egymás iránt; vagy ha 
egyik fél, például a vén pénzes férfiú szereti is a másikat, a szép fiatal 
menyecskét: ez ellenben gyűlöli; mert szerelmét s vele mindenét áldo
zatul kelle adnia. Ha tetszik, ha bírjátok, számláljátok el magatoknak 
mind azon gonoszt, rendetlenséget, bajt sat. mi ilyekbül a társas élet
re árad.

Az aristocraták mindig onnét indulnak ki, hogy kevés, csak két, 
legfölebb három gyermekük legyen, nehogy a vagyon és gazdagság szét- 
daraboltassék, tehát részént a házasságon kívül töltik be nöszési vá
gyukat , részént a foganzhatási tehetséget rontják meg mesterségesen, 
erőszakosan.

Ezt utánozzák bennök mások, s e gonosz terjed; minden követ
kezményeivel átmegy lassanként az egészre. Ellenben a szegények 
rendszerént sok gyermeket nemzenek s a nyomorultak számát nagy 
mértékben nevelik, mi állal sorsuk csak nyomasztóbb és aggasztóbb 
lesz; mert minden újon született nyomorult, saját boldogtalanságát ma
gával hozza, részént még más nyomor is várakozik rá , tehát nem kö- 
nyité a már meglevő szerencsétlenek sorsát, sőt neveli.

Ha már az igy elszegényült nép még nyomorultabbá nem akar 
lenni, nem házasodhatik, és mi ennek következése? vagy sodomiai 
bűn, önfertöztetés, vagy a z , hogy élnek miként az álat, s ha vala
mellyik férfi, hajadont falu megterhesit, fölcsinál, a szerencsétlen el
sőbben szégyenli magát, s az uj leendő szerencsétlent vagy még iné- 
hében megfojtja, elveszti, vagy mihelyt megszületik, életét veszi, vagy 
kiteszi.
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A ki részletességeket szeret, vizsgálódjék csak ezen alapot ered
ményeiről.

Néhol titkos szülintézeteket, lelenczházakat építettek s azt hlvék, 
azzal a bajon segítve van, holott ha mélyebben tekintünk a dologba, 
kénytelenek vagyunk arról győződni meg, hogy ez a bajt még inkább 
nevelte.

Szelídült vadsága, de ez intézkedések által, azon rósz, helybenha- 
gyatott, megerősödött.

A papok nötelensége , a katonák nem házasodhatása, a számtalan
féle hivatalnokbeliek közöl a másod és harmadrendüek, kiknek fizetése 
kevesebb, mintsem hogy abból családosán rangjuk szerént, — mint 
ők mondani szokják — élhetnének, szükségessé tették a kéjhölgyeket.

A statusok, vagy jobban mondva a kormányok, ezt nem csak tűr
ték , de sőt igen helybenhagyták.

Azt hiszem nem kell mutogatnom, mennyire segité ez elő az erköl
csi romlottságot.

Csak említeni fogok rövidség okáért az ezer meg ezerféle hibák 
közöl némellyeket.

Minthogy a dolgok olly viszásan fejlődtek k i, hogy pénzre min
denkinek legnagyobb szüksége lön, magok a tudományos emberek is 
nem arra törekedtek , hogy a dolgok jobbra változzanak ; semmi neme
sebb hivatást nem éreztek magokban a romlást akadályozni, hanem in- 
takollyat, mi által pénzt reméltek kaphatni; írtak ollyat, mi a feslelt 
erkölcsű aristocraták érzékeit csiklandoztatá; szóval segiték a romlást 
bujaságra ingerlő regényeik által.

Az aristocraták unalomból vadászatban tölték idejök egy részét, s 
a milly kegyetlenül üldözék a vad álatokat, ez szokásukká lön az em
berek iránt is. —

Mások játékba ölék idejöket; némellyek csupa mulatságból, mások 
hogy pénzt nyerjenek, s gyakran a helyeit hogy nyertek volna: tönkre 
jutottak , s családukat veszedelembe hozák. —

A fényűzés általánosan mindnyájokon erőt vett: lakásban , ruhá
zatban, élelemben, cselédségben egész a bolondulásig mentek; ezek 
kimeritek minden forrásaikat, s hogy magokon segítsenek, a népet még 
inkább kezdek sajtolni, hogy esztelenségük által okozott bajaikból me- 
nekedhessenek. —

Az udvariasság , a gyöngédség annyira tulfeszitetett, hogy mind 
a férj , mind a nő egymásnak hibás lépését megróni is illetlennek tartá, 
úgy annyira, hogy mindegyikük a hitves mellett, szeretőt külön tartott, 
változtatott, mi temérdek költségbe került. —

Mind a színészet, mind a regények, mind a festészet, csak sze
relemre , testi gyönyörre, bujálkodásra ingerlettek. —

Az éjeket vigalomban, tánezban, szerelmeskedésben , csábítás
ban töllék, s a drága napot álomra forditák, s igy forgatták fel a ter- 
mészetiséget. —

Az örök mulatság lön egyetlen foglalatosságuk, s e miatt nem ér
tek többé rá gyermekeiket ápolni, nevelni: azokat idegen szolgákra, 
fogadott cselédekre bízták. —



324

Tudjuk a közmondást: pénz emberség, ruha tisztesség; e köz
mondás az általános romlottságnak köszöni eredetét; mert magát az em
bert semmibe sem vették, ha csak pénze és czifra ruhája nem volt; te
hát éppen nem csodálhatni, hogy mindenki csak pénzt szomjazott.

De nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindenki pénzre vágyott, 
hanem túlságosan vágyott. Az aristocraták vetélkedtek —pénzük lévén— 
egymást felülmúlni fényűzésben; a polgárságból feltünedezett vagyono
sok utolérni törekedtek az artstocratákat, minden dőreségeikben:; ezek 
ezt látván kettözteték bolondságaikat, mert hogy valami polgárféle hoz- 
zájok hasonló fényt űzzön, azt nem türheték; az által magokat leala- 
csonitva lenni hitték.

És higyék el az olvasók, e féltékenység, e hiúság által adák a ha
lálos döfést maguknak; ezek kiforgaták őket mindenből, mi a természet
tel egyező; s igy fel kell olvadniok, mert a miben semmi természetes
ség nincs , annak e mi természetes világunkban nincs többé helye. —

Mint mondám, a polgárság igyekezett az aristocratákat minden
ben követni, utolérni, de ha lehetne még felül is múlni; mi azonban 
haszontalan volt, mert a gőgös aristocraták mégis csak úgy nézték őket, 
mint hitvány népet; vele öszsze nem vegyültek.

Mit tettek a vagyonos polgárok, hogy az aristocratákkal daczolja- 
nak? nemességet vásároltak a fejedelmektől.

Uj, veszedelmes időszak kezdődött az emberiség történetében ; a 
fejedelmeknek véletlenül s reménységükön felül gazdag forrás nyílt meg.

Nemességre áhítozott minden vagyonos, midőn a kezdet meg va- 
la téve.

Ennek szomorú következéseit nem akarom elszámlálni; ez fene
ketlen tenger, mellybül ki nem bírnék gázolni; csak azt mondom rövi
den, midőn a vagyonosok közt ez eszme megszületett, terjedt, s a kór
ság elhatalmaskodott: megszűntek arra törekedni, hogy e m b e r e k k é  
legyenek : mindenik n e m e s s é  akart lenni.

Kell e több ? bocsátkozzam e részletességekbe ? A kinek szeme 
van, nyissa fel, és lássa a következést.

Ha semmi más hibája és gyarlósága nem volna embernek, csak 
az , hogy ö vágyik nemesi diplomára, ez maga elég arra , hogy semmi
vé legyen; e vágy elterjedve , általánosodva a hazát szükségkép tönkre 
nyomorítja.

Az emberek némellyikei kétféle életről beszélnek: társas élet, 
politikai é le t; én csak egyféle életet ismerek, azzal a módosítással, 
hogy némellyek szabadság és jogok gyakorlatában, mások szolgailag 
élik végig életüket.

A melly nép szabad, annál föltalálhatjátok mit politikai élet alatt 
tudtok érteni, úgy szinte azt is, mit társas életnek kívántok nevezni: 
ellenben a szolganépnek sem politikai, sem társas élete nincs; ennek 
élete egy a baroméval; mig dolgozik, mig eszik, mig aluszik addig 
nincs társalgása; ezen kívül más ideje nem létez.

Fölebb mondám, hogy az aristocraták önérdekükben szerkesztett 
rendszabásokat törvényeknek nevezték, s ezek csak a népre nézve vol
tak kötelezők; emlitém azt is, hogy tehát az úgynevezett törvényhozói
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jogokat magoknak tárták fen, ha csakugyan törvényeknek akarjátok ne
vezni a nép elébe szabott szigorú rendeleteket: most lássuk mik voltak 
azok, miként intézkedtek, miként igazgatták a statust?

Az önkényü és fölösleges foglalmány által a legelső jogtalanság 
elkövetve lévén, ha az elfoglalt tulajdont természetszerűleg közösre 
viszsza bocsátani nem szándékoznak: szükségkép mindig uj meg uj jog
talanságot kelle elkövetniük; mert ha a későbbi intézkedések jogosság 
szempontjából történtek volna , ugyan ennélfogva az ősi foglalmánybul 
támadt tulajdonnak természetesen meg kellett volna szűnnie; igen de 
ezt az aristocraták nem akarták, s őket mint aristocratákat tekintve nem 
akarhalák, hiszen ha ezt akarják vala, magok szűntek volna meg aris
tocraták lenni; ugyanis, jogosság és aristocratia együtt nem képzelhetők.

A magoknak önkényleg teremtett jogokat tehát fentartaniok szük
ségkép kellett, hogy azáltal, bitorlott vagyonukat megörökítsék; ha
talmukat neveljék; szóval hogy ők tegyék a statust, a nép pedig szol
gálatukra legyen ; ez nem egyik vagy másik országban, hanem egész 
Európában.

Tehát akár mindnyájan gyülekeztek öszsze, akár pedig csak kép
viselőiket küldék azon ürügy alatt, hogy a haza közérdeke , s közjava 
fölött tanácskozzanak, hogy a társaság jólétének előmozdításáról érte
kezzenek: szükségkép mindig a magok önhasznát kelle szemök előtt tar- 
taniok, mert mihelyt a közjórul tanácskoztak volna, az önkényü fog
lalmány következtében bitorlott tulajdonukat kell vala megtámadniok, 
mivel közjó és a szükségesen felül levő tulajdon egyszerre, egy helyen 
meg nem férhetnek.

Ha midőn tehát alkotmányrul volt szó ; ha midőn constitutiot ké
szítettek: a nép ennek csak nevével volt kénytelen megelégedni; annak 
hasznában részesülni az aristocraták, mint alkotói, magoknak tartot
ták fen.

Mutassatok csak egyetlen egy constitutiot egész Európában, melly 
szerént a jogtalan foglalmány következtében bitorlott tulajdon eltöröl
tetett, vagy eltöröltetni csak inditványoztatott volna is.

De kevesebbet mondok, tétetett e valahol kísérlet legalább arra, 
hogy a jogtalan tulajdon annyi egyenlő részre osztatnék, a hány ember 
a társaságban találtatik? mert csak úgy lehetne némikép az ős foglal— 
mányt menteni, a tulajdont védeni , ha valahányszor a társaság egy uj 
taggal szaporodik, vagy egygyel fogy, mindig ú jra , s mindig annyi 
egyenlő részre osztatnék, a hányán annak tagjai volnának; de ez minden 
képtelenségek legnagyobbika lenne, mert minden nap újra kellene a 
földet osztani.

De ha naponkénti felosztás nem volna is képtelenség, vagy min
den tagnak csupán földrnivesnek kellene lennie, vagy minden tagnak 
földmivelése mellett mindennek kellene lennie; élelmén kívül minden 
szükségest magának kellene készítenie; így nem lehetne külön kézmű
ves , kereskedő, művész sat.

Ha midőn tehát azt mondom: az aristocraták magok készítek a 
constitutiot, magok hozták a törvényeket, úgy hiszem eleget, mindent 
mondottam; ez által ki van jelentve, hogy minden úgy intéztetett e l ,



326

miszerént ok magok uralkodhassanak, a nép pedig szolgailag elnyomva
maradjon.

Szóval, a constitutio és törvények nem egyebek voltak, mint az 
aristocraták önérdekét védő akaratuknak kifolyása.

Vegyétek most e!ö képzelődő tehetségtcket, s a mi siralmast, 
nyomorúságost, igaztalant, fonákot kigondolni tudtok, az mind önkényt 
folyt, következett az aristocraták által szót constilutiobol. És mégis 
néhol: n é p f e l s é g ,  k é p v i s e l ő k ,  s z a b a d s á g ,  t ö r v é n y  
e l ő t t i  e gy en 1 ö s é g sat. szavak hangoztak ajkaikról, holott mind 
ez valóságban nem vala; mert a nép, szolgacsorda maradt.

Mind azzal keveset gondo tak: átlátja e a nép, hogy vele csak 
komédiát játszanak vagy nem, hiszen a hatalom kezükben volt.

Statusrendszerüket tehát tökéletességre fejtették k i, mert a vég
rehajtó hatalmat királyra, vagy királynőre bízták, olly engedélylyel, 
hogy az elsőszülött azt örökségkép nyeri.

Néhol a király csak eszköze volt az aristocratáknak, másott ezek 
voltak amannak eszközei; de akár együtt, akár elkülönözve őket, ér
dekük a népétől különbözött, s miként fölebb megmutatám, különböznie 
kellett.

Maga a király és királyné felségnek neveztettek — és mégis nép- 
felségről is beszélt* k —, gyermekeik fenséges czimet visellek, a népnek 
czime volt: a l a t t v a l ó k ,  j o b b á g y o k .

Hogy pedig a népet lehető mélyen alázzák, a magok uraságát ál
landósítsák: példaadásúl magok a király előtt leborultak, térdet fejet 
hajtottak, és öt isteníteni kezdék.

Jövedelmeül rendes adót hoztak be, mit a nép fizetett, azon kívül 
minden olly források, mellyekböl jövedelem folyhatott k i , mint a statu
sokban ismerjük, a király számára tűzettek ki, mert neki igen fényes 
udvart kell tartania. A következést nem szükséges mondani; kinek jó
zanesze van, maga vonhatja.

Az aristocraták constitutiojuk értelmében felhatalmazák a királyt 
minden hivatal betöltésére, hiszen a földbirtokkal járó képességnél fog
va csak közülük nevezhetett minden hivatalnokot, de hagyatott gyakran 
nyílás azok számára, kik a nép közöl kitűntek; kik pénzen és czimen és 
nemességen mindig megvásárolhatók voltak.

Valóban a kormányzási rendszer igen jól ki volt dolgozva, vagy 
is inkább kifejlődött; mert bár hol és mikor emelkedtek ki nemesebb 
lelkű férfiak a népek közöl, ezek érdekeért kiizdendök a fejedelmeknek 
vagy kormányoknak ezer módjuk volt az illyenek száját bedugni; a ma
gok érdekéhöz megnyerni, s megfordított irányt adni nekik; mert az 
ember gyarló, ezer jelesnek látszó között egy alig maradt meg szilárdul 
föltétele, elvei, s a nép érdt ke mellett.

Maradt tehát a nép átok alatt előbbi álapotában.
A dolgok természete, a tévesztett irány, az egész úgynevezett 

nevelés, a társadalomnak alapja — ha mégis társadalomnak lehetne ne
vezni —, a jogtalanság, magokkal hozák a fonák fejlődést, a természet
ien miveltséget, mi fökép csak fényűzésben állott. Ez pedig mindig csak 
pénzt meg pénzt kívánt.
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A nevelés és vallás és politika öszszemunkálva azon meggyőző
désre bírták a népeket, hogy az uralkodókat, királyokat Isten maga 
rendelte s, hogy ezeket, legalább mint félisteneket kell tisztelni.

Ha már illy félistenek erre meg arra pénzt kívántak, a nép utolsó 
garasát is odadla ; e pénzt magok a királyok el nem temették , sein 
meg nem ehették, hanem átszivárgón a körülöttük közel élő aristocra- 
tákra; innét részént ismét viszsza a királyokhoz, részént pedig a fény
űzésre szükséges kelmék készitőikhöz, de az adóknak ezer neme utján 
ismét az udvarokhoz folyt öszsze.

A királyok voltak a s z ív  a statusban, mint testben a valóságos 
s z ív  , hová és hóimét folyt a pénz.

Az adó külön nemeit nem számlálom e l , csak annyit mondok : 
midőn a gyermek anyja méhéböl kijött, adóznia kelle a papnak, adózott 
végig az életen még leheletéért i s , és midőn megszűnt élni, adóznia 
kellett, hogy a föld alá tegyék. íme a nevelés eredménye.

Mondám, hogy a nép Isten helytartóinak nézvén a királyokat, 
utolsó garasát is odaadta, ha kivántatott; mert hiszen neki e földi nyo
morúságért örök boldogság igértetett: de végre nem győzte a sokát, 
hite ingadozni kezdett; s nem hiheté, hogy minden adóját az ország 
haszna kívánná; mert — úgymond —, hiszen én is csak teszem az or
szágot , és még sem érzem semmi hasznát annyi adózásomnak; hogy 
pedig földi hasznom helyett mennyeit ígérnek, ugyan nem ámítás e , ha 
ők nem igyekeznek hasonló nyomor által arra magokat érdemesíteni ?

Midőn a nép közt e kétkedés megszületett, az erkölcsi romlottság 
hatalmasan terjedt, mert minden adózó igyekezett vagyonának egész 
mennyiségét eltitkolni, hogy minél kevesebb adó essék r á , követke
zésképen mindig nagyobb erőre kapott a hazudás, a csalás, úgy hogy 
végre méginkább közönségessé lett.

Az emberek becsületszava semmit sem ért többé; innét a nem hi- 
vés, a gyalázatos fürkészés, kutatás az életnek minden viszonyaiban; 
még a haldoklók ágyát is felforgaták, feldúlták, a határszéleken az em
bert meztelenre is velkezteték. Mivel a csalás és hazudság általánosan 
elterjedt, senki szavának nem hitlek.

Csodálhatni e, ha illyenekre az ember lelke fölháborodott; cso
dálhatni e , ha még a legbecsületesebb ember is végre csalárddá fajult, 
midőn látta, hogy becsületessége semmit sem használ? Végre inkább azt 
kelle csodálnunk, ha ember igy lealacsonitva, ingerelve méltó boszu- 
jában roszabbakra nem vetemedett volna.

Azonban minden pénzbeli adóztatás még tűrhető vala, de a leg- 
kegyetlenebb, a legborzasztóbb volt a véradó.

A haza védelem nélkül nem maradhat, mondák az aristocraták; 
igen de a haza övék vala, tehát nem nekik kelle e azt természetesen 
védelmezniük ?

És mégis mi történt? a népnek, a jobbágyoknak, a szolgáknak 
gyermekei közöl öszszeirattak, öszszefogdostatlak és öszsze főztek hat
van, hetven, vagy száz ezer legderekabb if;at és ezeket álliták ki, hogy 
a hazát védelmezzék; az aristocraták vagyonának, a jogtalan tulajdon
nak megmaradhatásáért magokat föláldozzák.
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Magok az aristocraták csak annyiban vettek részt benne, hogy 
néhány forintért egyegy élhetetlen szegényt fogadtak magok helyett; 
vagy ha személyesen mentek némellyek, csak azért tevék, hogy a had
seregnek parancsoljanak, azt vezéreljék; csak azért rendeltettek a nép
ből álló hadseregnél vezérekül, parancsnokokul, hogy valamiképen 
módja ne legyen a népfiakbul álló seregnek a maga érdekében egyszer 
tömegesen működhetni, s a szolgaság bilincseit széttörhetni.

Innét van , hogy valóságos csoda volt, ha a népfiai közöl egyegy 
csak ezredességi rangra vihette; ha éppen találtattak rendkívüli bátrak, 
jelesek köztük, különös ovatosságbul érdekük biztosítása végett előbb 
nemessé, báróvá, vagy gróffá keresztelők; ez által a nép közöl kisza- 
kaszták, s az aristocraták osztályához csatolák s ezek érdekének baj
nokává fölkenték. Milly gyönyörű politika, s milly felséges az iskola, 
mellyben ez fogamzott, s milly dicsők az eredmények !

De minek szüntelen hadi lábon állni a seregnek még akkor i s , 
midőn sehol ellenség nem mutatkozik? ezt kérdezhetné a nép közöl va
laki. Bohó és egyiigyü vagy barátom, ki ezt birnád kérdezni; hiszen 
nem is azért áll a hadsereg talpon, hogy csak a fenyegető ellenség be 
ne üssön, hanem fökép azért, hogy ha talán a nép eszére térni kezd
vén jogait követelni akarná: a kész és gyakorlott hadsereg tüstént meg
támadhassa , s e vakmerő követelését torkára forraszsza. Tehát a nép
nek gyermekei tulajdon szülői, testvérei, kedvesei ellen emelnék fegy
verüket?! biz úgy az, hiszen ezek csak gépelyek, mozgó eszközei az 
aristocratáknak, jogtalan tulajdonuk fentartására s egyéb czéljaik elér
hetésére. Lássátok illy borzasztók a nevelés eredményei!

De ugyan hogy van csak? A szolganépnek derekabb fiait öszsze 
fűzték, fegyverrel fölkésziték s ha midőn a nyomoru nép moczczanni 
mert; ha jogokat emlegetni merészelt; ha szabadságot követelni vak- 
merösködött: tulajdon gyermekeik szúrták őket keresztül. Ju j! ez még
is csak iszonyú valami. De hát mért tették ezt, mért engedelmeskedtek 
illy természet elleni bűn elkövetésére ? mert esztelenek voltak mert a 
vak engedelmességet, mint legfőbb erényt, verték fejőkbe; és mert a 
fejedelmekről azt hitték, hogy őket Isten rendelte, következőleg pa
rancsaikat teljesíteni erkölcsi kötelesség. Ez mind a nevelésnek ered
ménye.

A nép gyermekeiből álló hadsereg azon ürügy alatt, hogy a hazát 
védi, gyakran az uralkodók szeszélye szerént legtöbbször sértett hiú
ságok miatt vérzett el. Néha és néhol valami szép szobalány, vagry ko- 
morna szerelmes kacsintgatása elég okul szolgált kegyetlen csatákat elő
varázsolni, mellyben száz ezer népfiú is elesett; dehogyis ne, ha a 
fejedelmeknek kizáró jogul hagyatott fen háborút indítani, s békességet 
kötni? és valóban is nem máskép rendelkeztek gyakran a fejedelmek a 
népekkel, hanem mint valamelly, birkász, juhnyájával.

Ez állapot kegyetlen vala a népre nézve. Néha egyik másiknak 
béketürése kimeritetett, felzendült az elnyomó aristocraták ellen, de 
mivel egyetértés nem volt köztük; mivel tudatlanok voltak; s mivel a 
szükséges eszközök hiányzottak: az aristocraták és fejedelmek lettek 
mindig gyözödelmesek; és mindannyiszor kegyetlenebbre változott a
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nép sorsa , valahányszor elégületlenség jelét adá, s az arislocratáklol 
meggyözetett.

Felzendülésének sükeretlensége mindenkor viszszaijesztö például 
szolgált a többi népeknek hasonló kísérlettől óvakodni: ellenben az 
aristocraták mindannyiszor új erőre kaptak; féketlenebb zsarnokoskod- 
hatásra újra biztositattak.

Mind ezt pedig nem önkényleg tevék, hanem törvényesség színe 
alatt. Igen de magok érdekében hozták az aristocraták s fejedelmek a 
törvényeket, mint fölebb megmutatám. És valahányszor a zendülés el- 
fojtatott, mindannyiszor a népre nézve szigoruabb rendszabások léptek 
éleibe, törvények neve alatt.

Néha mégis kedvezőbb törvények is hozattak, de süker nélkül; 
mert századok alatt annyira szaporodtak, annyira ellenkeztek egymás
sal; a régiek el nem töröltetve az újakkal úgy öszszezavartattak, hogy 
a bennök találtató kevés jót majd csak azok bírták kiásni, kiknek nem 
volt rájok szüksége, s a mi borzasztóbb a z , hogy idegen nyelven is 
voltak írva, és mégis ki meg nem tartá, kegyetlenül bűnhődött.

De ha mindnyájan valamennyi törvényt értették volna is, miként 
tisztelheték azokat, midőn alapjuk jogtalanság volt? hogyan tarthaták a 
törvényt szentnek, holott ellenük szóltak; elnyomatásukra voltak 
intézve ?

Mondhaták az aristocraták: a törvényt szentül meg kell tartani; 
tanithaták az intézetekben: a törvényt meg nem szabad szegni, de tud
juk a közmondást: szükség törvényt bont; és nem volt e a nép szük
ségben? S a kik át nem hágták, nem a törvények iránti tiszteletből 
történt — ugyanis viseltethetünk e az iránt tisztelettel, mi rajtunk jog- 
talankodik —? hanem a borzasztó büntetés tartható csak viszsza; azon
ban a többség, mint mondatott, nem is érthető, tehát nem is tartható 
meg; e többségnek meg nagyobb része nem ok nélkül a jogtalan törvényt 
minden módon kijátszani igyekezett.

Szóval, igy álltak a dolgok: az aristocraták magok, kik a törvényt 
hozták, nem tárták meg azokat, mert hiszen nem is az volt czéljok, 
hogy ők tartsák meg, hanem a nép ; a népnek egy része csak azt tudta, 
hogy vannak valami törvények, de hogy mik azok , nem tudható , tehát 
nem is tartható meg; más része tudta hoszszas szokásból, de mivel igaz
ságtalannak érezte, azért nem tartá meg; meg mások az előkelők, 
vagy is urak példáját követve nem vélték szükségesnek megtartani.

Ha már ezt igy jól meggondoljuk, nem éppen nehéz átlátnunk 
minő következések folytak belőle.

De rövidebben: az aristocraták megszerették sorsukat, védték 
vagyonukat, vágytak mindig uralkodni: a nép vágyott természetinél 
fogva függetlenségre, szabadságra: innét voltak az öszszc esküvések, 
szövetkezések, minden nemű kísérletek sorsuk javítására; megtámadá
sok , vérengzések, kivégezletések, szóval a polgári háborúk minden 
borzadalmaikkal.

Mindig uj törvények keletkeztek; de azért soha törvényesség nem 
létezett, hanem erő és hatalom; kényszer és kegyetlenkedés: a nép
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részéről rettegés és nyomor; elgyávultság és szegénység voltak az okok, 
hogy békében élni látszottak.

Ez illy békésnek tetsző állapottal azonban a fejedelmek és aristo- 
craták nem voltak egészen megelégedve, mert érezniök kelle, hogy az 
egész, jogtalanságon alapszik, más részről aggodalmukat egészen el 
nem fojthaták, hogy a nép, midőn illy békésén viseli magát, talán éppen 
annak módjáról, eszközökrül gondolkodik, miként lehetne az örökös 
zsarnokoskodásnak és nyomornak elejét venni, tehát uralkodhatásuk 
fentartására uj módokat gondoltak k i: a nép gyermekeiből álló hadse
regben nem bízván egészen , idegen népekből és országokból gyűjtöt
tek zsoldos fegyvereseket, kiket jói fizettek; azaz, az elnyomott népnek 
zsírjából fizették, kikre biztosabban támaszkodhattak.

Más módja a biztosításnak olly birodalmakban, mellyek különféle 
nyelvű népekből álltak, az vala, hogy a néppel egy nyelvű hadfiak 
együtt ne legyenek; mert valamiképen egyetérthetnének , hanem kicse
rélve valának elhelyheztetve, hogy nép és hadsereg egymást ellensége
sen tekintsék, s hogy még csak reménység se táplálhassa a népet vala
ha a hadsereg segedelmével várni szabadulást; ismét más mód, és pedig 
a legsükeresbeknek egyike a rendőrség díszes palástjába burkolt titkos 
kémek gyalázatos s legalacsonabb mestersége.

Hogy rend legyen a társaságban, nem csak kifogása nincs, nem 
lehet senkinek ellene, sőt minden józan óhajtja; de miily képtelenség 
zsarnokok és szolgák közt rendet óhajtani? Ha rendnek nevezitek, mi
dőn a nyomoru szolga nép meghunyászkodik és meg sem moczczan a 
hatalmas aristocraták, a fejedelmek s a zsoldos sereg szuronyaitól való 
félelmében; ha mondom ezt rendnek nevezitek, nincs kifogásom ellene. 
Hol az van megalapítva, hogy néhányan szerfölött gazdagok, hatalma
sok legyenek, az egész sokaság pedig szegény, tehetetlen maradjon, 
ott rendet nem képzelhetek , kényszert igen. Nem természetes e , hogy 
az illy intézkedésből mindennek erednie kell, mi a renddel ellenkezik?

Hogy tehát a rendszeresített rendetlenség, a természetlenség fen- 
tartassék, ennek nyilvános és titkos őréi rendeltettek, és a rendőrök 
nagy szerepet játszottak, és játszanak ma is a statusokban. Ez egyik 
leghatalmasabb fegyvere a fejedelmeknek és aristocratáknak.

Minden vagyonnak gyümölcse, minden pénz az udvarokba foly 
öszsze, a megjutalmazásnak minden kigondolható neme a fejedelmek 
kezébe van letéve, miily könnyű tehát nekik a szegényt megveztegetni, 
minden alacson czélokra használni, ha akarják.

Vagy azt kívánjátok , hogy az éhséggel küszködő olly szilárd jel
leművé fejlődjék , miszerént megvesztegethetlen legyen, holott ti aris
tocraták még a f ö l ö s l e g e s  vagyonért is élethalálra küzdőtök?

A csábításoknak , a pénznek, akitüntetésnek kevés ember állhat 
ellene, fókép miután nevelés által az önállóságbul kivetkezve vannak.

A rendőrségnek azon osztálya , melly titkos kémek neve alatt is
meretes — vagy inkább nem ismeretes, mert ez nem is gyanítva még 
ott is van, hol soha nem hinnök, a gyermekek és szülök , és testvérek 
között — behat a családok rejtek kamarájába, s minden szándékot leg
hívebben — néha érdekei úgy hozván magokkal, nagyítva, elferdítve —
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feljegyez, s mit a kormányok sem a törvényeknél fogva , sem a szol- 
dossereg által, sem nevelés utján akadályozni nem tudtak, a titkos ké
mek állal czéljukat érik. —

Rettenetes pusztítást visznek a’ titkos kémek végbe az emberiség 
moralitásán-, és ezeket a nép mind tartja , verejtéke gyümölcséből fize
ti ; a nevelés jóváhagyja, sőt magok a tanítók közöl sokan tagjai, mert 
itt kell már jóeleve kilesni az ifjak gondolkodásmódját, nincsenek e 
köztük ollyanok, és ha vannak, kik azok, kik a nép sorsát sajnálkod- 
va nézik; kik ennek érdekében egykor fellépni jelentkeznek, hogy 
rendszabásokhoz lehessen nyúlni ezek szándéka valósításának meghiú
sítására.

Borzasztó valóban! ha e titkos kémek nem találnak tárgyat, ma
gok költenek, okoznak s híják föl a roszat nem is gyanító embert arra, 
hogy legyen miről tudósitaniok, csakhogy gazjutalmukat megérde
meljék.

Ezek előtt semmi szent nincs; a gyermeket atyjától, az atyát 
gyermekétől, a férjet hitvesétől elszakasztják, s néha mindegyütt bör
tönbe hurczoltatják , csak azért, hogy ők gyalázatos fizetésüket hiában 
huzni ne látszassanak, s munkásságukat tanúsítsák, holott magok 
szolgáltattak alkalmat a rra , hogy a szerencsétlenek sorsuk ellen pa
naszra fakadjanak; és ez elég vala a legjobb embereket is arról vádol
ni, hogy a kormány, a fejedelem ellen törnek.

Néha a börtönök tele voltak csupán illyenekkel.
„Igen , de ha vádoltattak is , ha be fogattak is, a törvényszékek 

csak fölmenték őket, ha ártatlanoknak találtattak44 — mondhatják az 
olvasók közöl némellyelt. —

Megengedem. Hanem, kik a vádló titkos kémeket rendelték, fi
zették, éppen olly hiteleseknek tartották azokat, mint a bírákat, kiket 
szinte csak ők neveztek ki. E két osztály egymás hitelének megrontá
sára nem munkálkodhatott.

Hogy pedig a törvényszékek az aristocraták érdekében volt k föl
állítva , organisalva, mondani is alig szükséges; hiszen ők közöl ne
veztettek oda a bírák, ők tehát természetesen mind vétkeseknek talál
ták, ítélték azokat, kik a jogosság mellett szót emeltek; mert minden 
jogosság az ö érdekükkel ellenkezett. Maga az egész állodalom jogta
lanságon alapult , lehetett e tehát a törvényszékeken jogosságot fölten
ni ? Hiszen az maga, hogy a bírák csak aristocratákbul lehettek, bot- 
ránkoztató jogtalanság volt; a mi maga jogtalanság, igazságot nem 
szolgálhat ki. Az edényből mást nem vehetsz ki, csak mit bele tettél.

Mivel a természet törvénye még is csak hatalmasabb, mint akár- 
melly gazdag aristocratának tehetsége, ámbár a börtönök tele voltak 
vétkesekkel; ámbár százanként és ezrenként vesztek el a vérpadon: 
emberben a vágy szabaddá lenni, jobb sorsra törekedni meg nem szűnt, 
el nem fojtathatott, tehát az elégedetlen k száma szaporodott; a bát
rabbak s lelkesüllebbek a zsarnokoskodó és bitorló aristocralákkal 
szembeszáltak, s ez min lig vérontással, nyomorral végződött, mert az 
aristocraták hatalmukat csorbitatni, érdeküket a népével öszszeolvadni 
nem engedheték, ha magokat népnek vallani nem akarák.

22
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Ámbár kölcsönösen idegen seregeket is tartogattak a hatalmak 
országaikban, kiknek semmi érdekük sem volt a nép pártjára hajolni; 
ámbár leghívebb szolgákból álló s magok iránt különösen lekötelezett 
testörsereget is tartogattak a fejedelmek: sok helyt nem használt sem
mit, mert a nép boszuja legfőbb fokra hágott, a lealacsonitást, a nyo- 
matást törni tovább nem akará, tehát csatáknak kellett következniük; 
harczoltak egymás ellen síkon és városban; vérengzések voltak a kas
télyokban és palotákban éppen ügy, mint a kalibákban.

Honnét támadt mind ez ? a nevelés eredménye volt mind; mert az 
egyenlőtlenség és jogtalan foglalmány következtében keletkezett tulaj
don megörökítésére volt minden nevelés intézve.

Az aristocratáknak érdekében nem lehetett ollyanokat tanítókká 
tenni, kik a népet fölvilágosítanák, kik a jog és vagyon egyenlőtlensé
ge ellen keltek volna ki, hanem természetesen csak olly nyomorultakat, 
kik ez állapotot fentartani, a nép érdeke ellen munkálni készeknek mu
tatkoztak. Tanítottak tehát olly dolgokat, mik vagy csak az aristocra
táknak használtak, vagy egyszersmind a népnek ártottak is. Néhol és 
néha a nép gyermekeinek egyenesen megtilták tanulni.

Midőn a nép olvasni kezdett, azt hitte, azt hinni tanították, hogy 
ez nagy jótétemény rája nézve, s az aristoeraták és fejedelem iránt 
azért hálára szoktaták, holott ez olvasás hi ványabbá tévé őket, mert az 
aristoeraták elég ügyesek voltak úgy intézkedni, hogy az olvasásból 
több kárt mint hasznot arasson a nép.

Ugyan is nem az volt e czéljok az iskolai könyveknek, hogy be
lőlük az aristoeraták felsőbb lényeknek ismertessenek? s nem az tunt e 
ki belőlük], hogy a nép jobbágynak, szolgának született? kérdem nem 
ez volt e a tanítás lelke minden iskolai könyvekben , ha éppen illy vilá
gos szavakkal kitéve nem volt is ?

Ha ki mi j ó t tanult, ha kiben eszmék támadtak, fejlődtek: iskolán 
kívül, a természet utján történt; mert az egésznek fejlődnie kell min
den akadályok daczára, mint annyiszor mondám.

De talán a házi vagy családi nevelésük jobb volt? Ugyan hol vet
te volna az elnyomoritott apa az elégséges észt, a lelket, tehetséget 
gyermekét tűzhelye mellett józanabbul nevelhetni? Az aristocratak , ha 
egyébként magános palotáikban legjobb tanítókat tartottak volna is, mint 
aristoeraták nem tehetőnek mást, hanem arra szoktaták gyermekeiket, 
hogy ők különbek, mint más gyermekek.

Ez egy figyelmeztetés elég volt a rra , hogy a piczin urfiak mago
kat felsőbb lényeknek, született törvényhozó.vnak tartsák; szóval hogy 
ők, uralkodásra, a rongyos üngü és pöregatyás ficzkók pedig szolga
ságra születtek. Hogy csak egy aristocrata mondotta volna fiának: „te 
semmivel sem vagy különb mint e paraszt gyermek; tarka barka czifra 
ruhád nem tartozik a dologhoz; ha apjának annyit hagyott volna valaki, 
mint nekem hagytak, ö is czifra ruhában járhatna, mert hiszen más 
keresményéből, a készből könnyű czifrálkodni; én egy krajezárt sem 
szereztem magam“, mondom hogy igy szólt volna valamellyik aristocra-
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la tiához, nem hihetem. Pedig ha az aristocratáknál józan nevelésről 
kellene szólni, iily vagy hasonló intéssel kell megkezdetnie.

De hiszen ki e fölebbi módon szólítaná meg fiát, természetesen 
minden gazdagsága mellett megszűnt volna arislocrata lenni, mert mint 
l’ölebb mondám, én arisiocraiák alatt csak azokat értem, kik a népet 
alábbvaló teremtményeknek nézik; kik annak érdeke ellen dolgoznak, 
kik a természetnek mindenkire egyenlően árasztott áldásiban a sokaságot 
részesülni nem engedik.

Illy gonosz aristocrata a falusi birák közt éppen úgy lehet, mint a 
született főispánok, és országnagyok között, csak tehetségre különböz
nének, de szándékuk, akaratuk egyenlő lehet.

Valóban, szomorúak, siralmasok a nevelés eredményei; vagy le
het azt nevelésnek mondani, mit eddig annak neveztünk? nem inkább 
rontásnak kellene e azt nevezni ? hiszen nevelés alatt valami szépet, di
csőt, igazságost, fenségest akarunk érteni.

Ha a legrégibb ősidőben, midőn kevés ember volt, egyik másik 
csupán szeszélyét, a még fejlődetlen ész által nem korlátozott vágyait 
követve telhetlenül foglalt s jelelt ki magának tulajdont, hiba volt, de e 
hibát menthetni, de nem az e a nevelésnek feladata , hogy embert a hi- 
bákbul kitisztítsa, gyarlóságaiból kivetkeztesse?

A hibák ezer meg többfélék lehetnek, de még is mind valamennyit 
két osztályba sorozhatni: első vagy e r e de t i e k ,  és s z á r ma z ó n a k .

Ha már az első hibák orvoslására, mellyekböl más hibáknak szük
ségkép származniok kell, semmi gond, fáradság nem forditatik, igen ter
mészetes, hogy a c s u p á n  származott hibák soha, de soha nem orvo- 
soltathatnak; mert fenlevén az öshiba, mint ok , abból mind örökké új 
hibák származnak, mint okozatok; mig az ok kiirtva nincs, az okozatok 
kiirtásában hasztalanul fáradozol.

Az ős tévedés vagy hiba pedig nem más , mint önkényü foglalás
sal kijelelt tulajdon, — vagy mutassátok más okát annyi ezer gyászos 
következménynek —, és történt e nevelés utján csak egy lépés is annak 
orvoslására, az első jogtalanság eltörlésére? nem.

Építsetek minden helységben felhőkig érő iskolákat, vagy ne le
gyenek a házak egyebek csak iskolák, az emberek csupán tanítók; ha 
az említettem első jogtalanság eltörölve nem lesz ; egyéb bajok — pedig 
minden mostani bajaink legnagyobb része abból áradoz — örökké fen
nmaradnak, sőt szaporodnak. Tehát gazdagság és szegénység nem a’ ne
velésnek átka e ? az egyenlőtlenség nem a nevelésnek keserű gyümöl
cse e?

Mig az aristocraták az eszmék szabad fejlődése ellen akadályokat 
hánynak; mig a népet tudatlanságban tartani igyekeznek: addig hazug
ság a nevelés. Mig e földi nyomorért menyországgal akartok fizetni: ad
dig nincs nevelés.

A papság érdeke egy lévén az aristocratákéval, tehát váltogatva 
majd vallásilag, majd meg politikailag, miként a körülmények egyiknek 
vagy másiknak ígértek nagyobb sükert, igyekeztek, a népet fejlődésé* 
ben hátráltatni, jobb sorsra törekedésében gátolni.

22*
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De már azon időt értük e l , hogy sem religio, sem morál prediká- 
lása siikeres szolgálatot nem tesznek többé az aristocratáknak. Haszta
lanul ijesztenek pokollal; hiában biztatnak menyországgal a papok : a 
nép ezt ámításnak kezdi tartani; mert ennek csak akkor volna óhajtott 
sükere, ha magatok példával mennétek elő mindazokban, miket a népnek, 
mint üdvösét mondotok és mondattok; hiszen tapasztalhatjátok a divat
nak mindenható erejét; a nép mindenben követend, vagy legalább igyek
szik benneteket követni; s látván hogy ti sem pokoltol nem féllek, sem 
menyországra semmit nem adtok, csodálhatjátok e ha az ámításnak ideje 
lejárt ?

De ugyan kérlek benneteket ti aristocraták, nem valóságos képte
lenség e morált prédikálni és predikáltatni, midőn cselekedeteitek által 
szünet nélkül erkölcstelenségre híjátok föl a népet? Kívánjátok hogy ezt 
bebizonyítsam? Ki e munkát eddig figyelmesen olvasá, s azon felül tisz
ta fogalma van jogrul és igazságról, arra nézve nem szükséges bizonyí
tanom , de nem árt azért mégis megmutatni.

(Az ö n k é n y ü  f o g l a l m á n y  á l t a l  m e g a l a p í t o t t  t u 
l a j d o n ,  r a b l á s ,  v a g y  s z e 1 i d e b b e n k i f e j e z v e e l i d e g e 
n í t é s  v o l t ,  t e h á t  g o n o s z t e t t ;  e z e n  t u l a j d o n n a k  me g 
t a r t á s a ,  h o l o t t  a f ö l ö s l e g e s t  más  e m b e r e k  i g é n y l i k ,  
b i t o r l á s ,  t e h á t  i g a z t a l a n s á g ) :  igen de az aristocratáknak 
minden cselekedete nem oda van e irányozva, hogy e jogtalan tulajdon
nak birtokában maradjanak? S igy világos, hogy a népnek erkölcstelen
ségre adtok példát. Az alaptörvények, mellyek az eldődök által fölösle
gesen is elfoglalt földnek biztosítására, tehát saját érdekeik fentartására 
szolgáltak, és igy az úgynevezett igazságkiszolgáltatásnak alapja sem 
igazság, tehát szinte erkölcstelenség, mert minden törvénykezés nem a 
jogtalanul bitoiiott tulajdon által támadt egyenlőtlenségnek szellemében 
történik e?

Hiszen nem a gazdag aristocrata, s a pénzes ember nyer e a tör
vényszék előtt valahányszor szegénynyel perlekedik ? Csak akkor bajos 
a törvényszéki bíró állása, midőn két egyenlően hatalmas és gazdag 
aristocrata ügyében kell Ítélnie. És ha igy van, pedig tagadhatni e? nem 
egyenes felhívás e az erkölcstelenségre? és mit használ illyenkor morált 
prédikálni ?

Szegény népek, szükséges e, hogy a papok még más poklot is te
remtsenek számatokra; nem változott e a föld pokollá, midőn az ember 
egymást öldözi, fojtogatja, mészárolja? És nem tart e e baj örökké, nem 
keli e szükségkép tartani, ha gyökeresen nem orvosoltatik? (És l e h e t  
e m á s  g y ö k e r e s  o r v o s l á s ,  m i n t  a t u l a j d o n  és  e g y e n 
l ő t l e n s é g  e l t ö r ö l t e t é s e )  s lehet e pokol helyett a földet meny
országgá átvarázsolni máskép, mint egyenlően ( k ö z ö s  h a s z n á l a t )  
által? soha.

Midőn érezni kezdék az aristocraták, hogy e föld rajok nézve is 
minden gazdagságok mellett pokollá kezdett válni, mindenkép igyekez
tek legalább magúktól a bajt elhárítani, de volt e sükere, lehetett e üd
vös eredménye intézkedéseiknek ? képtelenség nélkül nem remélheték.
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Ha tetszik soroljátok el a magatok között történt mészárlásokat. 
Minden elnyomás, zsarnokság, kivégeztetések, kínzások, kegyetlenke
dések, más eredményt nern szültek, csak azt, hogy a roszat nevelték 
terjesztették.

Hajavultak itlott a dolgok, csak azon arányban történt, a milly 
arányban intézkedéseitek által a jogegyenlőség felé egyegy lépéssel kö
zeledtetek.

A legközelebbi, a legújabb catastropháktul kezdve menjetek végig 
az ősidőbe viszsza, vizsgáljatok meg minden borzadalmas és gyalázatos 
tettet, nem vagytok e kénytelenek azt ismerni el, hogy azoknak oka az 
egyenlőtlenség, a tulajdon, a szerfölötli pénzszomj, a bolond nagyra- 
vagyás , szóval a mind ezeket helybenhagyó nevelés.

Korunkban annyiszor hangzik e szó n e v e l é s ,  és mit értenek az 
emberek az alatt? azt, hogy mindenki legalább olvasni és írni tudjon ; 
különösen pedig szokásban van emlegetni a nép n e v e l é s  szót. De 
kérdem tudjátok e ti mit beszéltek, midőn csupán népnevelést sürgetlek? 
kétlem , vagy pedig farizeusok vagytok.

Nem népnevelés, hanem egyszerűen meg nem különböztetett ne- 
v e l é s  szükséges, ha pedig különböztetést akartok tenni a nevelés név
ben , nem népnevelés az első, hanem a r i s t o c r a t i a  n e v e l é s  szük
séges.

Fölebb mondám már, hogy a nevelésnek föladata legelőször a roszat 
akadályozni, hogy az ne terjedjen tovább. És bonnét terjed a rósz? (Az 
a r i s t oc r a t á k  va r ázs ol t ák elő,m időn j ogt a l an  f ogl a l mányoká t  
t ő n e k  s az e g y e n l ő t l e n s é g e t  és t u l a j d o n t  m e g a l a p i t á k ,  
s a t t ó l  f o g v a  s az á l t a l  k i me r í t  h é t  l e n  f o r r á s á u l  s z o l 
g á l n a k  m i n d e n  r o s z n a k ,  t e h á t  t e r j e s z t e n e k  m i n d e n  
r o s z a t ) .

Ha hát nevelésről komolyan akarunk szólni, csigázzuk , forgassuk 
bár miként a dolgot, nem oda kell e viszszatérnünk, hogy a nevelés
nek az aristocratákban kell kezdődnie; azaz meg kell ismerniük, hogy 
a társadalmi intézkedések nem igazságos alapokon nyugosznak; igyekez
niük kell e nem jogas viszonyok megváltoztatásán; el kell törölniök a 
jogegyenlötlenséget, a föld tulajdont; a nélkül nincs nevelés.

Nem szándékom vitatni, hogy a nevelésnek föfeladata legelőször 
is a roszat gátolni, hanem ezt engedjük meg, most kérdem meghagy
ván azt, miből minden rósz szükségkép támad, terjed: lehet e józanul 
nevelésről szólni ?

Nem tagadom, igy is lehet némi jót eszközölni, de nyitva marad
ván a forrás, mellyböl a rósz önkényt származik, ez mind örökké bei- 
szapolja, a nagy fáradsággal készült kevés jót; ha a rosznak forrása 
betemetve nincs , minden munkát csak ez emészt föl, hogy a szüntele
nül támadó rosznak nyomai kijavitassanak; legfölebb az eszközöltethetik 
temérdek költséggel és szünteleni munkával, hogy a jó a roszszal suly- 
egyenben lesz, de igy haladás nem volna.

Vegyünk például egy vidéket, melly örök veszedelemnek van ki
téve ; évenként több Ízben viz öntvén el. Nem volna e esztelenség ke
resztbe vetett kezekkel állni s nézni, mint tesz tönkre minden szorgalmat,
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mint hiúsít meg minden reményt a korlátlan viz évenként ? s ha szün
telen csak az általa okozott pusztítást javítanék ki, de maga az elöntés 
ellen hajszálnyit sem tennénk?

Nekem azt súgja a józanész, hogy ha ezredekig viselték, tűrték is 
a pusztítást ama vidékbeliek; s ha örökké csak abban meritek ki erejö- 
ket, hogy a pusztítás romjait javítsák: végre mégis arról kell gondol
kodtok , miként kell az elöntést, a pusztítást elháritaniok , megszüntet
niük; mert képtelenség volna föltenni róluk, hogy eszök annyira nem 
fejlődik, miszerént e gondolatra egykor vetemedniük kell vala.

Nem úgy teszünk e örökké nevelésünkkel, ha a bajnak forrását, 
honnét a pusztulás kiárad, előbb be nem temetjük?

Vagy kételkednek az olvasók, hogy az aristocraták által az ősi 
foglalmány következtében fölösen birt földtulajdon, s a belőle emelkedett 
egyenlőtlenség minden rosznak forrása ?

Ugyan szíveskedjetek más forrást kimutatni.
Vegyétek hasznát eszeteknek és szemeteknek, tekintsetek körül; 

de a mi korunkbeli okokbul mit sem lehetne bebizonyítani, mert ezen 
okok, mint megannyi okozatok csak, hanem nézzetek viszsza az ősidőbe, 
meddig történetünk ér; forgassátok ennek lapjait, idörül időre, szá- 
zadrul századra ; menjetek föl egyik eseményről a másikra ; hasonlítsa
tok öszsze minden törvényhozást, vizsgáljatok minden intézkedéseket, 
fejleményük fonalán a forrásig: nem lesztek e kénytelenek — ha csak 
magatokat ámiíani s az igazságot lábbal tapodni nem akarjátok — azt 
vallani m eg, hogy az aristocraták jogtalanul elfoglalt tulajdona, s a 
belőle folyó egyenlőtlenség a forrás, miből minden rósz származik.

S mivel a nevelés nem arra törekedett, hogy az megsemmisites- 
sék, sőt megalapítani, megörökíteni erőködött, mind az tehát, mi roszat 
emberek által történni látunk, eszközösen nem a nevelésnek eredmé
nye e ?

VI. FEJEZET.

Kit illet a nevelési jog ? Az aristocraták és fejedelmek által hozott 
rendszabások szerént szokásba jö tt, hogy a fejedelem és kormány in
tézkedjék a nevelési és iskolai ügyekben, noha világos törvénynél fog
va e jogot nálunk a nemzet soha át nem engedé még.

Azt természetesen józanul soha helyben sem hagyhatni, hogy a 
fejedelemnek és kormánynak legyen joga ebben tetszése szerént intéz
kedni , hacsak a fejedelem és aristocraták érdeküket a népével egészen 
öszsze nem olvasztják; igen de ha öszszeolvasztani tudnák, akkor meg
szűntek volna fejedelem és aristocraták lenni; mert hol ugyanazon egy 
érdek van, sem előjogé osztály, sem örökös fejedelem nem képzelhető.

Az olvasó alkalmasint azt gondolja, hogy én szokásom szerént a 
józanész sugalmának ürügye alatt minden előjogot föltétlenül kárhozta
tok , de csalódik. Hadd fejtsem ki ebbeli nézetemet s meggyőződésemet, 
aztán tessék ítélni.

Hogy egy ember ügyeljen föl akár erre , akár arra a tárgyra , én 
nem csak nem kárhoztatom , sőt teljes meggyőződésem szerént úgy is
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kell lennie, nevezzék a felügyelőt herczegnek, bárónak, királynak, 
vagy pápának nem tartozik a dologhoz.

Ugyan mi lenne a társaságbul, ha kiki tetszése szerént intézked
nék ebben és abban és mindenben; a mit egyik tett azt a rnásk elron
taná, mit a harmadik elintézett azt a negyedik felforgatná s igy tovább.

Ha bár a legtökéletesebb szerkezetű társaságban éljünk i s , min
denki nem láthat mindenhöz ; mert igy zűrzavar, rendetlenség állna be, 
részint minden foglalatosság minduntalan félbeszakadna, öszhangzás, 
egyetértés nem lehetne.

Bár miről akarjon ember szólni, értekezni, mindig szem előtt kell 
tartani: józanészszerüleg van e a társaság alakulva, vagy ellenkezőleg; 
ettől függ minden.

Ha a társaság a szó teljes értelmében megérdemli e nevet, úgy 
önként következik, hogy a benne történő intézkedések is jók , követke
zőleg a nevelési ügy akár egyre, akár többre bizassék, jó: ellenkező 
esetben sem egy sem több egyén nem fog a nevelési ügyijén az egész
nek érdeke mellett működni; még pedig annál inkább nem, mivel nem az 
egész népből foly ki az irányiadé törvény; tehát minden csak azok hasz
nára van inlézve, kik befolyással bírnak; inért a dolgok természete ma
gával hozza , hogy azok, kik és a mibe befolynak magok hasznát sze
mük elöl nem téveszthetik.

Ha tehát a társaság józanészszerü, ha egyetlen egy ember sincs 
a hazában, ki jogaitól fosztottan kénytelenitetn^k sínylődni, a társaság
nak tökéletes szabadsága van — de ki is korlátozná — egy valakit tagjai kö
zöl megbízni, királynak nevezni s a nevelési ügyben több vagy kevesebb 
hatalommal fölruházni. Ki tudná ezt józanul kétségbe vonni?

De ha ezt senki józanul nem tagadhatja, éppen úgy nem tagadhatja 
azt sem, hogy a társaság fogja a törvényeket hozni, még pedig olly tör
vényeket, hogy egyik megbízott tagja vagy valamire fölhatalmazott ki
rálya azoknak még csak egy pontját sem fogja áthágni, hacsak a rábízott 
hivatalt elveszteni, s magát büntetésre méltóvá tenni nem akarja. Ha már 
e szerént a társaság valakit czár, vagy zultán czimmel megkülönböztet
ve kiválaszt, s arra rendel, hogy az egész hazában a nevelésre felü
gyeljen, ki kárhoztassa ezt? Hát nem tehetne illyest a társaság? ki kor
látozhatná ? De ebből mi következik? Igen sok következhetik, de mind 
elszámlálni nem akarom, hanem csak hármat említek meg:

e l ő s z ö r  következik, hogy a társaság közakarattal hozott tör
vényei által maga adja a nevelési irányt, s a felügyelő csak arravaló, 
hogy a nevelést a törvénynek megfelelöleg intézze, azokkal öszsze- 
hangzásban tartsa;

m á s o d s z o r  következik, hogy a társaság vagy egy, vagy több 
évre bízta meg a felügyelőt, s ha vele megelégedve nincs; ha hivata
lának meg nem felel, vagy azzal visszaélni bátorkodik : azonnal hivata
lából elbocsátja , s helyette mást választ;

h a r m a d s z o r ,  következik, hogy a felügyelőnek saját érdeke 
nem lehet, tehát magába a nevelés leikébe befolyása nincs.

A társaság szabadon rendelkezhetvén természetes, hogy a neve
lés ügyre nézve—mint minden egyébben —vagy abban egyeznek meg tag-
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jai , hogy kiki tetszése és belátása szerént intézkedjék gyermekei nevel
tetése , és tanítása iránt; vagy pedig ha jobbnak gondolják úgy rendel
keznek , hogy az egész társaság képviselői által az egészre nézve egy
formán intézkedik.

Ha az első módot követi a társaság, nincs szüksége felügyelőre* 
mert minden családatya tökéletes szabadsága szerént vagy maga neveli 
és tanítja gyermekét, vagy egyezkedik valakivel s arra bízza őket, s 
minthogy a polgári társaság sok apró társaságból áll, tudniilik minden 
helység megannyi kisebb társaság; ez első esetben, miszerént az egész 
társaság azt találta jobbnak, hogy minden családapa maga intézze gyer
mekei neveltetését, akármelly helységet tevő családok természetesen ügy 
is intézkedhetnek, hogy a magok helységebeli gyermekeiket közösen ne
velik, és akkor ők minden más helységtől tökéletesen függetlenek ne
velési tárgyban; következőleg illyenkor országos felügyelőről szó sem 
lehet; mert hiszen az egész társaság úgy intézkedett, hogy kiki belátá
sa szerént neveljen; azonban m’nden helység tagjai, ha nekik úgy tet
szik, magok kebeléből választhatnak felügyelőt, de természetesen ma
gától értetik, hogy ennek hatásköre csupán a magok helységebeli gyer
mekek neveltetésére és tanítására terjed. —

így minden helység tehetsége , körülményei, terjedelme szerént 
jár el nevelési és iskolai ügyében. És pedig akár a mostani szokott mó
dot, azaz elkülönzött tulajdont védik, akár pedig közösségben élnek. 
Ha közös használatot fogadlak el s a tulajdont eltörölték, minden a kö- 
zösbül megy, tehát egyik iskolai könyveket ir , másik kinyomtatja, meg 
másik tanít sat. s mindenik fizetésdíj nélkül teszi; mert mirevaló volna 
neki a pénz, a fizetés, ha ö a közösbül minden szükségét kielégítheti ? 
ha ellenben az elkülönzött tulajdont pártolják, tanítóikat fizetik, könyve
iket veszik sat.

Ha pedig a második módot tartja a társaság czélszerübbnek, tud— 
nillik hogy az egész haza gyermekeit egy ugyanazon módon, egyfor
mán nevelje, rendszerét s a tanulmányokat erre választott alkalmas e - 
gyének által kidolgoztatja; ugyanazon könyvek vannak minden hely
ségben, minden iskolában, minden háznál; a felügyelőnek kötelessége 
csak arra vigyázni, hogy minden igy történjék, hogy a társaság képviselői 
állal határozott rendszer addig megtartassák, míg helyette mást nem 
készítenek.

Ha a felügyelő maga nézete, véleménye szerént akarná ez ügyet 
elrendelni, a társaságot azonnal elmozdítaná; mert akkor nem a tár
saság akarata teljesülne, hanem a felügyelő fejedelemé vagy királyé, és 
akkor a felügyelő ha állásából el nem mozdilatnék, önkényü úrrá, a tár
saság pedig szolgacsoporiá válnék.

így látjuk világosan kit illet a nevelési jog ; tudniilik vagy senkit, 
—hanem minden családapa tökéletes szabadsága s joga szerént rendel
kezik—, vagy pedig az egész társaságot.

Hogy egy valakinek legyen a társaság fölött annyi joga, hogy ö 
úgy intézze a nevelést, miként neki tetszik, s talán saját érdekében, ször
nyű képtelenség volna ; és ha ez mégis csakugyan megtörténik valahol, 
az, hol ez történik, nem józanészszerü, nem szabad társaság többé;
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mert ugyan lehetne e képtelenség nélkül olly társaságot szabadnak mon
dani, melly gyermekei nevelésébe nem folyhatna be, hanem kénytele- 
niletnék azzal megelégedni, a mint egy valaki, teszem a felügyelő el
rendelné

Mondám, a nevelési jog vagy senkit sem illet a szülőkön kívül, vagy 
csak az egész társaságot Heti.

Ha pedig képzelhetnénk olly társaságot, mellynek tagjai nevelési 
jogaikról önkéntesen lemondanának, s azokat egymás valakinek enged
nék á t, azon társaság bohokbul állna; mert józanésszel bíró emberek 
jogaikról és szabadságaikról önként le nem mondhatnak; a szabadság 
utáni vágyat magában senki elfojtani nem képes; és ha mégis látjuk az 
életben , hogy némellyek , hogy sokan , szabadságaikról lemonda
nak , ezt nem azért teszik, mintha a szabadságot nem szeretnék, hanem 
a kárhnzatos társadalmi intézkedésekből származott szükség és nyomor 
bírja arra ; de ezt éppen azért teszik, hogy magokon segítsenek, s ha
csak lehet későbben annál szabadabbak lehessenek; és midőn ezt teszik, 
kölcsönösen egyezkedvén éppen ez által bizonyítják szabadságukat; mert 
tetszésükben állt egyezkedésre lépni vagy nem lépni.

Én nem képzelhetem, hogy lehessen ollyan ember, ki ezt monda
ná egy más valakinek: „én neked halálomig szolgálok ; mindent meg
teszek a mit parancsolsz; bánjál velem tetszésed szerént; nem kívánok 
tőled semmit;*6 és ha volna mégis ki ezt mondaná, minden bizonnyal ha
zudnék, mert belsejében mást érezne, s kétségkívül valami óhajtását kí
vánná ez által elérni, midőn valakinek szolgálatát ajánlaná. Az ember 
természetét meg nem másíthatja

Ha valamelly társaságnak tagjai úgy vannak meggyőződve, hogy 
egy köztük élő s mindnyájoknál sokkal jelesebb emberre bízni nevelési 
ügyüket legczélszerübb , s ha föltétlenül neki engedik át, hogy rendel
kezzék belátása szerént, és pedig olly hozzáadással, hogy nemcsak ma
ga egész haláláig kirekesztöleg éljen e joggal, hanem ez még gyerme
keire is menjen át, ezt a társaság szabadságánál fogva teheti, de midőn 
ezt tette, azon órában megszűnt józanészszerü társaság lenni. De ezt 
csak magok nevében tehetik; gyermekeik fölött nem rendelkezhetnek.

Ez által a társaság szörnyű esztelenséget és borzasztó jogtalansá
got követett volna el.

Hogy esztelenséget követett e l , nem szükséges bizonyítani; hi
szen mindenki tudja, vagy legalább érzi, hogy a ki jogairól és szabad
ságáról föltétlenül lemond, az esztelen. Azonban nem árt egy kissé föl
világosítani. —

Tudjuk a körülmények sohasem ugyanazok többé, ebből követke
zik, hogy embernek új tapasztalásokat kell tennie s annálfogva az ember vál
tozik , és mivel változik, meggyőződésének is szükségkép változnia kell. 
Milly esztelenség volna tehát nevelési jogait és szabadságát magától lök
ni, s másra ruházni, holott változandott meggyőződése szerént azt később 
roszalná, kárhoztatná ?

De hogy joglalanságot követ el a társaság, midőn nevelési ügyét 
egy valakire bízza, ki tetszése szerént rendelkezzék, ekkép mutatom 
tneg.
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Ha a társaságnak tagjai valami fölött rendelkeznek, azt teszi, hogy 
ok szabadok, tehát e szabadságuknál fogva jogaikról lemondhatnak s 
azokat egy valakinek kezébe rakhatják l e , de ebből az következik, hogy 
a társaság tagjainak atyáik, ö róluk, s helyettük mint tinik helyett nem 
rendelkeztek, hanem csupán magok dolgait intézgették el, és pedig csak 
addig teheték ezt is, mig éltek, mihelyt megszűntek élni, természetesen 
rájok nézve megszűnt minden, s még a magok dolgáról sem intézked
hettek többé, annál kevésbé másokéiról, az ö gyermekeikéről.

Ha a társaságnak tagjai k ö t e l e s s é g k é p  azt teljesítették, mit 
atyáik r e n d e l t e k ,  úgy ők magok a fiák nem bírnak szabadsággal és 
rendelkezési joggal, mivel az elhunytak a k a r a t á n a k  t e l j e s í t é s e  
és s z a b a d s á g  együtt nem képzelhetők: ha pedig a társaság tagjai 
az elhunyt atyák intézkedéseivel nem gondolva magok rendelkeznek, azt 
bizonyítják be, hogy szabadok s hogy az atyák rendelkezését megtartani 
nem tartoznak.

Igen de hogyan kívánhatnák, hogy ők ugyan nem tartják meg a- 
tyáik rendelményeit, mivel szabadon óhajtanak intézkedni, mondom mi
ként kívánhatnák jogtalanság nélkül, hogy gyermekeik mégis az ők in
tézkedéseiket megtartsák és szabadon ne rendelkezzenek?

Hiszen ha a társaságnak tagjai érzik, hogy jogtalanság, kényszer 
volna, ha őket valaki atyáik rendeletének megtartására szorítaná; gyer
mekeik éppen úgy kényszernek és jogtalanságnak fognák venni, ha őket 
akárki majd szinte atyáik törvényeiben megnyugodni kényszeritendené.

Szóval, valamint engem atyám nem kényszerithetett a rra , hogy 
holta után is azt tartsam meg, mit ö rendelt és jónak tartott: úgy én sem 
kényszerithetem gyermekemet, hogy holtom után intézkedésemet meg
tartsa , sőt még életemben sem , mihelyt ö önállóságra fejlődött s eszé
vel élni tud.

Vagy mindenik nemzedék független a másiktól és szabadon ren
delkezik , vagy egyik sem. Ha egyik sem független s egyik sem szabad, 
semmi intézkedés nem történhetik, hanem minden nemzedéknek a leg
első intézkedés mellett kell maradnia: ha pedig egyik a másiktul függet
len, a mi gyermekeink —más nemzedék lévén— már nem tartoznak intéz
kedéseinkre ügyelni, úgy nekünk is semmi közünk atyáink, — s mint már 
eltűnt nemzedék — intézkedéséhöz.

Mi következik ebből? az, hogy ha az elmúlt nemzedék nevelési 
ügyét másra bízta, tetszése szerint cselekedett, és ha mi is másra bíz
zuk, ha nem magunk intézünk el mindent, szinte tetszésünk szerint cse
lekszünk. Ha nekik szabadságuk volt azt tenni, nekünk mint más nem
zedéknek szintolly szabadságunk van nem tenni vagy tenni. A két nem 
együtt létező nemzedék közt semmi viszony nem képzelhető; az elmúlt 
nemzedék ránk nézve nincs, midőn az élt, mi nem voltunk, tehát köztünk 
semmi viszony nem létez.

Nézzük most hazánkat, miként van a nevelési és tanítási ügy. A 
nemzet elhanyagolta e jogát, de törvényesen a fejedelemnek vagy kor
mánynak át nem adta, hanem ez csak észrevétlenül ususaba jö t ; és most 
rendelkezik az iskolák fölött, úgy annyira , hogy ha a sokaság érdekében 
valami történik, a fejedelem kegyelmének kell köszönni; sőt nem csak
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maga a nevelés, a tanítás van kezében, hanem még a nyelv is tőle függ; 
kegyelmének kifolyása, ha idegen nyelv helyett, hazai magyar nyel
vünket használhatjuk nyilván iskolákban.

Az van e fejezetnek elején kitűzve: kit illet a nevelési jog? s 
mondám, senkit mást, hanem magát a társaságot.

Ha a társaság nagy, s tagjainak igen nagy többsége megegyez ab
ban , hogy gyermekeit közösen, közköltségen neveli, szabadságánál 
fogva teheti; de egy emberre, vagy nehány emberből álló kormányra 
veszélyeztetés nélkül nem bizhatja, hogy az belátása, meggyőződése sze
rint intézkedjék fölötte.

Nem csak képzelhetni, sőt vannak valósággal társaságok, népek, 
nemzetek, országok, hol részént a fejedelem maga, részént a kormány- 
nyal együtt rendezik a nevelési ügyet, de csalódnék, és hatalmasan té
vedne az olvasó, ha azt hinné, hogy valaha a társaság maga fejedelmé
nek vagy kormányának önként és föltétel nélkül adta volna át e jogot.

Ezt nem is teheti, ha akarná is , mert a természettől öröklött sza
badsági vágyát meg nem semmisítheti; kebléből ki nem irthatja, pedig 
nem vágyik e az ember örökké gyermeke jövendő boldogságát eszközölni?

Ha találkozott népcsoport, melly ezt tévé, fejedelmének vagy tör
vényhozójának egyéni szép tulajdonságai, kitűnő jelességei csábiták el. 
Ha tévé is ezt valameíly nép, csak ezen, vagy ehhöz értelemre hasonló 
nyilatkozattal tehette:

„MiSpártának—vagy akármelly más — lakosai, kik már érett ész
szel bírunk, s az atyai gyámság alul kikerülve függetlenek vagyunk, 
ezennel tökéletes szabadságunknál fogva törvényhozónkat, Lykurgust 
—vagy fejedelmünket— feljogosítjuk és hatalmat adunk neki arra , hogy 
gyermekeink neveltetését tetszése, belátása szerént intézze, mi e ha
tározatunkat bár változzék meggyőződésünk vagy ne, meg nem változ
tatjuk , hanem megtartjuk mig élünk; de ha gyermekeink szinte érett 
észre fejlődnek, s függetlenségre jutnak, tőlük, szabadságuktól függend, 
ezt szinte megtartani vagy nem ; mert mihelyt férfiú korukat elérendet- 
ték, velük nem rendelkezhetünk; akaratunkat rájuk nem tolhatjuk; ha
tározatunk megtartására nem kényszerithetjük, mert ők akkor éppen 
olly önállók lesznek, mint mi most vagyunk; s valamint mi kegyetlen
ségnek tartjuk, hogy atyáink, kik nagy részént elhunytak, mivelünk 
most rendelkezzenek; éppen olly képtelenségnek fogják ő k — gyerme
keink — tartani, hogy mi, kik már akkor nem leendiink , velük rendel- 
kezzünk.“

Bárhol e föld’ színén gyakorolja a fejdelem vagy kormány, vagya 
papság kizárólag a nevelési jogot, a népnek tudatlansága és hitványsá
ga által jutott annak birtokába.

S a hol e kizárólagos intézkedésnek soká gyakorlatában van, nem 
következik, hogy az neki joga, ez csak bitorlás; és hogy soká bitorol
hatja , éppen az által eszközölte, hogy az uj meg uj ifjú nemzedékeket 
arra alkalmatlanokká nevelte, hogy bitorlását kezéből kicsavarhatták 
volna, és mint az ezredévi tapasztalatok sorozata tanúsítja, a fejedelmek 
és kormányok mindég arra törekedtek, hogy a nép engedelmes, szelíd, 
tetszés szerént nyírható és fejhető nyájként viselje magát; és képes a
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fejdelem , vagy kormány ezt könnyebben eszközölni mint nevelés által?
Midőn én itt a fölött elmélkedem: kinek van joga a nevelést in

tézni, teljességgel nem követelem, hogy más úgy vélekedjék, úgy okos
kodjék mint én ; kövesse kiki meggyőződését, hallgasson egyszerű jó
zanesze sugallnára; de engedjétek meg nekem is csupán véleményemet 
közölni; ha tévedek, emberi gyarlóságombul ered; orvosoljátok tévedé
semet.

Ki lehetne üt messze terjeszkednem, mert a tárgy legfontosabb mind 
azok közt, mellyekröl valahairó értekezett; különösen e két kérdést 
kellene és lehetne kitűzni: mi czélirányosabb, a közös és status költsé- 
géni nevelés e , vagy pedig ha minden családapa maga függetlenül, be
látása szerént intézi gyermekei neveltetését?

Akár az első, akár a második mód tűnnék ki tidvösebbnek, el kel
lene mondani, mellyek annak fényoldalai, a másiknak pedig árnyéklatai, 
és mind kettőnek mik következései valószínűleg: de én annak megmu
tatásába nem ereszkedem, rnellyik mód üdvösebb, hanem czélom egye
dül azt tüntetni ki, hogy atyát e természeti jogától megfosztaii semmi 
emberi teremtmény nem képes *, czélom tovább megmutatni, hogy ha a 
társaság minden egyéb ügyét egyes felhatalmazott emberre bízza is, an
nyi kárát nem vallhatja, mint ha nevelési jogát boesájtja ki kezeiből f 
czélom tovább a fölött eszmélkedni, hogy a társaságnak egyedül a ne
velésre kell minden figyelmét és tehetségét fordítani, mert ha ez józan- 
észszerű , minden más önként következik, mit e nélkül elérni temérdek 
költséggel és erővel is hasztalanul törekedik.

Miként tudnák az uralkodók vagy kormányok bebizonyítani, hogy 
a nevelési jog őket illeti ?

Ha kérdeznék tőlük, e háromnak valamellyikét felelnék : az Isten 
maga adá nekünk e jogot; vagy a nép maga ruházta reánk e jogot; vagy 
magunk gondoltuk ki és állítok fel magunknak e jogot; más feleletet nem 
képzelhetni —

Az elsőre azt mondjuk: mutassátok meg hogy Istentül kaptátok, s 
megnyugszunk benne. —

A másikra válaszoljuk : kérdezzük meg a népektől, hogy ők ad
ták e ? ha igennel felelnek, ismét megnyugszunk, de ez csak addig tart, 
mig azon nemzedékek élnek, mellyek állitástok szerént rátok ruházták, 
mivel gyermekeik, az ifjú nemzedékek e jogukat alkalmasint maguk gya
korolják. —

A harmadikra pedig végre azt viszonozzuk: ha ti enmagatok ve- 
vétek e jogot a népek megegyezése nélkül; zsarnokok és bitorlók vagy
tok; kövelkezésképen mihelyt a népek erősebbek lesznek nálatok, meg
fosztanak benneteket tőle; mihelyt eszökre térnek, e jogotokat meg
semmisítik.

Ha viszszatekintünk az őskorba, némelly piczinded görög köztár
saságnál kivéve, a kormányok sehol és soha nem igényeltek magoknak 
nevelési kizáró előjogokat. Magok a rómaiaknál sem a senatus, sem a 
consulok, sem császáraik nem tulajdonitának magoknak ebbeli privilé
giumot, és pedig nem csak önkeblükben, Rómában nem, sőt a meghódí
tott tartományokban sem.
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Hiszen mi egyéb a nevelés, a tanítás, mint gondolatközlés? És 
valamint senki nem is álmodott arról, hogy a gondolatot közölni akadá
lyoztassák: úgy a nevelés és tanítás tökéletes szabadságában volt nem 
csak minden polgárnak, hanem minden családatyának is.

Hol van tehát annak első nyoma, miként ment át a nevelési jog a 
kormányok kezére? Tudtomra ez a kereszténység kezdetével csúszott be. 
Sokkal régebben már az egyiptomiaknál és hihető még korábban más né
peknél is voltak olly castok, meílyek tudományokkal foglalkozni csak 
magoknak tárták főn, azokba senkit nem avattak a hozzájok tartozókon 
kívül: de törvényül mondani k i , hogy csak ennek vagy annak van ki
záró joga a nevelést intézni, eszükbe nem jutott: ez későbbi romlott kor 
szüleménye.

Miként fölebb e résznek első fejezetében érintém, hogy őseink e 
tájon letelepedvén a keresztény vallást elfogadták, s kezdődött a nevelés 
és tanítás, mi elejénte nem egyébbül állott, mint a vallásnak némelly 
ágazataiból és latin nyelvből, s mivel magok őseink ezelőtt iskolai kü
szöböt nem tapostak, tehát a vallás hirdetői, a papok lettek az első ta
nítók : majd körül belől, így történt másutt is.

És mivel nálunk fökép az első király buzgólkodott a keresztény 
vallás terjesztésén, ö hit be idegen országokbul papokat, ő adományoz
ta meg a tágos és kevéssé népes ország földéből gazdag jószágokkal: 
nem természetese, hogy ö akként mintegy észrevétlenül is a papságnak, 
melly egyedül képezte a nevelési és tanítói kart, fejévé, a keletkezett 
iskoláknak igazgatójává, a tanulmányok elintézöjévé , szóval a nevelési 
ügynek kezelőjévé vált?

így fogamzott meg az eszme, igy fejlődött ki az elv, a minden el
veknek legveszedelmesbike, hogy a fejedelemnek van kizárólagos joga 
a neveléshez, vagy inkább csak a tanítási, azaz iskolai ügyet intézni.

Minthogy a papság érdeke a kormányokéival mindenkor vagy kar
öltve járt, vagy éppen ugyanazonosult, és mivel a papságnak a polgári 
társaságokban olly feje mindenütt nem volt, nem lehetett, ki a fejedel
mekkel egyenlő rangú, befolyású, vagy éppen a világi fejedelmek fölött 
volt volna: természetes, hogy a fejedelem alatt álllak, de bár külön né
ven , közös czélra törekedtek, és egymást segítették; nem természetes 
e tehát, hogy a vallási tanítás fölött a király őrködött tekintélyével ? és 
minthogy a tudományok részént a vallási tanitásokbul, részént általok, 
részént velők fejledeztek, nem természetes e ismét, hogy az egész ta
nítási, tehát nevelési rendszer mozgatói a fejedelmek lettek.

így lön szokottá a fejedelmeket vagy kormányokat az iskolák ke
zelőiül tekinteni, mi később rnegalapodott, törvényes szint öltött ma
gára , s képződött a kizárólagos jog, noha erről világos törvény nem 
szól.

De azon kényszerhöz , hogy csak igy meg igy kell nevelni, csak 
ezt meg ezt szabadítani; ennek meg ennek lehet tanulni: az újabb idők
ben nyúltak.

Törvények tiltó rendszert nem állítottak fel — a régibb korban 
mindenki tanult a mit akart tetszése szerint, vagy az atyai háznál, vagy 
a nyilvános iskolákban.
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A legújabb korban, jelesen pedig a franczia nagy forradalom alatt 
Danton kezdé terjeszteni az elvet, hogy a gyermekekhöz elsőbb joga van 
a köztársaságnak, mint a szülőknek.

Ez veszedelmes tan volt még az ö respublieai társaságukban is, de 
sokkal veszedelmesebb lön Napóleon egyedül uralkodása alatt gyakor
latban, midőn e zsarnok egyetemét fölállitá, s abban katonai szolganépet 
kezdett nevelni.

Magasztaljátok öt mint katonai géniét, én még hamvait is gyűlö
löm , sőt átkozom.

En nem képzelhetek valami gonoszabbat , mint azt, ha a kormány 
független és korlátlan ura az egész nevelésnek, ebből annyi egyéb rósz 
következik, legalább következhetik, hogy a kormánynak nincs szüksége 
többé más eszközökhöz nyúlni a népnek elnyomorítására, s a maga ha
talma é£saját érdeke biztosítására*, ez egy elégséges; ez által a nem
zetet ollyanná teszi, miilyenné lenni óhajtja.

Legfölebb a titkos kémeket veheti még nagyobb biztosság végett 
magához. Ugyan keli e azt bebizonyítani, hoszszasan vitatni, hogy ha 
egyszer a kormány vagy fejedelem határtalan ura a nevelésnek, kénye 
szerint bánhatik a néppel: majd egészen tönkre teheti, hogy legkeve
sebb aggodalma se legyen miatta; majd meg ha látja, hogy túlságosan 
elnyo norult, ismét egy kissé szabadabban lélekzeni engedi, mert az 
igás marhára szüksége van az embernek, tehát annyira gondját kell visel
ni, hogy meg ne dögöljék.

Fülebbí állításom támogatására, hogy tudniillik a kormány tetszé
se szerint bánhatik a néppel, ha ö a nevelésnek u ra , csak azt említem 
meg: hazánkban a fejedelem vagy a kormány kezelője a nevelésnek, s még 
eddig nem volt törvény a censuráról, tehát a múlt országgyűlésen a 
képviselőknek tudtán kivtil és megegyezése nélkül törvénynél fogva 
censori collegiumot állított föl a kormány.

Nem tanúsítja e csak ez egy példa is eléggé, hogy olly néppel 
tetszés szerint bánhatni—természetesen finom politikus módon —,mellynek 
neveltetését a kormány intézi. —

Valamint egyes atya nem csupán négy fal közt intézi gyermeke ne
velését , hanem a szobából ki is viszi: úgy a kormány nevelési rend
szere sem szorítkozik csupán a templom és iskolák falai közé, hanem 
folytattatok az életnek minden viszonyain keresztül.

Hiszen ha kormányi nevelés által minden eröbül, minden önálló
ságból kiforgatva nem volnánk, midőn a censurai collegium törvényes 
szín alatt felállittatolt, egy szívvel lélekkel s utálattal kellett volna azt 
megsemmisíteni, holott alig emelkedett itt ott egy egy gyönge szózat 
ellene; hogy azt nagy veszedelemnek nem látjátok, megint nagy tanú
sága annak, hogy a nevelés által elrontva vagytok.

Ti, kik állítjátok, hogy a kormányoknak és fejedelmeknek van ki
záró joga a nevelést intézni, hogy bennünket más véle nényüeket arról 
meggyőzhessetek előbb a szülőknek természetét, érzését kell megvál
toztatnotok, mert mig szülőkben gyermekeik iránt, azon indulat, sze
retet, érzés megmarad, mellyel most bírnak, addig a családnak e szent-
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séges ügyéhez nyúlni ugyanazon természet, melly a szülőkben a mag
zatok iránti szeretetet önté, minden mást tilt.

Nekem két kedves gyermekem van, szegény vagyok, napról napra 
csak annyit keresek, hogy élhetünk, s ha valaki igy szólna hozzám : 
,,Ön éjjel nappal fárad , dolgozik, hogy legyen családjának mit ennie, 
nekem nincs gyermekem , hanem a helyett van roppant gazdagságom; 
adja ön nekem egyik gyermekét és én önnek adom egyik uradalmamat 
és pesti legszebb házamat: az első, évenként behoz ötven ezer ezüst 
forintot, a másik, tudnillik a pesti ház, jövedelmez esztendönkint húsz 
ezer ezüst forintot; önnek még azért marad egy gyermeke; kényelme
sen élhet *, nem kell arról aggódnia, mit eszik holnap, s ennyi jövedelem 
mellett az irodalmi mezőn is hatályosan, vágyai szerént működhetik; szó
val boldogabb lehet, mert vágyait tetszése szerént betöltheti.^

Mit gondol az olvasó, odadnám egyik gyermekemet? csalódik, ha 
hiszi, hogy igen. És mi tartóztat viszsza; mi nem engedi átadnom? 
Talán az aggodalom, hogy ö majd nem jól neveli ? éppen nem, hiszen 
erről bizonyossá tehet, s miután annyira vágyik gyermeket bírni, s olly 
nagy áron vásárolandaná meg, fel kell tennünk, hogy tőle kitelhető mó
don neveli s neveltetendi.

De ugyan mi tehát az bennem, mi ama gazdag’ minden kincsének 
ellen állana? Az atyai szeretet, mit a természet belém öntött.

És e természeti ösztönbül foly minden szülőknek gyermekeik iránti 
mind kötelességük, mind joguk.

Mondom tehát, míg szülőknek ez érzése keblükben é l , senki gyer
mekeik neveléséhöz nem nyúlhat, s ha valaki teszi, a szülök megegye
zése nélkül, erőszakkal teszit

És a mint természeti ösztöne van az atyának gyermeke élelméről 
gondoskodni; s a mint kötelessége van neveléséről intézkedni: éppen 
úgy természeti joga van azt tehetni, mit a neveléshez legjobbnak leg
szükségesebbnek tart.

A ki azt hiszi, hogy az ember társaságban élvén áladta ebbeli jo
gait a statusnak, az nagyon téved.

Hiszen a status nem más, mint a hazában, vagy társaságban lévő 
tagok öszszesége. Nem esztelenség e mondani, hogy minden egyes tag, 
tehát az egész társaság, jogát a statusnak adta át? hol van a status a 
társaságon kívül, mellynek jogait átadta volna? Ha ember, midőn tár
saságba lép , vagy beleszületik , általánosan jogairól le nem mondhat: 
azon jogáról sem mondhat l e , mi szerént gyermekeit tetszése szerint 
szabadon nevelheti.

Ha az egész társaságnak úgy tetszik , bizonyos időre, bizonyos 
ügyben megbízhat, bizonyos hatalommal felruházhat valakit tagjai közöl, 
de nem volna e képtelenség ebből azt következtetni, azt oda magyaráz
n i , hogy jogairól mondott le. Hiszen ez éppen azt mulatja, hogy teljes 
jogainak birtokában van, mivel valakit megbíz és csak bizonyos dolog
ban és bizonyos időkre biz meg, és mihelyt tetszik, máskép rendelkezik.

Ha valahol úgy állnak a dolgok, hogy a társaság nem rendelkez
hetik egészen belátása, meggyőződése szerént nevelési és iskolai ügyé
vel a mikor és a hogy akar: az nem polgári szabad társaság többó.
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Mi által lesz ember azzá, mivé lesz ? nevelés által, sokszor mon
datott; s talán szükségtelen említeni is, hogy természetesen a miilyen 
a nevelés: jé, vagy rósz, ollyan les*, ki belőle kikerül.

Ha már ezt csak kissé is megfontoljuk, s ha igaz a fönebbi állítás: 
igen világosan következik, hogy a társaságot már nagyobb veszély nem 
érheti mint az, mit maga magának az által okoz, ha a nevelési ügyet 
kezeiből kibocsátja s más valakinek engedi át.

Igaz, nagy veszély volna, ha valamclly hatalmas ellenség a tár
saságra ütne, s ennek majd minden tagjai egy lábig a csatában esnének 
e l ; azonban ez rájok nézve dicső veszély volna ; de midőn a társasig 
nevelési jogáról lemond , s ha tán az, kinek e jogot átengedi, s utódai 
szeszélyéből ollyanokká nevelnék a társaság későbbi nemzedékeit, hogy 
az ellenséggel még szembeszálni sem mernének, hanem nevelő urok 
pálczája előtt reszketnek, mintáz ebek peczérük korbácsa alatt: ez gya
lázatos veszély volna. Ekkor a társaság nem volna többé társaság; nem 
volna többé semmi czélja; nem volna többé szüksége semmiféle intéze
tekre; a jászolrul és takarmányról maga a nevelő ur gondoskodandik.

Mik azok, miket ember megkíván, hogy magát boldognak mond
hassa? Ép és egésséges test, tiszta lelkisrneret, kifejlődött értelem, 
természeti szükségeinek kielégithetésére megkívántatok, jog és szabad
ság. Ezek nélkül ember nem lehet boldog. A mint ezekbül neki egyik 
vagy a másik hiányzik : azon arányban csorbul boldogsága.

Most nézzük sorra, bírhat e ezekkel ember, szert lehet e ezekre, 
ha neveltetését más igazgatja ?

Ép és egészséges testtel születhetik, de később el kell nyomo- 
rodnia, mivel annak érdeke, kinek határtalan joga volna a nevelést in
tézni, nem tűrhetné , nem engedhetné meg , hogy kiki jóllétét tehetsége 
szerint eszközölje. Ha azt már egészségnek veszitek, midőn ember ágy
ban nem fekszik , hanem árnyékként fenlézzeg, úgy a boldogságnak első 
kelléke megvolna benne. De nézzük csak mit tesz e szó maga: é g é  sz -  
ség? neki egészen kell azzal bírnia, mit természeténél fogva kíván; és 
nem kívánja e mind az t, mit imént a boldogságra megkívántatokul el
számláltam ? Lehet e hát öt egészségesnek mondani, ha az említettek 
neki hijányzanak ?

Nézzétek a földművelőket, mennyire eltörpültek, elsatnyultak s 
hitványok, vagy talán irigylitek egészséges voltukat? cseréljétek fel 
sorsukat.

A mi illeti a tiszta lelkismeretet, még csak fogalma sem lehet az 
értelmüleg fejlödetlen s egyébként szolgai helyzetben sínylődő ember
nek arról, mi a tiszta lelkisrneret.

Az embernek vágyai vannak, és a vágyakat betölteni nem képes, 
ha jogai és szabadsága nincsenek ; pedig van e , lehet e ott szabadság, 
hol a nevelési ügyet valaki más, tetszése, önkénye szerint intézi?

Tiszta lelkisrneret csak önálló, függetlenül és szabadon működ
hető emberek keblében élhet; hiszen mi különbség van az öntudat és 
lelkisrneret közt? és van e , lehet e annak öntudata, ki tudatlan, ér
telmetlen; kinek szabadsága nincs, han mcsakgépileg mozog és végzi, 
mit neki parancsolnak ?



347

Az illyen nevelés által elferdítve, nem tudja jól megkülönböztetni, 
mi a jó vagy rósz cselekedet, mert ki a neveléssel úgy volna megbízva, 
hogy azt tetszése szerént intézze, talán szeszélye vagy saját érdekéből 
éppen azt veretné erkölcsül fejébe , mi nem csak nem erény, hanem ta
lán bűn* Az , ki az elébe szabott munkát nappal végezi, este lefekszik, 
s nem vétett senki ellen, mondhatja e azért, hogy neki lelkismerete 
tiszta? nem, ö csak úgy fekszik le mint egy járombul kifogott ökör.

Megengedem , vannak sokan, kik e sorsukkal megelégeszuek , s 
hihető e megelégedést némellyek tiszta lelkismeretnek nevezik, de nem 
tévednek e? sőt megengedem azt is, hogy nem tévedés, hogy tehát a 
megelégedés már tiszta lelkismeret: de azt csakugyan szeretném meg
mutatva látni, hogy ember e mostani természetével szabadsága nélkül 
egészen megelégedve lehet.

Talán kifejlődött értelme lehet embernek, ha bár a társaság neve
lési jogát egy valakinek önkényére bízza is ? mért nem; egyes ember 
száz ezrek vagy milliók közöl még a legfonákabb, legtermészetlenebb, 
legzsarnokibb elnyomás közt is fejlődhetik k i, de az egészről van szó.

Ha az, kire a nevelés korlátlan joggal ruháztatnék, becsületes lel
kű , s az egésznek érdekét, javát tartaná szemei előtt, e jogot el nem 
fogadhatná márcsak becsületes jólelküségénél fogva sem, mert azt át 
kellene látnia, hogy ö maga minden erőködése mellett sem volna képes 
az ügyet úgy intézni, mint maga a társaság: ha pedig rósz lelkű , csak 
a maga érdekében fog dolgozni, s azon igyekezni, hogy a sokaság ér
telme ki ne fejlődjék, mert akkor ö megszűnik a sokaság fölött állni, 
annak ura lenni.

Vagy beszerezheli e az t, mik természeti szükségeinek kielégíté
sére megkívántainak ? Teljességgel nem. Hiszen éppen természeti szük
ségei közé tartoznak jogai és szabadsága , mert hacsak ezekkel nem bír, 
vágyait sohasem töltheti be. Egy darab kenyeret és még húst, sőt ru
házatot is szerezhet magának, de ez még csak annyi, mennyi a barom
nak is megvan: ez legel; szőre és keményebb bőre, vagy a madárnak 
tolla, ruházatául szolgál, de embernek más is szükséges ; és szert tehet 
e mind azokra, ha nevelési jogárul lemond ? Éppen nem.

Igaz, még azért igen szép jogai és szabadságai maradhatnak em
bernek, ha nevelési jogát másra ruházza is át, de hát nem tudjátok e 
mit tesz a nevelési jogrul lemondani? Ez azt teszi, hogy valakinek sza
badságot adtok} valakit felhatalmaztok arra , hogy minden emberi mél- 
tóságtokbul kiforgasson, s midőn ezt teljesítette, természetesen minden 
még lentartott jogotokat és szabadságtokat tönkre tette.

Vagy kételkedtek, hogy azt nevelés által eszközölhetni ?
Az isién szerelméért, hát mi által lehetne embert legbiztosabban 

emberiségéből kivetkeztetni, s barommá alacsonyitani, ha nem nevelés 
által? Mutassátok más módját.

Minthogy e szerint jogaitoknak és szabadságtoknak alapja, egy 
legnemesebb része —azon jog, melly minden egyéb jogokat magához ra
gad, maga után húz— volna a neveléssel másnak átadva, természetesen 
az átadott nevelési jogon felül nektek még megmaradtakat csak úgy te
kinthetnének, mint semmi jogokat, mellyeknek ha rövid ideig örülhet-
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nétek is , később csakugyan elenyésznének : tehát a nevelési jogról le
mondva minden más jogtul is megfosztva volnátok.

így világos, hogy ember esztelenebbet nem cselekedhetnék, mint 
ha nevelési jogát másnak engedné át, tehát a társaságot nagyobb veszély 
nem érheti, mint ha nevelési jogát másra ruházza.

Igyekeztem megmutatni, hogy az atyát nevelési jogától senki meg 
nem foszthatja ; úgy szinte bebizonyítani törekedtem, hogy a társaság 
magának semmi által annyira nem árthat, mint ha nevelési jogát egy 
valakinek önkényére bízza ; most még azt akarom röviden megvitatni, 
hogy ha a társaság fő gondját a nevelésre fordítja; ha azt józanészsze- 
rüleg intézi: a közköltségnek legalább 2/a részét megkímélheti, meggaz- 
dálkodhatja.

Lássuk.
De mielőtt e költségkímélésről szólnék, előbb az iránt kell tisztába 

jőnünk, mi tulajdonkép a nevelésnek alapja?
Czélszeröen épített iskolák, gazdagon fizetett tanítók és nevelők, 

a nevelés- és tanításhoz megkivánlató segédeszközök, jól kidolgozott 
terv és rendszer, a felvállalt kötelességnek hív és pontos teljesítése sat. 
mind igen jó és hasznos dolgok; a nevelést sükeresen előmozdító módok, 
de magának a nevelésnek lelkét, alapját nem teszik. Mi tehát maga a 
nevelésnek lelke? a g o n d o l a t o k n a k  s z a b a d ,  kor l á t l an  köz
l és e .  E nélkül nincs nevelés, legalább valódi, józanésszerü nevelés 
nincs.

Ha választanunk kellene e keltő között: szabad és korlátlan köz
lés , de semmi épületek , rendszer, jó fizetéses tanítók , köteles
ség pontos teljesítése nincsenek : vagy pedig legjobban elrendelve 
minden; pompás iskolák mindenütt; gazdagon fizetett nevelők; tökéletes 
terv és rendszer sat. de a gondolatok szabad közlése tiltva; a meggyő
ződés korlátolva, kötve vagy elfojtva van: ugyan mellyik módot válasz
taná eszes ember? képtelenség volna ez utolsót választani; mondom e- 
szes emberről szólok; mert a döre könnyen ezt választhatná.

Barátim hatalmasan tévedtek, ha azt hiszitek, hogy gazdag alapít
ványok , fényes palotaszerü iskolaépületek , kényelemben lehető tanítók, 
roppant fizetései sat. szükségesek mindenek előtt.

Ha valamelly despotának kedve kerekednék, mind ezt ö is megte
hetné, de azért jó volna e a nevelés? képtelenség nélkül nem állíthatni, 
ha ö azért zsarnok kívánna maradni; mert e palotaszerü iskolákban a 
hizlalt tanítók is csak baromnépet legeltethetnének, s kellene is legel
tetniük a zsarnok érdekében,

Csak okosan kell mindenütt és mindenkor valamihez fogni.
Vegyünk egy földesurat Homokházi János uramat, például, kinek 

roppant terjedelmű, tegyük húsz négyszeg niértföldnyi sivatag pusztája 
van; mellynek egy része futó-homok, hol fűszál sem mutatkozik; másik 
része zsombék, vagy turján, hol még sohasem kaszálhattak; harmadré
sze néha legfölebb párhéti legelőül szolgálhat; negyedrésze pedig mo
csár, s igy az egész birtok nem hoz be semmit, de a tulajdonos gazda
gon termő földdé kívánja átvarázsolni.
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Ugyan mit gondol az olvasó, mihöz fog legelőször, ha csakugyan 
fölteszszük róla, hogy okos ember?

Talán mindenek előtt kölcsönpénzen, valami 100 ezer pengő fo
rintos magtárt építtet ? vagy talán majort, tudniillik jószágok igazga
tójának, tisztartónak, kasznárnak, ispánoknak sat. nagyszerű — mint illy 
uradalomhoz illik — lakásokat építtet? selyembirkákat hozat? pompás juh- 
aklokat csináltat? vagy pedig ha földén erdőt szándékozik nevelni, ta
lán fáskertnek való helyet jelel ki és azt iszonyú erős kőfallal keritetibe, 
hogy fája majd biztosítva leendjen, s belőle senki ne lophasson? Ha ezt 
nem, tehát talán gazdasági iskolát állít legalább hat tanító számára, 
oüyképen, hogy mindeniknek évi dija legalább 2000 ezüst forint, tehát 
öszszesen 12000 pengő forintal; a szükséges épületek alkalmasint bele
kerülnek, ha pompásan, czélszerüen és tartóssá akarja építtetni legalább 
250,000 ezüst forintba.

Kérdem váljon igy fog e Homokhá>i uram gazdaságához kezdeni ?
Ha így tenne, az olvasók minden tétova nélkül esztelennek mon

danák.
Ha Homokházi uram az elmondottam va!amellyikét, vagy mind meg

teszi, még azért csak egy mérő búzája sem terem húsz mértföldnyi jó
szágán. Legyenek rajta a legpompásabb paloták; álljon jószága közepén 
olly magtár, mellybe beletér 4. millió mérő gabona; legyen a fáskert 
készen olly fallal befoglalva, miként a Ludoviceum kertje; tanítsanak 
intézetében a leghíresebb tanítók gazdaságot; tartsanak ez intézkedések 
már igen soká, legyenek életbe véve száz esztendeig: még ez csak e- 
gyetlen egy krajczárt sem hoz be a tulajdonos erszényébe, ha csak eze
ken kívül más intézkedést is nem kezdet; tudniliik napszámosokkal a 
futóhomok megkötéséhöz, vagy a mocsárok kiszárasztásához sat. nem 
fog; igen de ezt napszámosokkal vagy hoszszas időre csekély bérbe ad
va, vagy más módon is teheti ama roppant intézkedések nélkül.

Az emberek esztelenek, fonákul fognak rnindenhöz, mért? éppen 
azért, mivel nevelési jogukat kezeikből kibocsátottak. E nevelés gyümöl
csének köszönhetni, hogy vagy nem látják át, mihöz és miként kell fogni; 
vagy nem mernek semmi gyökeres orvosláshoz nyúlni, mivel gyávák, 
vagy végre a hatalmasabb osztály az aristocraták nem akarnak olly va
lamihez fogni, mi a nekik kedvező körülményeket megváltoztatná. Ez 
mind annak keserű gyümölcse, hogy a nevelési jogot elhanyagolták.

Az én meggyőződésem tehát az , hogy ha minden helységbe olly 
iskolát emeltek is, miilyen a Ludovieenm, vagy a Muzeum, ha minden 
tanítónak 2000 pengő forintot adtok is évi fizetésül és pedig különbség 
nélkül a legcsekélyebb faluban éppen úgy, mint a nagy városban, a dol
gon nem segít míg a nevelést a kormány intézi, s míg szabad közleke
dés nincs: ellenben ne építsetek bár semmi iskolát; ne rendelkezzetek a 
tanítók fizetése iránt, hanem eszközöljétek a nevelés és tanítás szabad
ságát, hogy kiki akadályozatlanul közölhesse gondolatát, meggyőződését: 
ekkor m-ndent megtettetek, vagy a lég öbbet megtettétek, s a mi még 
szükséges, ebből származik, ebből következik.

Látták az olvasók mit vettem alapul a nevelésben, tudniliik a gon
dolatok és meggyőződés korlátlan közölhetését, mert hiszen képtelenség
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nélkül senki sem tagadhatja, hogy a nevelés és tanítás, tulajdonképen 
nem más, mint gondolatközlés, vagy kik ezt tagadjátok, mutassátok meg 
miben áll a nevelés és tanítás ?

Midőn a fölebb említett költségkímélést akarom kifejteni, s azt 
megmutatni, hogy ha a nevelés józanészszerü, a társaság közköltségé
nek legnagyobb része önként megszűnik: természetesen szorosan kell 
ahhoz ragaszkodnom, mint ledönthetlen elvemhöz, hogy a nevelés lénye
ge , lelke a korlátlanul szabad közlésben rejlik.

így minden nehézség nélkül kezdhetek állításom támogatásához:
E l ő s z ö r  a gondolatok szabad közölhetése, semmibe , még csak 

egy krajczárba sem kerül, csupán egy pár sornyi törvény kell, például 
ez , vagy ehhöz értelemre hasonló : „hazánkban minden emberlény leg
kisebb megszorítás nélkül közölheti minden gondolatát, s minden általa 
kigondolható módon,“ ha pedig még többet is szükségesnek vél a tár
saság tenni, fölhihatja az országban levő tudós férfiakat, hogy méltó ju
talom mellett készítsenek minden tndományból jó kézi könyveket, s azo
kat társasági közköltségen kinyomathatja, s velők az iskolákat elláthatja. 
Ez nem kerül annyiba, mintha mindenütt pompás iskolaházakat épitetne.

M á s o d s z o r  e nevelési mód szerint nem volna szükséges állan
dó katonaságot talpon tartani, mertazigy fölnevelődött ifjak legszentebb 
kötelességüknek ismernék meg hazájokat védelmezni; ugyanis embernek 
természetében van azt, mi neki kedves, oltalmazni, a nélkül, hogy valaki 
erre felszólítaná, és pedig ezt tenné akár közösen használnák az egész 
haza javát, akár pedig kiki saját elkülönözött tulajdonnal bírna; mert ha 
a társaság közös használatban élne, tömegesen, közösen kelne föl a ma
ga közös haszna védelmére, ha pedig mindenki elkülönözve bírna saját 
vagyonnal, így a sok egyesből közös védő tömeg válnék; ez nem is 
lehet máskép, tehát az úgynevezett hadi adói költség megkímélve volna.

H a r m a d s z o r ,  ezen nevelésmód szerént a vallás magábul a ne
velésből fejlődve magát ebben fentartaná ; mert a dolgok természete 
hozná magával, hogy kiki gondolatát és meggyőződését szabadon közöl
hetvén , magának felfogása szerint vallást teremtene, és igy azon temér
dek vagyon, mi a vallási férfiak fentartására szolgál, másra forditathatnék; 
mert a nevelésnek e kettős czélja lévén, hogy a roszat akadályozza, a 
jót pedig előmozdítsa, ebből szükségkép moralitásnak kell támadnia; és 
ekként nem lévén szükség a gazdagon ellátott főpapokra , ezeknek jöve
delmét a társaság meggazdálkodná.

N e g y e d s z e r ,  az ember természeténél fogva inkább jó, mint rósz 
lévén —hogy mégisolly igen elromlott, semmit sem bizonyít, csak azt, 
hogy az öskorbéliek közöl némelly ravaszabbak a sokaság jóságával s 
együgyiiségével viszszaéltek, s intézkedéseket létesítettek, mellyek szük
ségkép okozák a romlást— ezen nevelési mód szerént minél előbb s mind 
inkább annyira tökéletesülne , hogy kiki kötelességét önként a maga 
hasznáért pontosabban teljesítené, mint most a sok fölebbvaló parancsá
r a ; ebből aztán természetesen az következnék, hogy a sok mindenféle hi
vatalnak legalább ®/t szükségtelen lenne ; mi nem csekély haszon volna.

Ö t ö d s z ö r ,  az illy nevelési mód szerént az emberek legelőször 
is a fonák gondolkodást, előítéleteket támadnák meg, pedig van e valami
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károsabb előítélet, mintáz,  hogy az udvaroknak olly pazar fényt kell 
Űzniük? E nevelés következtében, minden bizonnyal az udvari fény és 
pazarlás azonnal megtámadtatnék. Hány millió fordittathatnék igy a tár
saság jóllétének előmozdítására nem tudom; mert ismeretlen előttem, 
mennyibe kerül a fényes udvartartás, de hogy ez sok milliót megemészt, 
kétségtelen.

Ha az emberek azt hiszik, hogy fényes udvarok nélkül nem bol
dogulhatnak a társaságok, e hit onnét ered, mivel a nevelést az embe
rek kezeikből kisikamlani engedék.

Még több illy megkimélést is elszámlálhatnék, de röviden és kevés 
szóval csak azt mondom: e nevelés nem csak minden haszontalan költ
séget megkímél, sőt kimerithetlen kincsnek forrásául kezdene szolgálni.

Ti elveimmel ellenkezők ezt nem hiszitek, vagy ha hiszitek, saját 
érdekük mást tanácsol; de mért nem hiszitek ? éppen a ferde neveiés 
az oka. Én erősen, rendületlenül hiszem, hogy az illy nevelés legszebb 
gyümölcsöt terem. Barátim óhajtanám, hogy valami két száz év múlva 
feltámadhatnátok, miként fognátok akkor szájtátva bámulni, látván, hogy 
az akkori emberek többnyire ezeket hiszik, sőt némellyek gyakorlatban 
is lesznek azokbul, miket most chimaerának, kivihetlen theoriának mon
dotok.

Hát azt nem tudnátok e ti, hogy mind az, a mi most gyakorlatban 
van, előbb csak theoriában volt?

VII. FEJEZET.

E l ő k é s z ü l e t e k .
Mielőtt nevelési tervemet előadnám hasznosnak vélek némellyeket 

előkészület gyanánt elmondani.
Kikben az előítéletek megcsontosultak, azokhoz itt nem szólok; 

falra borsót hánynék; az idősek’ fülhártyáját más hangok edzelték meg, 
az én hangom arról viszszaverödik; én ifjakhoz intézem szavamat.

Ifjú barátim, ti még nem fogytatok ki az idöbül, a’ tanulás kor
szakát élitek, tehát nagyobb sükert várhatni tőletek; belétek is önlének 
ugyan a szülök majmozási szellemet, tehát nem kívánhatom, hogy abból 
egyszerre kitisztuljatok; ez hasztalan kívánat volna, hanem ha már maj- 
moznotok kell, jót, követésre méltót válaszszatok majmozási tárgyatokul.

Hogy pedig a választásban ne tévedjetek, irányt mutatok. Olvas
sátok és tanuljátok Cabet-nek: ,,Voyage en Icarie“ czimü munkáját 
( Mi ve l  t e l j e s  m e g g y ő z ő d é s e m  a z ,  h o g y  az el  k ü l ö n ö s  
z ö t t  t u l a j d o n  s a z  a b b ó l  s z ü k s é g k é p  t á m a d ó  e g y e n l ő t 
l e n s é g  m e l l e t t  ü d v  - e  f ö l d ö n  ne m v i r u l h a t  s o h a ,  mi g  
k ö z ö s  h a s z n á l a t  n e m v á l t j a  f ö l  j o g t a l a n  á l l a p o t u n k a t )  
ismerkedjetek meg e munkával; fökép pedig ajánlom hogy a 470—527 
lapokat olvassátok , mert mi magyarok szeretünk utánozni, még eddig 
nem igen erötettük meg magunkat a gondolkodásban; tekintélyekre sokat 
szoktunk adni. Ez említett helyen s lapokon jeles és nagy férfiak is cm- 
littetnek, kik a tulajdon ellen és közhasználat mellett szót emeltek; mi-
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böl azt látandjátok, hogy az eszme nem csak nem u j , de soha ki sem 
irtatott még az emberek agyából.

Bár szokták mondani: a’ szokás második természetünkké válik, de 
ez nem azt teszi, hogy emberi természetünk megváltozik. Módosultunk 
sokban a körülmények hatása szerint, de a fő dolgok, mellyek emberi 
voltunkat teszik , sohasem változnak meg.

A legfösvényebb, a legkegyellenebb ember, a leggazdagabb ego
ista , kik bivételkép léteznek, hajlandók néha a szegényen segíteni.

Honnét magyaráznád ezt meg, ha csak onnét nem, hogy a közös 
használatra ember teremtve van; ebbeli hajlamát soha nem fogod ki
irtani.

Ha embernek az ellenkező, tudniillik az elkülönözött tulajdon hasz
nálata volna természete, nem törekedhetnék társaságban élni; soha nem 
történhetnék meg, hogy a gazdagok nagy vendégségeket, lakomákat 
adjanak. Az elkülönözött vagyonnak az ősi időben általánosan nem olly 
értelme volt, mint mivé később elfajult, sőt épen közöshasználat vé
gett jelölt ki magának egyik másik családtársaság itt ott egyegy darab 
földet.

A tévedés és hiba abban állott, hogy többet jelöltek k i , mint a 
mire szükségük volt, s e fölöslegest minden áron még akkor is magok
nak akarták megtartani, midőn arra a megszaporodott többieknek szük
sége kezdett lenni.

De hiszen mi következik ebből ? csak az , hogy az emberiség fej
lődésével és tökéletesülésével e hiba, mint minden egyéb hiba is, orvo- 
soltassék. A nevelésnek czélja e hibát irtani, vagy javítani, orvosolni.

Azt nem tagadhatjuk, hogy az ember születésekor gyarlóbb, te- 
hetel'enebb mint akármi á la t; a* gyermekről hét, nyólcz, és több éves 
koráig másnak kell gondoskodni, különben elvesz, nem igy az álat.

És e hétnyolcz sőt rendszerint több: tiz, tizenkét év szükségesarra, 
hogy a gyermek önesze és tehetsége után fentarthassa magát; mondom 
e gyermeki évek már nevezetes részit teszik az emberi életnek, rnelly 
idő alatt közösen élnek; a gyermek mit sem keres , vagy igen keveset, 
de a többiek, a szülök, idősebb testvérek érte, helyette dolgoznak; 
midőn a szülök elaggnak, erejök fogyatkozik, akkor meg a felnölt gyer
mekek dolgoznak helyettük, nem igy van az álatnál.

A gyermek tehetlen korszaka alatt hozzájok szokik azokhoz , kik 
helyette és érte dolgoznak; a szülékhez és testvérekhöz: ez tartós 
társaságnak alapjaul szolgál. íme tehát a természet maga rendelé igy.

Az embernek természete, hogy mindig nagyobb tökéletességre 
fejlődjék, de ez máskép sohasem történhetik, hanem csak úgy, ha 
közösen egymásért dolgoznak, és ez igy is van a családoknál; inig 
egyik vagy másik hajlama és hivatása szerint valami művészetre, tudo
mányra készül: addig a többiek bekeresik neki, mit természete szerint 
megkíván. Közöshasználat nélkül ez nem történhetnék meg. —

Ez ellen csak ollyannak lehet kifogása, ki maga csak egy szalma
szálat sem tesz keresztül, ki senki helyett csak egy órányit sem akar 
dolgozni; ellenben azt kívánja, hogy mások helyette izzadjanak, ö meg 
a készet költi csak. —
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Kik a közöshasználat ellen kikelnek, bizonyosok lehettek benne, 
hogy ök henyék, heverök, rósz lelkiiek , csak más fáradtságának gyü
mölcséből élni szeretők, szóval embertársaiknak ellenségei, még egy 
szóval, ők avistocraták; mert igazságos ember nem kívánja , hogy érte 
mindig mások dolgozzanak, jó szivu ember meg szívesen megosztja fá
radtsága gyümölcsét azokkal, kik még vagy nem képesek keresni, vagy 
valami szerencsétlenség miatt nem dolgozhatnak.

Hiszen látjuk, tapasztaljuk, hogy emberek jótékony intézeteket 
állítanak. Mért? senki sem kényszeríti, nem eröteti őket arra, természe
tük ösztönözi szerencsétlenebb embertársuknak segedelmére lenni; va
gyonukat azokkal megosztani; ez világosan tanusilja , hogy ember kész 
szivhajlandóságánál fogva keresményében másokat részesíteni; de ha 
erre kész, mit tagadni nem lehet, a közöshasználatra épen ezen hajlan
dóság bírja.

A társadalmas életben számtalan olly bonyolodás fordul e lő , mel- 
lyekbül soha nem bírnánk kibontakozni csak erőszakos zsarnokság, vagy 
a közös használat elvének elfogadása által.

Példának okáért: valamelly nagy darab föld egy népcsoport által 
élhetésére kijelöltetett; e csoport történetesen arra a gondolatra vete
medik , hogy a darab földet magok közt annyi egyenlő részre, a hányán 
vannak, felosztják. A mint kiki a magáét ásni, munkálni kezdi, egyik 
azt födözi föl, hogy az ö részének alja csupa sóbul áll, erre minyájok- 
nak szükségök van. Mit tesznek, mit tehetnek mást, mint ezt: vagy 
erőszakkal kényszerítik azt, kinek telkén a só találtatik, hogy engedje 
át az egésznek, vagy kénytelen lesz az egész ez egynek nyerekedési 
önkényét törni, vagy pedig újra tanácskoznak s közös használat beho
zatalában egyeznek meg. Mást nem tehetnek.

De lehet számtalan illy eset. Némellyeket még megemlítek: egyik
nek földén olly orvosnövények találtatnak, miilyen az egész országban 
sehol, s mindnyájuknak szükségök van reá;— másiknak földén igen ha
talmas gyógyerejü érczes viz találtalik, miilyen nincs több az ország
ban; — a harmadiknak része történetesen olly kedvező fekvésű, hogy 
csak ott van egészen jó ivó viz; — meg egy másiknak osztalékában 
csupa vas találtatik, holott sehol másott, pedig erre elmulhallan szük
ségök van; — kettőnek vagy háromnak telke éppen a tenger mellett 
nyúlik e l, tehát csak ök fogják ezt használhatn i s a t. Mit tegyenek a 
többiek? vagy kénytelenek e nehány önkényétől függni; vagy erővel 
kényszeríti a sokaság, hogy az ö részüket a statusnak engedjék át, mint 
mondani szokás, s történik is; vagy a közhasználat elvét kell be- 
hozniok.

Csudálom, hogy az emberek a közös használatot általánosan; 
egészben nem kísértették meg, holott félig mindenütt gyakorolják. 
Egyházakat közösen építenek; papjukat közösen fizetik; iskolatanitót 
együtt tartanak s az iskolát is közösen építik; marháikat közös pásztor- 
örzi; temetőjük szinte közös; orvost, vagy sebészt a közösből fizetnek; 
határjukbeli útjaikat közösen csinálják; a papjuk és iskolamesterük föl
dét a közönség együtt miveli; község vagy helységházat együtt tarta
nak; a földesúri tartozásnak lerovására mindé nik ük kimegy, tehát szín-
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te közösen szolgálják le ; nagyobb helyeken kórházat, vagy más jó 
czélu intézetet alapitnak, emelnek közköltségen ; hivatalv:selöiket kö
zősből fizetik s a t. ha már ennyi mindenféle csak közösen megy, és 
nem is mehet máskép , ugyan mért nem kisértik meg még az egyet is : 
földüket közösen művelni, s annak gyümölcsét közösen élvezni?

No de semmi, az idő megérleli ezt későbben.
A tulajdon kijelölési tévedés megtörténvén, századok és ezredek 

alatt nagyon megszokottá lön, s minden vétkes következményeivel na
gyon elterjedt, tehát fáradságos lesz a természetes útra viszszavinni, 
annál inkább, mivel a kik sokat jelöltek ki magok számára tulajdonul, 
(mellybol munka és fáradság nélkül élhetnek), e kényelmüket nem akar
ván föláldozni, — s a dologtul elszokván, mindég ellenzeni fogják a 
közhasználatot.

Az emberek ezerféle körülmények miatt nem egyformán fejlőd
hetvén ki, természetes, hogy belátásuk, meggyőződésük sem egyforma.

Némellyek tehát még csak annyira jutottak, hogy legfőbbnek 
tartják, ha mindenki sajátot, tulajdont szerezhet; mások ezen felül 
emelkedtek, ezentúl vannak s meggyőződésük az , hogy az elkülönü- 
zött tulajdon ki nem elégitö, hanem csak a közöshasználatban találhat
juk fel boldogságunkat.

Hogy hasonlíthatatlanul jobb, ha mindenkinek egyenlő joga van 
elkülönzött tulajdonnal bírni, mint ha e jogot csak némellyek bitorol
ják , a sokaság pedig csak száraz kortyot nyel, ezt csak esztelen tagad
hatja; de hogy a közöshasználat meg az elkülönözött tulajdonnál is jobb, 
igazságosabb; ki a dolgokba csak kissé mélyebben tekint, kénytelen 
megismerni.

Én azok közé tartozom, kik a közöshasználatot legjobbnak tart
ják, de megelégszem még most azzal is , ha kiki akadályozatlanul tu
lajdont vehet. Egyébiránt azt tartom : józan ember mindig a mellett 
szól, agitál mit meggyőződése szerint legjobbnak, legüdvösebbnek hisz, 
következik tehát, hogy nevelési eszméimet a közhasználatra alapítsam; 
de mivel ennek a saját tulajdon áll ellenében, ismét a következik , hogy 
ezt támadjam meg; mert mig ez fönáll, addig közhasználat nem léte
sülhet; és előkészületem tulajdonkép e megtámadásban fog állani.

Gyöngébb tehetségem, mint sem síikért egy hamar remélhetnék, 
de meggyőződésemet azért kimondom.

Ti, kik a tulajdont szentnek, sérthetlennek ismeritek meg, vagy 
azt kell állítanotok hogy: nincs Isten ki e földet a maga művének, tula- 
donának tarthatná, vagy ha hiszitek, hogy van Isten, ki e földnek s az 
egész mindenségnek u ra , akkor a rablást nevezitek szentnek ; mert 
ugyan nem rablás e Isten földéből, mellyet az egész emberiség számára 
teremtett, tetszés szerint csak úgy elfoglalni és másokat abból kizárni?

Vagy ha sem istentagadó, sem rabló czimet nem akartok maga
tokra ruháztatni, azt kell bebizonyítanotok, hogy kiváltsággal birtok e 
földből tetszés szerint elfoglalni s másokat kizárni, mást gondolnunk 
nem lehet.

l)e a kiváltságot vagy Isteniül bírnátok, vagy más valakitől. Ha 
Istentől volna, öt igazságosnak nem ismerhetném, tehát inás valami
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volna és nem Isten, ha pedig mástól bírni állitnátok, megint azt kellene 
világosan megmutatnotok , hogy azon más kicsoda , és adhatott e nek
tek erre kiváltságot?

De hiszen ezt megengedni szörnyű képtelenség volna , mert azon 
más hogyan rendelkezhetnék Isten (tehát nem maga) földéről?

Ti alkalmasint azzal álltok e lő : hiszen e földnek majd minden né
pei megegyeznek abban , hogy a tulajdon szent* Igen de mit bizonyít 
ez állításom ellen? Ledönti e az t, hogy e föld Istené, s hogy mind 
azok számára teremté, kik rajta megjelennek? Soha.

Állitom tehát ismételve, és pedig még sokszor ismételve, hogy a 
földbül csak úgy tetszés szerint elfoglalni szükségtelent is, holott az má
soknak kellene, rablás; s az illy elfoglalás által fenlevö fölösleges tu
lajdon, bitorlás.

Ti, kik velem ellenkezőleg vagytok meggyőződve, alkalmasint 
azt mondjátok, hogy állításomat okokkal támogassam, de kérdem szük
séges e ? Ki jogosított fel titeket a rra , hogy az én meggyőződésemmel 
ellenkező állitástoknak bebizonyítása alul föl vagytok mentve? Ti azt 
mondjátok: (a tulajdon igazságos, szent, sérthetlen, éu is mondom, 
de csupán azon ingó tulajdon, mit kiki maga fáradsága által szerez). 
Ki azonban a földbül foglalt el sokkal többet, mint a mennyire szüksége 
van, ezen fölösleg nem az ö sérthetlen tulajdona, hanem inásoktul elide
genített, s bitorlott föld. Azt tagadom, hogy ez szent volna.

Bizonyítsátok ti előbb b e , okokkal támogassátok, hogy ez szent, 
sérthetlen.

Ti talán abban helyeztek nyornatékot, hogy ti sokan vagytok, mi 
pedig kevesen , ebből azt húzzátok k i , hogy tehát nektek nem is szük
séges gyözokokat fölhozni, mert hiszen az már maga elég győzök, elég 
bizonyítás, hogy igen sokan vagytok: de minő argumentum ez? vál
toztat e ez a dolgon? teljességgel semmit.

Nem tudjuk e, hogy gyakran álltak föl egyes férfiak, kik az egész 
sokaságnak hitével, meggyőződésével ellenkezőt állítottak, végre az 
idő megmutatá , mellyiknek volt igazsága.

Mi tehát épen úgy pusztán állíthatunk valamit mint t i , s a később 
kor fog állításunk fölött ítéletet mondani. Hogy kevesen vagyunk még, 
talán nem fog nekünk hibául fölrovatni. Sőt ha senki nem pártolná állí
tásomat kívülem, azért én attól jelenleg viszsza nem lépnék.

Hogy mindig ezen meggyőződésem lesz e , erősíteni éppen nem 
akarom ; hiszen a körülmények sohasem ugyanazok többé , tehát azok
nál fogva ember változhatik. De a mi egyszer igazság, az nem lehel 
valaha máskor ne m i g a z s á g ;  és hogy e földhöz mindnyájunknak, 
kik rajta élünk, egyenlő jogunk van , ezt igazságnak tartom , megszű
nik e ez egykor igazság lenni ? nem gondolnám.

A mint mondám, állításomat olly pusztán is kimondhatom támoga
tás nélkül, miként ti ellenkezőim a magatokét, de némellyeket el
mondok.

Hogy állításom mindig, vagy legalább minél többször szem elölt 
legyen, ismételnem kell: a fölösleges f o g l a l  má n y ,  r a b l á s  s 
e z e n  f ö l ö s l e g e s n e k  t u l a j d o n u l  h a s z n á l á s a ,  b i t o r l á s ;

(



356

hogy ez olly igen megöröködött, oka, mert : j o g o s  Sá gr ó l ,  e g y e n 
l ő s é g r ő l  és s z a b a d s á g r ó l  álfogalmunk van; e legszentebb tár
gyakra nézve még zavarban vagyunk.

Minden társadalmi intézkedéseinknek alapja lévén a tulajdon, ter
mészetes, hogy ha < z jogtalanság, belőle nem folyhat ki jogosság. Az 
ős foglalmány következtében Árkosi bir száz ezer holdnyi földet, pedig 
ö megélhetne húsz holdbul is becsületesen; másik tiz embernek egy 
talpallatnyi földe sincs , tehát szükségtől kényszerítve , neki mennek Á 
földének, s magok számára elfoglalnak belőle száz holdat, hogy mind
egyiküknek jusson tiz hold, És igy mindgyárt meglátjuk, miilyen jogos
ságunk van.

A tiz embert megfogják, megkötözik, behurczolják valamelíy 
törvényszék elébe. Egy közülök nemes ember, a másik kilencz nemne
mes. Áz ítélet kimondatik fölöttük: az elfoglalt földet Arkosi tulajdonos 
viszszafoglalja, s ez közönséges fogalmunk szerint természetes, a ki
lencz ember 10 évre bezáratik, s minden évnegyedben 25 botot kap , a 
tizedik csak öt évre és nem kap botot, mert nemesember.

Mi jogossági fogalmunk szerint nem mondhatunk mást, minthogy 
ezek a tulajdonnak megtámadói példásan megbüntettessenek, tehát be- 
záratlassanak; ezt fogja mondani akárki is ,  mert ezt hozza magával az 
igazság.

Talán ebben térnének el a vélemények, hogy egyik 5, másik 
12 évet, meg másik talán csak 6 évet gondol elégségesnek büntetésül, 
majd meg mások félévenkint gondolnák a huszonötöt kiosztatni, nem pe
dig minden évnegyedben.

Mondom, mi ezt igazságosnak vagy jogosnak tartjuk, pedig ha 
mélyebben vizsgáljuk, jogtalanság; mért? mert Árkosinak ösösei töb
bet foglaltak el, mint mennyire szükségük volt; elfoglalták azt is, mire 
természeti szükségeik kielégithetése végett mások tartottak számot; el
foglalták azt, mit Isten egyéb emberek számára teremtett.

Szóval, az említett tiz ember azt mit Árkositul, — vagy Bitorló- 
situl mindegy — elfoglalt, valóságos övének nézte s még is mivel azt 
munkálni kezdik, s gyümölcséből élni akarnak, bezárják őket.

Kérdem jogosság e ez?
Annak megmutatására, hogy a mit jogosságnak nevezünk, nem 

jogosság, száz meg ezer példát tudnék felvilágosításul elsorolni; egész 
könyvet lehetne vele betölteni, de nem czélom, hiszen pusztán is állít
hatom , hogy a mi jogosságunk e nevet nem érdemli meg.

Hiszen nem különböztet e meg maga a legradikálisabb aristocrata 
kétféle jogot: históriait, és természetit? pedig képzelhető e kétféle 
jog? a históriai jog tehát nem más, mint az igazságtalan jog, vagy ököl
jog , mit máskép erőszaknak, bitorlásnak nevezünk.

Nézzük csak, jobbak e fogalmaink az egyenlőségről. De ugyan mi 
képtelenséget akarok csak mutogatni? hogy fogalmunk nem tiszta az 
egyenlőségről és szabadságról ? Boldogisten mennyire téved az ember 
legjobb szándékában is , hiszen hol egyenlőség és szabadság teljesség
gel nincs, ott fogalomról sem lehet szó. E fölött nincs mit vitatkoznom.
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Hol egy kis rész bír mindent, a többi szegénységben smyarog; 
hol egy rész urkodva parancsol, a sokaság pedig szolgailag engedel
meskedni kénytelen: ott sem egyenlőség, sem szabadság nem kép
zelhető.

Vagy talán azt mondjátok, hogy azok csakugyan szabadok, kik 
parancsolnak és uralkodnak, hiszen ezzel legkézzel foghatóbban azt ta
núsítanátok , hogy nincs fogalmatok a szabadságról. Hiszen az önkény 
zsarnokság, mi a szabadsággal nem mindegy.

Mig elkülönözött tulajdon valahol létezik, olt addig egyenlőség- nem 
képzelhető.

Sokszor megkísérti embert a hiúság. —Én midőn e fejezetet meg
kezdettem , azt tettem föl magamban, hogy roppant készülettel fogok a 
tulajdonnak megtámadásához—; szándékoztam minden Írónak ide vonat
kozó nézetét, nyilatkozatát fölhasználni, s temérdek idézetekkel íráso
mat fontossá tenni, de a jó Isten tudja mért, megint csak felhagytam 
vele, s egyszerű és szokott fegyvereinhöz, a józanészköz folyamodni 
jobbnak tarloltam.

Félre tehát minden tekintély minden tudományosság , én ügyetlen 
vagyok benneteket haszonomra fordítani.

Ugyan mivel tudjátok ti velem ellenkezők azon lantokat védelmez
ni és bebizonyítani i s , hogy a tulajdonkijelölés embernek természeti 
joga, vagy természeti jogai közé tartozik?

Igen ha valaki csak annyit jelölne ki, mennyi különben is részére 
ju tna, ha annyi tökéletesen egyenlő részre osztatnék a földszine, a hány 
ember rajta é l; mondom, igen ennyit elfoglalnia természeti joga van. 
De erre megkivántatnék, hogy midőn a maga részére eső darabot elfog
lalná, előbb megolvasná a földön élő embereket hányán vannak, hogy 
ahhoz alkalmazhatná arányát, kivethetné a reá eső tulajdont. Igen de 
képes volna e ember ezt tenni? Hiszen igy még alig fogna a megolva- 
sáshoz, már vagy többen volnának, vagy talán kevesebben.

De ha kedvéért nem születnék vagy nem halna meg senki ötven 
esztendő alatt — a mi képtelenség — ez idő neki kevés volna, nem 
végezhetné be a megolvasást.

Azonban engedjük meg e képtelenséget, még azt is pontosan 
kellene tudnia: mennyi a haszonvehetö és használhatón föld? mert az 
nem volna igazságos, hogy ö valamelly termékeny helyen kerítené ki a 
maga részét, sokaknak pedig terméketlen maradna.

Sőt ha még azt is megengednék, hogy pontosan ki van számítva, 
mennyi használatlan föld van , s csak az ezen kívül létező földrül volna 
szó ; csak a használható földnek felosztása értetnék: ez is képtelenség 
volna ; mert a tengereknek nem parancsolhatunk; a föld belsejében 
történő változásokra nincs befolyásunk, hatalmunk, pedig ezeknek kö
vetkezésében a felső szín változik; néhol üregek támadnak, behorpad
nak, völgyeket képeznek, ezeket viz borítja e l, az elébb használható 
föld megsemmisült, jobban mondva viz alá merült.

Ezen elmerült résznek nehány tulajdonosa megmenekedett ugyan, 
de mit csináljanak, hová forduljanak9 ha a többi földnek minden része 
már másoknak egyenlő osztalékául esett? Nekik vagy el kellene veszniük;
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vagy a földet újra kellene osztani, hogy ezeknek is ismét egyenlő rész 
jutna , vagy pedig ha a többinek nem volna kedve ezt tenni, e nehány 
veszni nem akarvány kénytelen volna erőszakhoz nyúlni, s más egye
sektől annyit foglalni e l , mennyi nekik elmulhatlanul szükséges lenne. 
Mert azért, hogy akaratuk ellen a természetnek működése miatt az ö 
részök elmerült, természeti jogok e földnek annyiad részéhez, mennyi 
egyre ju t, meg nem szűnt.

Lám mi következnék még akkor is , ha a föld színe tökéletesen 
egyenlő annyi résztulajdonra osztatnék, mennyi lakóinak száma volna. 
Máskép pedig a föld tulajdon jogos soha sem lehetne, ha csak egyenlő részre 
nem volna kiosztva. Igen de ez képtelenség, midőn tudjuk, hogy min
den órában többen vagy kevesebben születnek vagy halnak.

Embernek természeti joga az , mit születése után azonnal gyako
rol; más szóval természeti joga természeti szükségével egy , mert joga 
nélkül szükségeit ki nem elégíthetné; neki lélekzenie, melegednie, 
ennie és innia kell, különben elveszne; de ha tulajdonul ki nem jelöl 
valami darab földet azért el nem vesz, tehát világos, hogy a föld tu
lajdon kijelölés nincs term szetéhöz, létéhöz szükségkép kötve.

Ha embernek természeti szüksége , tehát joga volna tulajdont ki
foglalni, Adámnak is —tegyük hogy ö volna az első ember— mindgyárt 
osztozni kellett volna elsőben Évával, aztán egymásután születendett 
minden gyermekükkel, mihelyt azok önállhatókká fejlödendettek volna 
ki, Pedig nem volt volna e ez szörnyű képtelenség?

Ne csaljátok magatokat, a tulajdont természetünk nem követeli, 
ez szabad akaratunkból származott tévedés, vétkes kicsapongás. Mert 
hiszen ha embernek ez természetében alapulna; ha ez megkivántatnék 
létezhetésére: az egész föld szüntelen fölméretés alatt volna. Minden 
nap számosán érik el azon k o rt, mellyben magok szárnyára kelhetnek , 
ezek nem (élezhetnének tovább, hacsak tulajdon nem jelöltetnék ki szá
mokra. De mig a kimérés bevégzödnék, addig is el kellene veszniök. 
Sőt ha élhetésükre természetük kívánná meg a tulajdont, mihelyt szü
letnek, mindgyárt meg kellene az elosztásnak történnie, mások, teszem 
szülőik által, különben azon kort el sem érhetnék, mellyben magok 
szárnyára kelhetve, ők magok tehetnék a kiméré *is

Ti a tulajdonnak védői legyetek következetesek, s védjétek azt is, 
hogy a levegőt, vizet, melegséget világosságot el kell tulajdonítani.

Midőn ember születik : levegőre , melegségre , világosságra , s az 
anyai tejre, szóval táplálékra szüksége van. Ezek nélkül nem létezhet. 
A mik embernek életét föltételezik , azok osztás , kijelölés , eltulajdoní
tás alá józanul nem eshetnek.

Azt kérdem most, hogy kevesebbé van e embernek e földre szük
sége, mint a levegőre, világosságra , melegségre, s az anyai téjre ? Sőt 
legnagyobb, legelsöbb szüksége van e földre, mert ide teszi le lábát, 
mivel a levegőben nincs támaszpontja.

Ha e földön megállapodása nem volna, sem levegő, sein világos
ság , sem melegség, sem táplálék emberre nézve nem létezne; tehát ö 
maga sem élne; fokozatos közvetettség által éppen magából a földből
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lesz és ismét földdé válik; az ember e földi természetnek része, tőle el- 
válhatlan, vele egy , belőle éled fö l, s bele oszlik föl.

Nem szörnyű képtelenség e tehát állítani : ez a földrész enyém; 
amaz tied? a többinek pedig mondani: neked nincs benue részed.

Hiszen te , ki azt állítod: ez a tiz mértföldnyi darab enyém , nem 
éppen abból élsz, nem éppen abból támadtál.

Minden egyes embernek létezésére az egész földtermészetnek 
öszmüködése kívántatik meg.

Levegő nélkül azonnal meghalnál, s e levegő azon darabbul fejlő
dik e csak k i, mit te tulajdonodnak nevezel ? Kigőzölgés nélkül s az 
ebből lehulló eső és harmat nélkül nem volna életed, és e kigőzölgés a 
a belőle támadó eső és harmat csak abbul fejlődik e ki, mit te tulajdon 
földednek nevezel? Milly képtelenségekre vetemedtek az emberek!

És fontoljátok csak jól meg, mig az is képtelenség, hogy minden 
e földön élő egyes embernek a többiekéhez tökéletes arányú résztulaj
dona legyen, hát még minek nevezzük azt, hogy némellyek fortéllyal, 
erőszakkal, hatalommal a legnagyobb részit elfoglalták, kevés részt hagy
tak másoknak, a nagy sokaság pedig egészen ki van szorítva ?

Mikép vált valarnelly darab föld akárkinek is tulajdonává? vagy 
foglalás , vagy munkálás , vagy örökség , vagy vevés, vagy végre aján
dék által; más módon nem lehetett.

Foglalás által kezdetben, midőn még olly esztelenek voltak, mi 
szerint talán azt hitték, hogy több ember nem jövend, jelölhettek ki ma
goknak egy egy részt, és pedig nagy részt, mivel kitellett, s azt tulaj
donuknak aztán nevezhették, de midőn látniok, tapasztalniok kelle, 
hogy többre szaporodnak: jogtalanság s bitorlás nélkül azt magoknak 
meg nem tarthatták, a mire elmulhatlanul szükségük nem volt, a mire 
ellenben másoknak szükségök vala.

A csupa foglalás még azt senkinek tulajdonává nem teszi, mit el
foglal. Ezt éppen csak úgy tekinthetni, mint midőn valaki a színházban, 
egyházban vagy akármi más öszszejövetelnél egy helyet elfoglal; a ki 
későbben érkezik a már ott ülőt vagy állót helyéből ki nem tolhatja, ha
nem másott foglal helyet. De azért, a ki előbb oda ült vagy oda állt, 
azon helyet tulajdonának soha nem nevezheti. Hiszen mihelyt ott hagy
ja , más foglalja el. Mert valamint ö elébb menvén mint másik, tetszése 
szerint válogathatott s foglalhatott helyet, úgy a ki más alkalommal 
ment előbb szinte kedve szerint választott s foglalt el helyet. És nem 
volt volna e valóságos képtelenség azt mondaniok: mi ugyan kimegyünk 
innét és ma viszsza sem jövünk, de e helyeket azért senki el ne foglalja? 
Mindenki eszközölhet magának elfoglalt helyén annyi kényelmet, men
nyi tőle telik: szépítheti, fölczifrázhatja, puha vánkost tehet maga alá 
sat. csak másiknak hatáskörébe ne csapjon át. Például ha mindnyájan csak 
ülnek, egyik pedig hoszan kinyujtózni akar, ha másokat megszorítana , 
erre nincs joga, mások nem tűrik; hanem csak akkor, ha mindenik 
fekvéses helyet töltene be.

Az illy elfoglalás csupán türelmen alapul, de a türelem képtelen
ség nélkül más forma nem lehet csak kölcsönös, viszonyos; mihelyt
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csak egyik tűrne el valamit, a másik meg nem, ez önkényt gyakorolna, 
így világos, hogy a foglalás egyenlőséget tesz föl.

Vannak emberek, tudniillik tudós, tudományos, tanult emberek, 
kik a tulajdont a háborúkból, hódításokból akarják megalapítani.

De az illy tractatusok szerint vagy egyenlően osztaték ki minde- 
niknek része, vagy nem. Ha egyenlően osztatott ki, hol van az egyen
lőség? miként tűnhetett el a föld színéről azon egyezkedések óta ? Ha 
pedig nem egyenlően osztatott ki, azok, kiknek kisebb rész jutott, esz- 
telenség nélkül meg nem nyugodhattak a tractatusokban, s ha még is é- 
letbe léptek, a gyöngébbekre erővel, hatalommal tolták; igen de ez igaz
ságtalanság.

íme tehát az intézkedések jogtalanságból folytak.
Azt hozni fel győzőkul, hogy az utódok beleegyeztek, ellene nem* 

protestáltak, tehát hallgatva elfogadták a tractatusokat, s igy a tulajdon 
jogszerű lön: ez czáfolásra sem méltó; hiszen az utódok az ősökre 
erőszakolt tractatusok szerzőinek érdekéből, még gyöngébbek lettek, 
hogyan nem egyeztek volna tehát az erősebbeknek tractatusába bele ? 
ezt tenni kénytelenek voltak.

Még egyszer: e föld nem más, mint roppant kiterjedésű színhely, 
hol mindenki egyenlő joggal bir, váltogatva majd szerepet játszani, majd 
meg csak a játszókat nézni, miként kinek kinek tetszik; de természetes, 
hogy egyik a másikát sem a játszásban sem a nézésben nem akadályoz
hatja. —

Bizony bohók vagytok, midőn a kis színházban minden úgy van 
elrendelve , hogy kiki láthasson , nézhessen, tetszés szerint foglalhat 
helyet földszint, karzatokon vagy páholyban, s a nagy színhelyen más
kép cselekesztek.

De nézzük mi következik ebből? Egyenlőség; hogy a hely, vagy 
rész , mit egy egy elfoglal, senkinek rövidséget ne okozzon ; senkit ki 
ne szorítson: csak akkora lehet, mekkora leszen az osztalék, ha az egész 
osztandó hely a résztvevők által elosztatik; továbbá minthogy a helyek 
számának mindig annyinak kell lennie, a hányán vannak a nézők : termé
szetes, hogy egy néző két vagy három, vagy éppen több helyet nem fog
lalhat e l; mert végre a mint több vagy kevesebb néző van, a helyek 
azon arányban szükebbek vagy tágosabbak lesznek.

Az embernek joga van élni, ezt megismeritek mindnyájan; sőt 
bűnnek, véteknek tartjátok, ki magának vagy másnak életét elveszi; 
ki másnak életét veszi megbüntetitek; ha az föltámadna, ki magát végez
te ki, valószínűleg még öt is megbüntetnétek, mivel az, kinek nem si
került az öngyi kosság, hanem életben maradt, azért lakói.

Ezzel tanúsítjátok, hogy embernek van joga élni, mert máskép 
esztelenség volna valakit megbüntetni azért, hogy mást megöl. Igen de 
miben áll az élet, vagy miben áll az életnek joga, ha nem abban, hogy 
minden eszközhöz nyúlhat, mit létezhetésére jónak lenni gondol?

Ha tehát valakit az életre szükséges eszközök megragadásában, 
munkálkodásában, hatáskörében gátoltok, akadályoztok: öt megölitek, 
mint lassú méreggel szoktak némellyek ölni; mert nem engedni valakinek
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mind azt megtenni, mit tennie kelle , s nem engedni úgy tenni, miként 
legjobbnak lenni hiszi, ugyan nem ölés e, ha az élet működésben áll?

Milly szörnyű ellenmondás, vagy következetlenség, vagy gonosz
ság vagy esztelenség, vagy nem is tudom minek nevezzem: szt meg
büntetni, ki életet vesz el, és élni még sem hagyjátok, hanem csak síny
lődni engeditek az embert, holott jobb volna rá nézve nem lenni, mint 
így sínylődni. —

Itt azt láttuk, hogy foglalás által máskép nem válhatifcvalami rész 
valakinek tulajdonává, hanem csak úgy, ha nem foglalna el többet, mint 
a mennyi az egész emberiség mindegyik tagjának jutna , de így osztani 
föl, miután az emberek száma mindig vagy fogy, vagy szaporodik, kép
telenség: következtetés tehát az , hogy elfoglalás által senkinek tulaj
dona, jogos földtulajdona nem lehet.

De talán munkálkodás által inkább tulajdonává válhalik embernek 
valamelly földrész?

Vizsgáljuk meg.
Lehet e valamit megmunkálnom , hacsak elébb el nem foglalom ? 

Nem. Tehát ha elfoglalás által nem lehet valami tulajdonommá, munka által 
sem; mert a munka nem más, mint a foglalás’ nyilvánítása, vagy is maga 
a foglalás; e kettő egy. Bírhatom ugyan, hasznát vehetem, de csak a 
ráfordított fáradság gyümölcsét mondhatom magaménak ; ezt tőlem jo
gosan el nem veheti, csak erővel idegenítheti el.

Ha valaki csupán annyit venne munka alá, mennyi rá még a lehető 
legnagyobb népesség által felosztatva is mindenesetre esnék, ezen részt 
mindenkor jogosan valhatná magáénak, birtokának, mert annyira szük
sége van; de azért tulajdonának azon értelemben, miként mai időben 
venni szokás, nem nevezhetné; mert megszűnvén ö lenni, azon részt 
sem el nem adhatná, sem máskép nem rendelkezhetnék vele, mivel ah
hoz minden élő embereknek, tehát az egésznek joga van ; ugyanis ha 
Isten e földet minden rajta élő embernek kivétel nélkül egyenlő haszná
latra teremté, a meghaltnak része az egészre, a még élőkre háromlik, 
mivel mások nincsenek az élőkön kívül; de az élők öszveségeé az egész; 
mert ha nincs az élőkön kívül senki, kié volna azon rész , mellynek 
használatából egy valaki kihalt?

Józanész szerint senkinek el sem is adhatná; mert hiszen vagy az 
egésznek , vagy valamelly egyes embernek kellene megvenni.

Az egész esztelenség nélkül nem vehetné meg, mert úgy is rá há
romlik viszsza, de ha megvenné is, ez nem tekintethetnék vételnek, mi
vel az árát nem vihetné el mint meghalt magával, tehát ez azon egészé 
maradna szinte: ha pedig egyesnek akarná eladni, ez sem vehetné meg 
igazságosan, mivel neki már egy akkora része van , mekkorával a töké
letes egyenlőség eszméje szerint mindenkinek bírnia kell, s ha valamelly 
egyes megvenné, neki két része volna, igen de ez képtelenség , mivel 
éppen azon föltétel alatt engednök meg a tulajdont, ha mindenkinek tö
kéletesen egyenlő része volna; ha pedig egy valaki azt megvevén két 
részszel bírna, nem volna az egész mindnyájuk közt egyenlő részre oszt
va, igen de ez esetben nem lehetne senkinek tulajdona , tehát mint nem 
tulajdont el nem adhatná.
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Azoknak, kik nagy darabot bírnak, szóval a gazdagoknak könnyű 
mondaniok: ezen kerítést én csináltam ; ezen darab földet saját munkám 
által szereztem s tettem magamévá *, igen de mi azt kérdezzük: hol van 
kiváltságtok többet elfoglalhatni, mint a mennyinek egyenlően felosztva 
mindenkire esni kell ? Kicsoda mutatta ki nektek a határokat, hogy med
dig kerítsetek be sajátotokul ? ha munkáltátok, gyümölcsét magatok él
veztétek ; s miként kívánhatjátok tölünk, hogy munkátok diját mi meg
fizessük, holott mi meg nem bíztunk benneteket; napszámosainknak ti
teket soha nem fogadtunk; de miként is kívánhatnátok munkátoknak ket
tős díját? hiszen fáradságtoknak gyümölcsét abból már megszedtétek.

A munka valamelly darab földet soha senkinek sajátjává nem te
het, csak a termesztmény övé, mit kettöztetett vagy többszörözött szor
galma és fáradsága által elővarázsolt.

Engedjük meg, hogy munka állal valami darab föld X.nek tulajdo
nává lön, s azzal tökéletesen szabadon rendelkezhetik; tegyük, hogy 
semmi örököse nincs, kire szálhatna, s végrendelet nélkül hal meg. Mi 
történik e földdel ?

Ha ez X.nek valóságos tulajdona, senkinek nem szabad hozzá nyúl
ni , mert éppen ti a sajátnak védelmezői állítjátok, hogy a tulajdon s z e n t  
és s é r t h e t  l en.

Ha azt mondjátok, hogy midőn X meghalt a darab föld megszűnt 
tulajdona lenni, mert csak élő emberlény bírhat azzal, kérdem: kié lesz 
tehát az illy tulajdonos nélkül maradt föld ?

Józanul másé nem lehet, mint az egészé, mert az egész népségnek 
mindig az egész földhöz van joga; ugyanis képtelenség nélkül nem ál
líthatni, hogy: egy valami kis rész kivétetik s az senkié sem. De X. tett 
végrendeletet és pedig ez t: mivel nekem semmi örökösöm nincs, földem 
pedig tökéletes tulajdonom, utolsó akaratom a z , hogy e föld senkié se 
legyen; senki ne mivelje, hanem maradjon mindenkor miveletlen.

Ha azt mondjátok, hogy kiki szabadon rendelkezhetik tulajdonával, 
X. e végrendeletet tehetó, s a többi tartozik e végső akaratot tisztelni; 
ha pedig azt mondjátok, hogy illy végrendeletet nem tehetett, a tulaj
dont nem ismeritek el.

Nézzük harmadszor, örökség által válhatik e egy darab föld vala
kinek tulajdonává?

Ha valaki foglaláson és munkáláson kívül más móddal juthatott tu
lajdonhoz, ezt gyermekének hagyhatná; mert mint fölebb láttuk, sem fog
lalás sem munka által nem szerezhetni tulajdont.

Igen de mutassátok meg, mi módon juthatni tulajdonhoz, ha fog
lalás, és munka által nem lehet.

Ha ezt megmutatjátok, akkor természetesen hiszem , hogy az , ki 
a még előttem ismeretlen, de általatok megmutatandó módon szerzendett 
tulajdont, azt fiának hagyhatja, és igy a fiú öröklés által juthatandott 
volna tulajdonhoz.

Azt gondolom csak nem akarjátok állítani, hogy: ámbár az atyának 
birtoka nem volt még igazi tulajdona, de miután ez fiára szál, már ennek 
az valóságos tulajdona legyen; ezt állitni képtelenség volna,

Ha az atya nem bírna többel, mint csak annyival, mennyi minden
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egyesre esnék, ha a nép száma által a föld elosztatnék, ezt joggal hagy
hatná fiára , s a fiú ezt igy öröklés által szerzendett tulajdonának mond
hatná; de szükségtelen volna tulajdonának a z é r t  mondania, mivel 
atyjáról maradt rá, mert neki ennyit, az egyenlőség szerint, különben is 
kapnia kell, akár hagyna rá atyja, akár nem.

Hiszen ö az egésznek egyik tagja; neki éppen úgy van joga élni, 
mint akármelyiknek, tehát öt az osztalék éppen úgy illeti, mint akárkit 
mást.

És mivel e fiú a neki szükséges részt nem azért kapja, mivel már 
apja is bírta, hanem azért, mivel nélküle nem élhetne; mivel természeti 
szükségeinek kielégítése végett egy darabot munkálnia kell: tehát vilá
gos, hogy nem öröklötté, sigy örökség utján sem szerezhetni tulajdont.

Végre talán vevés által szerezhetni tulajdont? Olly kevéssé, mint 
az előbbi módokon. Itt éppen azt kell mondanom, mit fölebb.

Én megveszek valakitől némi birtokot. De e valaki miként jutott 
ahhoz ? Alkalmasint ö is vette, vagy őseiről szált reá. Igen, de ősei s 
azoknak ősei miként szerezték ? Máskép nem, hanem foglalás és munka 
állal. De fölebb láttuk, hogy sem foglalás , sem munka által tulajdont 
nem szerezhetni.

Ha egyenlő joga van mindenkinek élni, éppen úgy egyenlő jogá
nak kell lenni a munkához; mert munka nélkül nincs élet; igen de hogy 
ember munkálkodhassék, valami tárgyának kell lenni, tehát egyenlő jo
gának kell lenni valami birtokhoz, hol munkáját végbevihesse s életét 
fentarthassa.

Ismétlem, ember tehát többet ki nem jelölhet, csak annyit, meny
nyiből életét fentarlhatja, vagy annyit, mennyi minden egyebeknek is jut.

Láttuk fönebb a tulajdonnak gyászos eredményét; vagy is látjuk 
az életben nem naponként, hanem minden órán, de legyen itt befejezésül 
azért még is egy példa.

A széles tenger közepéből egy nagy kiterjedésű sziget emelkedik 
ki. Partjaihoz szerencsétlenek közelitnek, kik deszkadarabokon hajótö
résből menekedtek meg. E sziget tulajdonosa puskákkal és lándzsákkal 
fölfegyverkezve áll a helyen, hol a szerencsétlenek kiszálni szándékoz
nak , s azt nekik meg nem engedi. „Ki lábát e szárazra , mint az én tu
lajdonomra teszi, halál fia lesz,“ kiált a tulajdonos.

Ezek esdekelnek, rimánkodnak; jajgatásukat borzasztóan hangoz
tatják a sziget sziklái T de nem használ semmit; a tulajdonos föltétele 
mellett marad; senkit szigetére nem bocsát, mert az az ö tulajdona ; a 
szerencsétleneknek utolsó erejét a segedelemérti kiáltás merité k i, őket 
a habok eltemeték.

Ha ezt csak képzeli is ember, borzadás futja el. Pedig ha megen
geditek, hogy ember Isten földéből magának elidegenithetlen tulajdont 
foglalhat el; ha állítjátok, hogy a tulajdon szent és sérthetlen: e sziget 
tulajdonosának bánás vagy cselekvés módját helyben kell hagynotok.

Iszonyuság! Én azt állítom, hogy ez ellenkezik embernek termé
szetével, tehát a tulajdon is.

24
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De nem volt volna szükséges e szigetet például fölhoznom , hiszen 
minden tulajdon, mind meg annyi sziget, s a tulajdonosok e szigetéhöz 
hasonlók. Lássátok mivé tévé embert a tulajdonruü intézkedés !

Vili. FEJEZET,

J ó z a n  é s z s z e r ű  n e v e l é s .

E szóban: nevelés, nagy eszme rejlik. Ugyan is e két legnagyobb 
fontosságú kérdés’ megfejtését értjük alatta: mikép kell és lehet az em
beri nemet a rósz utón, mellyen már meszsze haladt, feltartóztatni, sőt 
viszszavezelni, s miként lehet és kell jó útra téríteni, és miképen esz- 
közö.hetni, hogy ezen megmaradjon, biztosan haladhasson s el ne té
vedjen ?

Nem meriti ugyan e szó: nevelés, mind e kettőt ki, de alatta ért
jük, s ez elég; hiszen ritka szónak van magának belső böcse, hanem a 
szokás adja meg értékét.

A nevelésben első lépésnek kell lenni, hogy az ifjú nemzedéket a 
rosztul elvonjuk, megójuk; a nevelés pedig majd hason értelmű ezekkel: 
nevelkedik, női, fejlőd k, nevelődik; már pedig czélunk ellen volna, ha 
a roszban nöíne, — nevelkednék.

így világos, hogy nem fejezi azt k i, mit kifejezni kellene, de a 
nagy hatalmú szokás igy akarta.

Én nem szándékozom a nevelés fö ölt értekezni, sem nevelési 
rendszert kidolgozni, hanem állításokat sorolok e l , s azok támogatásá
ban álland egész nevelési tervem: de ha jól megfontoljuk e tárgyat, azt 
veszszíik észre, hogy ez önként két részre oszlik, rnellyek: m a g á n o s  
n e v e l é s  és t á r s a s á g o s  n e v e l é s .

Ha a magános nevelésben az apa semmit sem tesz gyermekei jö
vendőjére nézve azon kívül, begy táplálja s gondjukat viseli azon korig, 
midőn már magukra hagyva sem veszendőnek e l , ez n e v e l k e d é s ,  
f e j l ő d é s ;  nemleges nevelés; ha pedig úgy is intézkedik felőlük, hogy 
tévutakra ne térjenek, s roszra ne szokjanak, sőt valami jóra induljanak, 
ez már n e v e l é s ,  f e j l e s z t é s ;  igenleges.

így a társaságos nevelésben i s ; ha az egész társaság, az a z , a 
tagok öszszesége nem rendelkezik az egész közönség ifjúságának neve
léséről, hanem mindenkit, minden családapát maga szabadságára hagy, 
ekkor a társaságra nézve a nevelés nemleges, csak: n e v e l k e d é s ,  
f e j l ő d é s :  ha pedig az egyes polgárok, atyák abban egyeznek meg, 
hogy mindnyájan együtt, közösen intézkedjenek az egész ifjúság jöven
dője iránt, ekkor a társaságra nézve van n e v e l é s ,  f e j l e s z t é s .

Ha már csak némi rendszert akarnánk is követni, legalább a m a- 
g á n o s  és t á r s a s á g o s  nevelésről külön külön kellene szólnom: de 
én rendszeralkotásban ügyetlen vagyok, tehát csak úgy adom nevelési 
eszméimet töredékesen , miként agyamban támadnak. Ezeket vegye az 
olvasó előszó, vagy akár bevezetés gyanánt.
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1. A nevelés mint tárgy, mint tudomány nem létez.
Talán soha és sehol nem hangzotté szó, nevelés’ olly sűrűén, mint 

korunkban nálunk magyaroknál. És van e egy rmberi teremtés, ki nekem 
megmutathatná •* nézd, ez a nevelés.

Ha azon rendszabásokat nevelésnek veszed i s , mellyeket az ari- 
stoeraiák és kormányok arra intézlek, hogy az emberiség tudatlanságá
ból ki ne fejlődhessék, még akkor is tévedsz ; mert azok szerint is még 
csak egy nap sem romlott az ember ugyanazon egyformán, hanem a kö
rülmények befolyása szerint nemcsak mindennap , de minden órán 
máskép.

Minden tény, minden esemény, minden példa más módosítással 
rontott az emberen, vagy javított néha, miként a körülmények magokkal 
hozák. ,

Hazánkban, kiknek a dolgok folyásába némi szólásuk van, a ne
velést is külön tárgyazzák, arra költséget határoznak, nem jutván eszük
be, hogy a nevelés nem annyira költségből, nem könyvekből, nem tani- 
tókbul, nem épületekből, hanem minden embernek szabad közlekedésé
ből , cselekvéséből áll. ^

A nevelés mondom ezt kkel rokon : 'nevelkedik, fejlődik. Valamint 
képtelenség volna mondani, hogy ember a nevelkedést valahonnan kí
vülről veszi, éppen olly képtelenség volna állítani, hogy az ember nem 
maga neveli magát, hanem holmi rendszerek, épületek, költségek.

Az ember minden cselekedetében, nevelődik ; tehát kiki öntelteiben 
szabads :gában , magában viseli a nevelést.

Midőn a legtökéletesebb rendszerieknek hasznát veszi, akkor is 
nem a ti rendszeriek a nevelés, hanem annak cselekedetében, működé
sében van, ki a midőn azt használja.

Valamint előbb vala társaság mint alkotmány, vagy ha társaságnak 
addig nem akarnád nevezni, mig alkotmányi szerződése nincs, tehát a 
mint előbb volt nép, mint constitulio; s a mint előbb volt nyelv, mint 
grammatika: éppen úgy ember előbb fejlődött, neveltetett mintsem va
laki nevelési rendszert alkotott volna számára, hogy a szerint neveltessék.

Még egyszer: nevelés mint tárgy nem létezhet, minden nevelés az 
ember nevelkedésében van.

2. A nevelésnek két szélső határa: a bölcső és sir.
Midőn ember e világra születik, kezd nevelkedni, sőt nevelkedett 

már az anyaméhben s tart addig, midőn műszere megszűnt működni, e 
földi pályáról lelép s oszladásnak indul.

Ugyan kérdelek: a ti neveléstudománytok, rendszeriek szerént 
növekedett e a magzat az anyaméhben ? Ügyelt e az anya nevelési tan
tokra , midőn kisdedét az uj polgárt először szoritá szivéhez és szájába 
alkalmazd csöcsbimbóit ?

Vessétek félre egy kissé nevelési terveiteket, vizsgáljátok ez anyát 
inkább; szemeiből örömkönnycsöppöket láttok hullani; tapintsátok meg 
ütereit; tegyétek kezeteket baloldalának azon tájára, hol sziveteknek

2 4 *
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kellene lennie: s tapasztalni fogjátok, hogy az hatalmasan v e r: és e 
szívdobogás és a könnycsöppek, mellyeket szemeiből hullani láttok, jobb 
nevelést adnak e kisdednek, mint mesterkélt rendszeriek, s országos 
alamizsnátok.

Nézzétek e kisdedet, midőn anyja emlöihöz simulva szíja az élet
nedvet, ugyan mondhatjátok e rosznak; mondhatjátok e, hogy neki ter
mészeténél fogva kell elromolnia?

Ha az utolsó szerzetestől kezdve föl a római legfőbb papig minden 
theologus azt állítaná, hogy el ke l romolnia: mindnyájan hazudtok, fe
lelném. Ha hisztek Istent, s ha hiszitek azt is, hogy öt megsérthetni, ne 
káromoljátok. E gyermek az ö müve eszközösen, s hogy ennek termé
szetesen rosznak kelljen lennie, nem hihetem, ha maga Isten mondaná 
sem hinném; vagy pedig akkor öt Istennek többé el nem ismerhetném.

Ha pedig a tapasztalásra hivatkoztok, mondván: lám minden ember 
illy ártatlan volt születésekor, és mégis majd mindegyik többé vagy 
kevésbé elromlott.

Megengedem; de hát nem tudjátok e honnét van ez? Legyetek 
igazságosok és azonnal mindent világosan fogtok látni.

Ne tulajdonítsatok magatoknak ollyat, mi nem tietek; ne bitorol
játok mások jogait; hagyjátok meg kinek kinek mit neki Isten után a 
természet adott; elégedjetek meg a természetnek adományaiból c s a k  
a n n y i v a l ,  mennyire egynek esni kell; ne akarjatok másnak verejté
kéből élni; ne tapodjátok másoknak a gyöngébbeknek szabadságát: és 
tapasztalni fogjátok, hogy e kisded nem fog elromlani.

Hagyjátok meg anyjának az t, mit neki a természet adott; ne kell
jen ez anyának értetek is dolgoznia: gyermeke el nem fog romlani; ne
velési rendszeriek nélkül is ártatlanul megmarad, sőt jó ra , erényessé 
fejlödendik, s nem szorul gyámintézetetekre s országos alamizsnátokra.

Ti ezt nem hiszitek? kísértsétek meg; o de ti erről nem kételked
tek , hanem jogtalanságtok megkísérteni nem engedi.

Az anyai vagy szülői könyek és fenlen dobogó szív intézik a gyer
meknek első nevelését, s midőn tehe'ségii annyira fejlődtek, hogy maga 
belátása szerint is működik , és n ár a szülök elhullanak oldala mellől: 
önérdeke folytatja a nevelést minden mozdulatában. Szóval a nevelés 
nem más, mint maga az embernek fokonkénti fejlődése. És ez a szüle
téstől fogva halálig tart.

Ki neveli a puszták lakóit? A természet , vagy más szóval önma
gok. Ti alkalmasint azt vélitek, hogy ezek azért vetemednek néha roszra, 
mivel iskolába nem jártak , mivel nevelésiekben részt nem vettek; de 
csalódtok.

Hát ti mért sülyedtek a bünörvénybe olly mélyen, holott örökké 
iskolamester ügyel rátok különféle alakban?

Hatalmason tévedtek, ha azt hiszitek, hogy a puszták fiai nevelés
hiány miatt fajulnak el; ti kik annyiféle nevelésben részesültetek, gonosz 
példáitokkal buzdítjátok őket.

Szintúgy tévedtek, midőn hiszitek, hogy a műveletlen emberek közt 
több vétkes találtatik aránylag, mint azok közt, kik jó neveléssel sze
retnek dicsekedni; hogy e nevelés nélküliek száma nagyobbnak mutat-
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tatkozik s látszik , onnét van , mivel a müveitek el tudják palástolni, s 
mivel ezekéi iránt a vétekbhvk kímélettel viseltetnek, következőleg bű
neik nagyobb része nem jő napvilágra. Emlékeznek még a fővárosi olva
sók közül többen egy nem régi botránkoztató eseményre, mi néhány fő 
u r, és egy lyánynevelö intézet közt Festen történt.

Hogy, bár fonák nevelési intézeteinkben egyenesen illyekrehinák 
föl az ifjat, nem hihetem, de nem bizonyítja e ez is, hogy ember maga 
neveli magát, mind jóra, mind roszra ?

Ha a nevelés csak bizonyos időszakra volna szorítva, nem pedig a 
bölcsötül sírig tartana, mindenki azon fokon kénytelenittetnék maradni, 
mellyen áll, midőn az intézetből kikerül.

A nevelés az életben van; nevelést teremteni, elővarázsolni sen
kinek sincs hatalmában. Ez magától fejlődik ki.

3. Legjobb nevelés az, midőn senki sem igényel, nem kö
vetel magának nevelési jogot.

Hagyjátok az ifjú embert magára, ne avatkozzatok nevelkedésébe, 
fejlődésébe, és ö előbb és bizonyosabban emberré, még pedig valódibb 
emberré fejlődik, mintha ö a ti bizonytalan fényű és csalékony mécstek 
után indul.

Nem tagadom, a kisded emberek közöl vezérek nélkül s o k a n  
elbuknak örökre, mielőtt férfiakká fejlődhettek volna: de az aristocrűták 
és kormányok által jött s intézett nevelés m i n d n y á j á t  megbuktatja.

Ugyan mit akartok nevelésiekkel elérni? hogy jobb, tökéletesebb 
emberek támadjanak? A már tévútra vezetett nevendékeitek nem hisz
nek nektek. Ha ezt akarjátok eszközölni, példával menjetek elő, hogy 
bennök elébb hitet teremtse ek.

Az ember inkább parancsolhat magával, mint másokkal; ha tehát 
csakugyan azt tettétek fel magatokban, hogy jobb, tökéletesebb embere
ket akartok elővarázsolni: magatokon kísértsétek meg; ez sem költség
be, sem fáradságba nem, csak akaratba kerül; mások akaratján nem 
uralkodhattok, cselekvésükben akadályozhatjátok, de akaratjukat nem 
igazgathatjátok.

Ti féltek —mint mondogatni szeretitek— hogy ha senki sem venne 
magának fáradságot másokat revelni, azok egészen elvadulnának, el
romlanának. De ti annyi század óla mindig neveltétek a sokaságot, mért 
romlott még is el?

Kisértsétek meg egyszer neveléstekkel fölhagyni, hiszen magatok 
tökéletesülése kívánja, hogy tapasztalásokat tegyetek.

Eddig tapasztaljátok az t, hogy az emberiség neveléstek mellett 
romlott, próbáljátok meg az ellenkezőt. Ez nagyszerű kísérlet leend.

Vagy jó eredménye lesz , vagy rósz. Ha jól üt ki, az az úgy, hogy 
az emberek szemlátomást javulnak, minden költséget és fáradságot min
denkorra megkímélhettek : ha pedig azon eredménye lesz , mi századok 
óta gyakorlott nevelésteknek, az az éppen olly roszszak maradnak, mily- 
lyenék most, sőt valamivel tovább mennek a gyarlóságban és roszaság- 
ban, megint csak nyereségtek lesz benne; mert eddig csakugyan esz-



368

közöltétek, hogy elhitványuljanak ; s titkon ezután is munkálhatandjátok, 
ha bár szóval mást beszéltek is. És akkor még a gyanút is elhárítjátok 
magatokról; ugyanis most igen sokon azon m< ggyözödésben, vagy leg
alább hiedelemben vagyunk, hogy li nevelésiek áital készakarva romá
tok az emberiséget. Melly dicső dolog lesz az , l a majd minden magától 
fejlődik kivánságtok szerint.

A természetben ezredek óta minden magúra hagyatva tökéletes 
rendben még fenmaradt, és semmi meg nem bomlott, és csak az ember
nem bombán k föl nevelésiek nélkül? ezt nem hihetem.

Ha az ember nem magából, nem cselekedetei állal fejlődnék azzá, 
mivé fejlődnie kell, az Istennek mindjárt kezdetben minden harmincz 
vagy negyven embér mellé egy külön nevelőt kellett volna teremtenie.

De ugyan mire adta volna Isten embernek az é.'Zt, az egyéb előt
tünk ismeretes minden lényekéitől egészen különböző tehetségeket, ha 
azok által nem fejlődhetnék ki azzá, mivé fejlődnie kell?

Tekintsetek körül az életben, s győződjetek meg arról: mellyik 
gyermek tanul meg előbb járni, ?z e , kit mindég kézen vezetnek s tar
tanak , vagy az , kit önerejére hagynak ?

Midőn valamit tenni akarunk, kell tudnunk mért teszszük; szük
séges hogy némi czélunk legyen. És még mit kell egész bizonyossággal 
tudnunk? azt, hogy aczél el nem érethetik, hogy óhajtásunk teljesedés
be nem megy, nem mehet soha , hacsak bizonyos munkát nem telje
sítünk.

De ki meri azt egész bizonyossággal állítani, s ha állítani bírná is 
valaki, képes volna e bebizonyítani, hogy az embernem nem fejlődhetik 
tökéletességre, hacsak az aristocraták és kormányok nem nevelik?

Az Isten szent szerelmére s a népek boldogságára kérlek benne
teket, ne akarjatok erővel nevelni, hanem hagyjátok az embereket ma
gokra. Hiszen ha ember a benne rejlő tehetségeknél fogva semmire sem 
mehetne, hanem nektek kellene nevelni: ti is emberek lévén, ti sem 
mehettek semmire, nektek is l át vezetek kellenek. Vagy ti nem embe
rek vagytok ?

De egyre figyelmeztetni akarlak benneteket, ha annyira szivete
ken viselitek a népek boldogságát, ha szivetek jósága késztet benneteket 
arra, hogy a népeket nevelés által boldogítsátok, s mivel magatokról 
tudjátok , fogy anyagi jólét nélkül teljességgel nem boldogulhatni: le
gyetek szívesek azon vagyonról lemondani, mellyet igazságtalanul bi
toroltatok , s mellyhöz mások természetük szerint jogút at tartják, niert 
e nélkül haszontalanul fáradoztok. Ha ezt tenni nem akarjátok, jele hogy 
szándéktok nem tiszta forrásbul buzog.

4. A ki mást minden áron s talán azon másnak akarata el
len is nevelni erőködik, czélja kárhozatos, legalább gyanús.

T i, kik annyira buzogtok abban, hogy a népet csak nektek van 
jogotok nevelni, bizonyítsátok be; és hogy olly elszántan véditek e ki
váltságokat, kegyeskedjetek bennünket arról egészen meg yözni, hogy 
szándéktok szent.
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Az embernek természettől szabadsága van; ha ez legtöbbekben 
elnyomatott i s , de szabadság utáni vágya megvan , mert ezt semmi em
beri erő nem képes elfojtani, kiirtani.

Most azt kérdem : váljon óhajtják e , vágyakodnak e a népek az 
után, hogy csak ti aristocralák neveljétek? Betöithetik e szabadság utáni 
vágyukat, ha ti nevelésiek ürügye alatt szüntelen zablán tartjátok?

Míg meg nem kérdezitek az embereket: akarják e , hogy ti nevel
jétek? szándéktok tisztaságáról kételkedem.

Vagy jót akartok az embereknek, vagy roszat, neveiéstekkel. Ha jót, 
meg kell elébb kérdeznetek, mit tartanak jónak, és azt eszközöljétek ki 
számokra; mert nem az jó valakire nézve, mit én rá akarok erőszakolni, 
ha bár ez a legjobb legyen is a világon , hanem az mit ember óhajt: ha
pedig roszat akartok eszközölni neveiéstekkel, akkor-------hát akkor
-------roszat akartok.

Ha netalán megkérdezitek az embereket, kívánják e hogy ti ne
veljétek őket, vagy pedig magokra hagyva óhajtanak inkább nevelésük 
körül intézkedni, el ne feledjétek fölvilágosítani erről: ha magok neve
lik magokat, bele lépnek mind azon jogokba, mellyektöl eddig meg vol
tak fosztva , senkinek sem lesz kiválísága, hanem mindnyájan egyenlően 
szabadok lesznek: ha pedig ti intézkedtek a nevelés fölött, minden úgy 
marad, miként nőst van; ők viszik a teíheket; ők dolgoznak helyette
tek; ők viselnek minden közköltséget, s annak egy picziny részéből 
nekik itt ott egy egy iskolát állíttatok sat.

Ha szándéktok tiszta, ezen föltétel alatt kell őket kérdeznetek.
És ha így azt felelik: igen, mi nem kívánunk magunk állal nevel

tetni , hanem kérünk benneteket, csak szíveskedjetek minket az eddigi 
mód szerint nevelni; mondom , ha ezt teszitek, szándéktok tisztaságáról 
nem kételkedem többé. Isten neki, legyetek ti a nevelők; ekkor senki 
nem kárhoztat benneteket, ha törekedtek nevelni.

5. Senkinek nincs joga a neveléshez, csak a szülőknek.
Hol kezdődik a nevelés? A születés órájánál. Képes e valaki ter

mészetünknél fogva az uj polgárt, a kisdedet úgy szeretni, mint az édes 
anya és apa? Gyámkodik e fölötte más valaki olly őszinte aggodalommal, 
mint tulajdon szülői? Ápolja e valaki olly önmegiagadással, öleli e olly 
forrón valaki a kisded t m;nt szülői? Senki. És mi okozza ezt? a sze
retet , szülői érzés.

Tehát az is szeretet, mi a szülőkben az aggodalmat szüli: váljon 
nem történik e a gyermeknek valami baja? Váljon szeretet e az is , mi
dőn éjjel nappal örködnek a szülök, Hogy gyermeköket veszélytől meg- 
óják? Hit ugyan az szeretet e , midőn a szülök az Isten szép napjának 
legelső órájától kezdve munkálkodnak, fáradnak, verejtékeznek késő es
tig, hogy gyermekük vágyait betölthessék; szükségeit kielégíthessék, s 
pedig néha, és igen gyakran magok megszorításával ?

Ha ez nem szeretet, akkor nincs emberi kebelben más olly érzés, 
mit szeretetnek nevezhetnénk,
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Nem akarom fejtegetni, mi czélja általánosan a nevelésnek, tegyék 
ezt a tudós emberek, hanem csak azt kérdem: mit akarnak a szülök el
érni , midőn semmi nehézségtől viszsza nem ijedve fáradnak gyerme
kükért ?

Én azt hiszem, egészen kimerítem, ha ez egy szóba foglalom törek
vésük’ czélját, hogy a gyermek „boldogé legyen.

Határozzátok most meg, taglaljátok, bonczoljátok, ha tetszik, mi
ben áll a boldogság. Rohanjatok rám, zaklassatok, hogy mondjam ki, 
mit értek én boldogság alatt? nem törődöm vele: de engedjétek meg e 
kétséges értelmű szó mellett maradnom, hogy: az embernek egyetlen 
czélja boldogság. No már, tűzhet e ki a nevelés mást, mint hogy az ember 
boldog legyen?

Azt kérdem most már, van e Isten ege alatt teremtmény, melly 
inkább kívánja a gyermeknek boldogságát, mint tulajdon szülői ?

Nem lévén tehát a nevelés egyéb , mint azon törekvés, hogy a 
gyermek boldog lehessen: kit illethet a nevelés mást, mint a szülőket?

Minthogy a szülök e szent érzést keblükből ki nem szakaszthalják, 
s mást valakit fel nem ruházhatnak : természetesen következik , hogy a 
nevelési jogot senki más nem gyakorolhatja, csak ők maguk.

Mihöz van embernek joga ? ahhoz mit természetinél fogva óhajt; a 
mi után szükségkép vágynia kell* És ki tudnád e kebeléből azon vágyat 
irtani, hogy gyermekét boldognak lenni lássa?

Ha a természet felfordul, s annak következésében találtatandnak 
más lények, mellyek jobban fogják szeretni a gyermeket, mint tulajdon 
szülőik, s inkább fogják annak boldogságát óhajtani: akkor ezen lé
nyeknek lesz több joguk a neveléshöz, de addig a szülőké marad.

6. A nevelés alapja: rosztul kell a gyermeket megóni, s ter
mészetesen jóra fejlődik ki.

A rnilly könnyű ezt kimondani, éppen olly nehéz kivinni. Milly 
csekélység e z : a gyermeket csak attól kell megóni, hogy roszat ne 
lásson.

Mi előtt érinteném mi a fő rósz, s mik a belőle származó kisebb 
roszak: azt kell megtekintenem, lehetségese, sha igen, miként? a gyer
meket a rosztól megóni.

Az atya; ha csak kivételkép nem valami rendkívül együgyü és 
gyáva, elhatározhatja s kivinni képes, hogy gyermeke a háznál semmi 
roszat ne lásson, ne tapasztaljon. Talán szükségtelen is említenem, hogy 
a gyermekre nézve nincs sem jó, sem rósz; ö egyiket vagy másikat csak 
azért cselekszi, mivel másoklul látja; s a szerént szokja meg inkább 
vagy egyikét vagy másikát, a mint valamelyiket gyakrabban látja.

De ezzel a gyermek még nincs megóva, mert szüntelen atyja mel
lett vagy a szobában nem maradhat, fökép ha látja, hogy más gyerme
kek az utczán játszanak. Igaz, teheti ezt más atya i s , tehát mind a 
két szomszéd; már ez nagy könnyebbség volna, mert sem egyiknek, 
sem másiknak gyermeke nem vágynék rendkívül az atya oldala mellől 
szabadulni, tudván, hogy úgy sem volna játszó bajtársa.
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Arról tehát, ngy hiszem senki sem kételkedik, hogy a mint több 
vagy kevesebb atya határozná el erre magát: azon mértékben ovatná- 
nak meg a gyermekek még azon rosztul i s , mit játékközben láthatná
nak , tapasztalhatnának.

De azt szinte olly kevéssé vonhatni kétségbe, hegy ha az egész 
helységbeli atyák tennék e lépést: annál több gyermek, az egész 
helység gyermeke, s annál bizonyosabban volna a rosztul megóva; mi
vel nem volna senki, a kitol valami roszat láthatnának.

Tegyük, hogy valamelly egész helységbeli atyák elhatározzák 
magokban gyermekeiket minden rosztul megóni, ennek csak akkor le
hetne kívánt sükere, ha más helységektíil elszigetelve élhetnének; ha 
minden közlekedést nélkülözhetnének, de mivel ez egyes helységre 
nézve majd teljes lehetlenség — egész országra, fökép ha a természet 
minden szükségessel megáldotta, eszközölhető volna — következik, hogy 
egy helységbeli atyák illy határozatának vagy semmi, vagy csak pará
nyi sükere lenne, mivel az egy helység az egész hazában felolvad, 
elenyészik.

Világos tehát, hogy ennek csak akkor volna üdvös eredménye, ha 
az országbeli atyák nagyobb része tenne hason'ót. Egész süker pedig 
akkor volna biztosan remélhető, ha mindnyájan az atyák igy tenni ma
gokban elhatároznák.

Ez talán megtörténhetnék úgy, hogy azon atyák, kikben az üd
vös eszme legelsöbb keletkezett, a többit e fölötti tanácskozhatás végett 
felszólítanák, öszszehivatnák. Igen de ez egyenlő szabadságot és jogo
kat tételez föl. E fölött nem is tanácskozhatni, mig a hazában csak né- 
mellyek vannak feljogosítva egyről másról nyilványosan értekezhetni.

Látjuk tehát, hogy a nevelésben az első lépést, a rosztul megó
vást sem tehetni, mig egyenlő szabadság és jogok nincsenek. Mi követ
kezik ebből? az, hogy mig a dolgok igy állanak, józanészszerü neve
lést remélni is képtelenség.

De ha egyes atyák megkísértenék is gyermekeiket a rosztul óni, 
csak egy két föltétel alatt tehetnék: ha mások ul függetlenek volnának, 
s ha mind azzal bírnak, mit töltik éltök föntartására a természet meg
kíván. Igen de ez csak ott van , hol a polgárok egyenlő joguak és sza
badságnak.

Tehát ismét világos , hogy józanészszerü neveléshez fogni még 
távolról sem lehet, ha csak előbb egyenlő jog és szabadság nincs.

Azonban engedjük meg , mit az atyákról mondottam, tudniillik, 
hogy az első lépést sükerrel tehetik, hogy gyermekeiket a rosztul meg- 
óhatják: hanem nézzük, mi a fö fő rósz, mellyböl egyebek származ
nak? s mellyek a származónak?

(A fö fö rósz: t u l a j d o n ,  e g y e n l ő t l e n  s é g , )  a szárma
zónak? olly nagy számmal vannak, hogy elszámlálni vagy lehetlen, 
vagy igen sokra terjedne.

Mért bántja egyik gyermek a másikat ? mert holmijához nyúlt, 
tulajdonát érinté. Mért gyaláz/a egyik tislviselö a másikat? hogy ö 
amannál fölebb emelkedhessék. Mért adja magát a lány és fiatal feleség 
valakinek nöszösztöne kielégítésére? többnyire azért, hogy magának
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czifra ruhái vehessen , hogy tulajdona legyen , s mások fölött kitűnjék; 
habár eleinte nérnellyek, szerelemből tesz'k is, de később, az említet
tem okbul. Mért csalja x. embertársát? hogy neki sok vagyona, tulajdona 
lehessen, s ne legyen a többivel egyenlő. Mért áskálódik y. barátja 
ellen? hogy ez bukjék s helyette emelkedhessek, s a t.

Ne kívánja az olvasó, hogy e tengerbe bocsátkozzam; kinek ked
ve és ideje van, vizsgálódjék önmaga, (s ha az ezer meg millióféle 
rosznak más indokát tudja kimutatni mint a tulajdon és az egyenlőtlen
ség) én jelen munkámnak minden szavát az elsötül egész eddig, hazug
ságnak nyilatkoztatom.

Szóval, rosztul óni meg a gyermeket, s a nevelési, józanész- 
szerű nevelési, első lépést megtenni nem lehetséges, míg a (földtulaj
don és egyenlőtlenség meg nem szűnnek).

7. Mihelyt a neveléshez felsőbbség nyúl, bármi kevés előjog
gal: az gyámsági, rendőrségi intézetté fájni.

Vagy józanészszerfi a társaság szerkezete, vagy nem. Ha az első, 
mindenki tökéletes szabadságában él, gyermekeit maga nevelhetni, mert 
képtelenség volna e nélkül józané zszeriinek nevezni, s ekkor semmi 
felsőbbség önkényleg nem nyúlhat hozzá: ha pedig nem józanészszerü, ter
mészetes, hogy valaki előjoggal bír, mert hiszen éppen ebben áll az ész- 
szerütlenség; de az, ki rendelkezik a többi fölött gyámnokságot és 
rendőrséget gyakorol.

Ha valaki be tudja bizonyitni, hogy egy gyámnok több belátással 
bir, mint az egész társaságbeli atyák öszszes belátása, s ha be tudná még 
azt is bizonyítani, hogy ez egy gyámnoknak az egész ifjúság iránti 
szeretete és jóakarata nagyobb, mint a tulajdon szülök öszszes szeretete 
és jóakarata: akkor helyben lehetne hagyni, ha egy valaki az ifjúság fö
lött gyámnokoskodnék és rendőrködnék.

8. A szülők szabadságuk szerint javaik csorbítása nélkül 
magános nevelésüket közőssé változtathatják.

Józanul ezt senki sem tagadhatja. Hiszen m i n d e g y , akár egyen
ként gyakorolja k ik i  magános jogát, a! ár pedig öszszeolvasztva az egész 
gyakorolja az egyesekn k öszszes jogát.

Ha valameüy társaságban van kétszázezer atya , s föltevén, hogy 
a társaság józanészszerü: mindenik atyának egyenlő nevelési jogrésze 
van, s ha öszszeolvasztjuk is mindeniket az egészből egy kétszázezred 
rész illeti. És ha igy az egész közakarattal bizonyos időre , bizonyos 
korlátok mellett a nevelési ügyben megbíz valakit, azért jogainak töké
letesen birtokában marad; mert a milly közakarattal ezt az egész teszi, 
teheti, éppen o ly közakarattal midőn tetszik , meg is változtathatja. És 
illy értelemben lehet az egész társaság nevelési dolgában egyes fölfi
gyelő, de a ki természetesen csak elébe irt törvények közt mozog, nem 
pedig magát a nevelési intézi. És igy ö nem gyámnok, nem rendőr, 
mert a polgáratyák önállók, kiknek nem szükséges gyámnok, s a rend
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az egyenlőségben van , mit kiki maga érdekében igyekszik fenlartani, 
tehát a rendőr fölösleges.

Hol egyenlő szabadság és jog n'ncs , ott rend nem képzelhető, 
hiszen maga a jogcgyenlötlenség és némellyek szabadalma ez maga a leg
borzasztóbb rendtelenség.

9- A példa egyetlen sükeres mód, a fejlődés és nevelés elő
mozdítására; az oktatás csak nyomornlt silány eszköz-

A ki ezt nem hiszi, vagy ki erről egész leikéből meggyőződve 
nincs: azon sem példa, sem oktatás nem segít többé.

Ugyan kísértsétek meg ti aristocraták, kik még most fölöttünk 
intézkedtek, könnyen eszközölhetitek. Oszszátok e hazát két részre, 
húzzatok vondt közte. Az egyik félen állítsatok legczélsz«.rübbnck, leg
tökéletesebbnek ismert iskolákat; intézzétek ezeket ügye l, hogy sen
kinek józanul kifogása ellenök ne lehessen. Válaszszátok ki a leghíresebb 
hitszónokukat, a legtudósabb, legügyesebb tanítókat; fizessétek bősége
sen , hogy hirde sék a vallást, moralitást; tanítsanak mindent, mi em
berek előtt tudomány és művészet: de a társadalmi állapot maradjon a 
mostani. Másik felén egy követ se mozdítsatok; oskoláról szót se Ügye
tek , maradjanak mostani állapotukban: de kezdjétek meg a kinek fölös 
vagyona van , azoknak átengedni, kiknek nincs , de természeti jogukat 
tartják hozzá; ne tegyetek ember és ember közt különbséget*, olvadja
tok az egész nép közé; a mi hivatal szükséges, mindnyájan válaszszaíok 
arra alkalmazandó elöjárókat; közösen viseljétek a szükséges terhe
ket; közölje kiki gondolatát s meggyőződését szabadon; szóval elöjo- 
^aiíokrul , a mi igaztalanság, mondjatok le. És tűzzetek erre ki bizo
nyos határidőt: akkor majd lá’ni fogjátok mi sükere van a csupán pél
dának, s mi a legbuzgóbb tanításnak.

De talán némelly olvasó ezzel nincs megelégedve , s azt mondja: 
e kísérletet alkalmasint az aristocraták nem teendik meg, hanem bizo
nyítsd be fölebbi állításodat máskép. Jól van. Vagy jót hirdettek , pré
dikáltak egyházi férfiaink, s jót tanítottak iskolai oktatóink is, vagy nem. 
Ha jót hirdettek és tanítottak, az élet a wyakorlat, a mindennapi tapasz
talás tanítja, hogy nincs sükere; a mi jót még is látunk, nem a tanítás 
gyümölcse, hanem a természet műve, mivel embernek fejlődnie, s —ha 
bár az akadályok miatt lássam is — tökéletesülnie kell: ha pedig roszat 
hirdettek és tanító tak, éppen ezért szükséges a rendszert megváltoztat
ni, vagy eltörö’ni; mert hiszen e rendszerből foly, hogy roszat hirdet
nek és tanítanak, tehát rósz a rendszer maga; mivel képtelenség volna 
állitni, hogy e rendszer jó, de a bel le folyó tanítás rósz.

Nem tudom, meg vagytok e ti némelly olvasók, kik a javasolt kí
sérletet megtörténni nem hiszitek, bizonyításommal elégedve?

10. A jó nevelés magába fölolvasztja a vallást és egyházat.
Ezt sokan, talán legtöbben nem hiszik , sőt némellyek az olvasók 

közöl, még hallására is megborzadnak, pedig éli majd alig tartok vala
mit világosabban megmutathatónak, mint ezt.
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Már fölebb egyik állításom az , bogy első lépés a nevelésben: a 
gyermeket mindenek előtt a rosztul kell megóni. Mit gondol az olvasó, 
sükerülhet e ez? egykor minden bizonnyal; mert hiszen képtelenség 
nélkül nem mondathatnék jó nevelésnék, ha a roszat akadályozni nem 
bírná, ha a gyermeket ettől megóni nem tudná.

Ezt megengedve, a gyermek jóvá fejlődik. Arról meg kell győződ
nünk, hogy Isten az embert nem roszszá, hanem jóvá teremté, ki erről 
meg nem győződhetik, magát az Istent kell vagy rosznak, vagy tehetet
lennek tartania. Föltévén tehát, hogy Isten jóvá teremté embert, de 
igazabban szólva sem jóvá, sem roszszá, hanem csupán emberré: de a 
bele öntött tehetségi csirák által tökéletesülhetövé, s inkább jóra, mint 
roszra hajlandóvá teremté: az ifjú ha meg van óva a rosztul, ha legtöbb- 
nyíre csak ollyat cselekszik is , mi sem jó, sem rósz, de néha még is 
jót cselekszik*, és ekkor a papnak semmi dolga többé nincs; ha az ifjú 
nevelés által a rosztul megóva van , s azon kívül meleg szive buzdításá
ra még is jóra hajlik: lehetetlen, hogy a menyországban ne részesüljön, 
ha csakugyan van. igen de ekként a nevelés a vallásnak minden mezejét el
foglalja , betölti. Világos tehát hogy a jó nevelés a vallást magába felol
vasztja.

De mondám: rosztul megóni a gyermeket csak első lépés a jó ne
velésben, hát a többi lépések miből állanak? mert az elsőnél csak meg 
nem állapodhatni; a természetben nincs nyugvás, tökéletes megállapo
dás, hanem örök mozgás, tehát a jó nevelésben is.csak kell cgyegy lé
pést tenni. Igen, de ez viszszafelé nem történhetik, mert akkor meg
szűnnék jó nevelés lenni. Ha tehát előre lépés történik, miben fog az 
állani? hogy az ifjú roszat tegyen? ez viszszalépés volna; hogy az ifjú 
semmi roszat ne tegyen? hiszen ez csak az alap az első lépés; tehát az 
e l ő b b r e  lépés más nem lehet, hanem az, hogy az ifjú jót is tegyen ; 
s a többi lépések? hogy az ifjú minél jobb, minél tökéletesebb legyen. 
Úgy de, mire való volna akkor a vallás, mire valók a papok, az egy
ház, ha az ifjú a jó nevelés következtében fokonként javul, tökéletesül?

Azt hiszem, ismét világosan mutatám meg, hogy a vallás az egy
ház, a jó nevelésben felolvad.

A vallás árt a nevelésnek, a társaságnak: ellenben a jó nevelés sem 
a vallásnak nem árt, sőt azt magához szorítja, öltéi, sőt magába egészen 
fölveszi, sem a társaságnak, sőt ezt boldogítja.

Hogy á rt, alig szükséges nekem bizonyítanom , mivel az élet, a 
tapasztalás hatalmasabban bizonyítja.

Ugyan is mindnyájan tudjuk, hogy a vallási, erények nemtevésben, 
tunyaságban, szinvidöleges viseletben állnak, mi lyek: alázatosság, e n 
gedelmesség, böjtölés , imádság, szegénység , testsanyargatás, sat. Ki 
ez erényekhez szorosan ragaszkodik, nem tökéletesülhet, mert ha a 
társaság tagjai mind csupán illy erényes emberekké lesznek, az egész 
tönkre ju t? és a jó nevelés ellenben munkásságba helyez mindent; oda 
törekedik, hogy rosztul ugyan megóvassék a gyermek, de annál inkább 
jóra indittassék, s mivel azon jó, mi embertől veszi eredetét, csak cse
lekvésből fejlődik, tehát szüntelen arra buzdítja, szüntelen arra szók-
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tatja az ifjút, hogy cselekedjék. És az illy ifjakból telt társaság csak 
boldog lehet.

A vallás csupán menyországra készit; a jó nevelés pedig különö
sen a rra , hogy fökép itt e földön boldoguljunk, de mivel elérhetésére a 
roszlul megóvni, s helyette jóra sörkenteni törekszik: ezen egy fárad
sággal menyországot is megérdemeljük. Mennyivel okosabban, gazda
ságosabban cselekszik tehát a jó nevelés.

De még máskép, más szavakkal is be tudnám bizonyítani, hogy a 
vallás, az egyház a nevelésbe olvad. Ugyan mit akar, mit akarhat a ne
velés mást; mi lehet általánosan egyéb czélja mint az, hogy emberek közt 
jogosság, egyenlőség uralkodjék? ez pedig részint magával hozza, részint 
magába foglalja az t, hogy az emberek egymást szeressék. És ha egy
szer szeretet köti őket öszsze, a vallásnak és egyháznak külön szerepe 
nem is képzelhető.

Mi következik ebből: Igen világosan a z , hogy mihelyt józanész- 
szerü nevelés létesülni kezd: a vallás szinte azon mértékben kezd vele 
öszszeolvadni; s a papság szint azon mértékben kezd fogyni, megszűn
ni, s csupán polgári atyákká áltváltozik.

11. Legjobb nevelés az, melly legkevesebbe kerül, s még is 
legszebb, leggazdagabb gyümölcsöt terem.

Úgy gondolom ez állítást senki sem birná kétségbe vonni, tehát 
bebizonyitni szükségtelen; sőt majd alig lehet bizonyítani; mert ez ép
pen olly valami lenne, mint ha valaki bizonyítani akarná, hogy kétszer
kettő csakugyan négy ; hanem már azt nehezebb megmutatni, miként 
létesíthető ez legkönyebben.

Be jól tévé Isten, hogy a józanészt mindenhová elhintő, s nem 
rakta csupán az akadémiákba és gymnasiumokba le, vagyis az iskolai 
négy fal közé.

A józanész azt súgja, hogy a legjobb nevelés úgy vihető ki leg
könnyebben , ha senki teremtés hozzá nem szól, mint erre feljogosított s 
intézkedésre megbízott, hanem minden atya magára hagyatik, hogy te
gye mit jónak vél. így semmijébe sem kerül a statusnak, mint statusnak, 
javítható, s mivel igy legszabadabban működhetik minden atya, e sza
badság legszebb, leggazdagabb gyümölcsöt érle l; mert képtelenség nél
kül nem tagadhatni, hogy minden szép , nagy dicső csak a szabadságban 
tenyészik, díszük.

A mit magok a szülök akár egyenként, akár többen szövetkezve, 
akár pedig az egész helység egy társulattá alakulva tesznek, nem ne
veztethetik költségnek vagy tehernek, hiszen ez maga az élet; már pe
dig csak esztelen nevezi magát az életet tehernek, vagy a magára for- 
ditandolt költséget terhesnek.

De ha egyébiránt költségébe kerül is a statusnak a nevelés, itt leg
kevésbé van oka fukarkodni, ha czélszerüen tudja intézni; mert:
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12. Legdusabban kamatozó tőke az , mit a társaság a jó 
nevelhetés alapjába fektet.

Ámbár ez állítás szinte világos , de találtathatnak többen , kiknek 
szemén vastag hályog van, ezek számára tapogathatva, vagy mint mon
dani szokás, kézzelfoghatóvá akarom tenni.

Mért szükséges a társaságban annvi féle inlézkedés , hivatal, in
tézet , igazgatás , rendőrség, felügyelés, bíráskodás , sat. kérdem mért 
szükséges mind ez? mivel az emberek gyarlók, tudatlanok, roszak, 
henyék , makacsuk , gyávák , igazságlalanok, sat. magoktul nem igen te
szik azt, mit részint magokért, részint másokért tenniük kellene. És mért 
illyenek? részént azért, mivel teljességgel nincsenek nevelve; részént 
mivel roszul vannak nevelve, részént pedig mivel a hatalmas aristocra- 
ták érdekében el vannak rontva.

Flát ha az emberek mindnyájan jó nevelésben részesültek volna, 
nem lennének illyenek? természetesen hogy nem. Hiszen, fölebb mon
dám, mi a jó nevelés, tnelly szerént először a roszlul óvatnának meg, 
s már csak ennélfogva is végre jóra hajolnának; de másodszor a jó ne
velés itt meg nem állapodnék, hanem éppen azért, mivel ez nevelés, még 
pedig józan nevelés vo’na, föltételünk szerént, nem csak megörzené az 
ifjat a roszlul, hanem ennél még tovább menne, tudnillik lehetőleg jóra 
bírná, hiszen ez vtdna felsöbbi fokozata, czélja a nevelésnek.

Vagy hiszitek, hogy jó nevelés állal az ember javítható vagy nem hiszi
tek* Ha hiszitek, állításomat támogatjátok: hanem hiszitek,s még is neve
lést sürgetlek, eszielenséget követtek el.

Azonban legyen akárhogy , én hiszem, tökéletes meggyőződésem, 
hogy ember jó nevelés állal javul, tökéletesül; mellettem szól és harczol 
maga a természet; mivel minden akadályok daczára is egy egy javul, 
tökélyesiil, felvilágosodik , de alka’masint ti sem vagytok képesek állí
tani; hogy az ember jó nevelés által nem javul, nem tökélyesük

Ha ez áll, világosan következik, hogy a jó nevelésből kikerült, s 
tökély esült emberek szükségtelenné teszik azon temérdek intézkedést, 
felügyelést, igazgatást sat.*, mert ezek csak gyarló, hitvány, tökéletlen 
emberek számára valók. Világosan következik aztán ebből az is , hogy 
azon roppant költségek, mellyekbe a társadalom fentartása kerül lassan
ként idővel nagyobbára megszűnnek; végre tehát még egyszer világo
san következik , hogy a nevelésbe fektetett töke legdusabban kamatoz.

A mindenfele hivatalok, intézkedések, mellyek a rósz társadalom 
fenállhatásának támogatására szükségesek évenként temérdek költség
be, sok millióba kerülnek, pedig ezek soha, de soha nem képesek azt 
eszközölni, mit a józanészszerü nevelés , tudniillik hogy az egész nép 
tömegesen javuljon meg, és még is e költséget nem sajnáljátok; e száz 
jneg többféle intézkedés természete nem az , hogy valamit jövendőben 
általuk meggazdálkodhatni, hogy a költségeket időnként kevésbiteni le
hetne , sőt mindég szaporítják, és még is ezt mind maga rendén lévő
nek hívén, tétovázás nélkül fizetitek: s a jó nevelésre, melly mind ezen
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kiadásokat lassanként kevésbiteni, s egykor egészen is megszüntetni 
képes, nem fordítanátok valamit? akkor ez felfordult világ volna.

(13- A józanészszerű nevelésben a gyermeknek nem keli e 
szavakat ismernie: enyém, tied, övé).

Hiszen ez valóságos (coaimunismus volna), kiáltanak föl iszonyodva 
némellyek az olvasók közöl.

(igen i s , felelem).
Midőn a gyermek legderüllebb kedve szerént játszik , tombol, s 

valamit e széles kedvében akár készakarva, akár történetesen elront, 
és ti talán ezen, vagy hasonló szavakkal durván megtámadjátok: te sem- 
mirevaló, te gaz gyerek, mért rontottad azt el, hiszen az nem a tied? 
s ha talán még meg is veritek, vagy legalább megcsapkodjátok: ekkor 
vége a józanészszerü nevelésnek, hanem a mai romlasztási módnak a- 
lapját vetettétek meg.

De hát szabadon tetszése szerént rontson a gyermek, no az gyö
nyörű nevelés lenne , fogjátok mondani.

Nektek látnotok kell, bir e már a gyermek annyi észszel, hegy 
valamit felfoghasson , vagy nem bir.

Ha b ir , megmondhatjátok neki, hogy az , mit elrontott, jó lelt 
volna erre vasy arra: ha nem bir, a durva bánás és verés nem hasz
nált neki, nektek sem , sőt ártott neki, s az által jövendőre nektek is.

Ezzel belőle ki nem irthatnátok a játszási vágyat, de szörnyű esz- 
telenség is volna kiirtani akarni, hiszen ez ekkor természete.

Ha más alkalommal játszik s valamit véletlenül ismét elront, tagad
ni fogja , még akkor is , ha sz mmel látó tanúi voltatok; mert ö játszá
sában elmerülve lévén nem ért rá arra is ügyelni, hogy ti látjátok e 
vagy nem.

És itt van kezdete a rosznak, az enyém vagy tied, az az tulaj
don miatt.

0 ettől fogva f é l ,  tehát t a g a d ,  tehát h a z u d i k .  E három e- 
gyüit jár; csekélység még most mind a három; és e három nevekedvén, 
nevekedniök kell, bánásmódotoknak természetes következése szerint. S 
mondom e három az embert tönkre tette.

Egy piczinded szikra , egyetlen lob , a legnagyobb várost elham
vasztja. Ha kedvünk, alkalmunk, időnk volna a legnagyobb , egész 
országokat pusztító v,szedelemnek első okáig fürkészni: azt találnók, 
hogy az vajmi picziny , csekély volt.

De hát elfeledétek e egyik fölebbi állításomat: a gyermeket meg 
kell óni , hogy roszat ne tegyem. Ha ezt úgy értitek, hogy a gyermek 
bezárassék, vagy mozdulatlan m radjon, s igy ovassék meg a rosztul: 
úgy valóban magalok is csak döre gyermekek volnátok.

A titok ez, két mondásbul áll: ne legyen a háznál ollyan, miben 
a gyermek kárt okozha!na, mit könnyen elronthatna, s a mi könnyen 
romlandó elzárassék előle; másik ez : ha mégis valamit elront, az kár
nak ne vétessek, az rosznak ne neveztessék.
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Itt a sulyegyent következő módon tarthatni fen: ne vegyen az 
atya semmi olly haszontalan csecsebecsét, mi most szokásban van, en
nek megkímélt árán azt pótolja ki, mit a gyermek minden vigyázat da
czára még is elront, csak Istenért ez a gyermeknek rósz cselekedet gya^ 
nánt fel ne rovassék.

A gyermeknek ezen szabadsága gazdagon fog kamatozni.
így cselekedve a mit egy felöl vesztetek, más felöl, s valószínű

leg két felöl megnyeritek.
Már most akár minden atya külön neveli gyermekét, akár többen 

szövetkeznek öszsze, s együtt intézik a nevelést: mindig készen tart
sák azt, a mivel a talán romlandoltat kipótolhassák, csak a gyermek az
ért ne lakoljon.

Számítsátok öszsze , mibe kerül mostani nevelésiek , s fontoljátok 
meg mivé lesznek ezen nevelés által a gyermekek; azután számítsátok 
azt, mit a gyermek szabadsága közben elront, és fontoljátok meg mivé 
fejlödendik ez által: a nyereség ez utóbbi, vagy is tanácsoltam nevelé
si mód részén lesz.

Mivel az ember természeténél fogva társaságra hajlandó: valószínű, hogy 
akármelly helységbeli atyák — bár kiki otthon is nevelheti — egy kö
zös helyre vezetik gyermekeiket, legalább akkorra, midőn némi elmul- 
hatlan foglalatosság miatt a háztul kell távozniok. És e közhely leszen a 
már itt ott jelentkező kisdedóvási intézet, mellynek üdvösebb eredmé
nyei lehetendnek, ha közösen és czélszerüen rendeltetik el, mint akármi 
más intézetnek. De az üdvös eredmény csak úgy remélhető, ha az e- 
gésznek közös használat szolgál alapjául.

Hogy ez ovóintézet, akár csak a helybeli atyák egy részének szö
vetkezése, akár az egész helység öszszemunkálása által létesült, kí
vánt gyümölcsöt teremjen, közösségnek kell benne lennie ; és ekkor ez 
idővel átmenetül szolgáland az általános communismusra.

Mi az óvóintézethez kívántatik, azt közköltségen kell beszerezni, 
hogy egyik gyermek se mondhassa magáénak; s annyinak kell besze
rezve lenni, hogy az elromlott helyett tüstént újat lehessen elővenni.

Ha az öszszeállt szülök, vagy az egész helységbeli atyák, egy vala
mi felügyelőt fogadnak, béresként fizetnek, a kisdedeket egészen rá
bízzák, s e szolgálatában minél tovább meghagyják: gyümölcsöt ne 
várjanak , mert az már mint virág lehull.

Hogy gyümölcs legyen, de jó izü nemes gyümölcs , vagy magok 
az atyák váltogatva egymásután sorban vigyék a felügyelést, vagy egyet, 
kit legalkaltnatosabbnak hisznek, magok közül hoszszabb időre válasz- 
szanak; vagy végre úgy intézkedjenek, hogy havonként vagy évne
gyedenként magok közöl uj választás történjék.

Azok ellenvetése semmit sem nyom, kik gondolják, hogy az atyák 
nem lesznek a felügyelésre alkalmatosok, Hiszen mi kívántatik ide más, 
mint akarat a gyermeket rosztul megóvni? Ez akarat pedig megvolt min
denkiben , kik az ovóintézet létrehozásához járultak, különben nem lé-
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lesülhetett volna. Ha pedig ügyesség is kívántatik hozzá, hol tesz ember 
arra másutt szert, mint a tökéletes szabad gyakorlatban? Minden tökély 
csak cselekvés által fejlődhetik ki.

Ha valahol téved ember, bizonyosan téved akkor, midőn a neve
lőiül roppant tudományt kíván meg.

Hiszen ez ovóintézelekben nem lehet czél a tudomány, mert akkor 
megszűnt ovóintézet lenni. Ide csak me'eg s z ív  , akarat, és szabadság 
kívántatik, és e három megvan mind azon atyákban, kik illy intézetet 
állítanak, mert ha nem volna meg, az intézet fel nem állhatna.

14. A kisdedovás első csirája lehet a józanészszerű nevelés
nek , s boldog társaságnak.

Ha tehetségem és befolyásom olly mértékben volna, mint szándé
kom és akaratom : az egyelem és akadémiák, és gymnasiurnok fundusát 
kisdedovóintézetek’ fundusaivá varázsolnám át. S ha még tehetségem olly 
nagy volna, milly teljes azon meggyőződésem, hogy csak a kisdedovó 
intézetből sarjadzhatik s virágozhatik föl derekabb nemzedék; minden
kinek figyelmét e szép jövendőd tárgyra fordítani iparkodnám; de figyel
met kérek, nem a mi mostani kisdedovásunkbul, hanem ollyanokbul, mily- 
lyeneknek lenniük kellene.

Az egész embernem boldogulhatásáért égő szivemnek szent hevé
vel óhajtanék hozzálok szólni, ha nyelvem hatályos volna ; ti kevesek, 
kik egy jövendő jobb lét előidézésére nálamnál többet tehettek, kérlek, a 
megovási eszme köré központosítsátok gondolatitokat; mert ha jöni 
kell egy szebb kornak, máshonnét nem jöhet; vagy ha jő is , nem olly 
szép jövő.

De a ki hiszi, hogy kisdedóvási intézeteink szerkezetében munkál- 
hatandják az óhajtott szép jövőt: az éppen úgy tévedne, mint az , ki azt 
tartaná legjobbnak, ha egész ifjúságunk neveltelését nötelen papságra 
korlátlanul biznók.

Az olvasó eddig is észrevehette, hogy e fejezetben elmondott 
minden állításomat okaimmal támogattam, bebizonyítani igyekiztem : ez 
állításom sem maradhat tehát pusztán odavetve , hanem okaimmal szi
lárdítani megkísértem, de előbb azt akarom elmondani, miként lehetne 
legkönnyebben az illy ovóintézeteket felállítani.

Ti, kik olly hévvel buzogtok a haza fölvirágoztatásán, egyesülje
tek egy ponttá, egy valamelly helységbe: Mit a haza oltárára különben 
is letenni szándékoztatok , semmi más czélra ne fordítsátok , hanem az 
említett ponton kisdedóvóintézet létesítésére szánjátok.

E helységet, ha még nem volna független, földesúri hatás alól 
felszabadulni segítsétek.

Ez megtörténvén, lakóit jó szánrléktokrul győzzétek meg, s aztán 
könnyen rábírhatjátok, hogy határuknak valamelly kis részét, ha mást 
uem, legalább a közlegelőnek egy részét, az intézet, tehát tulajdon

25
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gyermekeik számára engedjék át, hogy azt valamelyiküknek, vagy vál
togatva egyszer egyik, majd meg másik felügyelése alatt magok szaba
don együtt kezdjék használni.

Vagy kísértsétek meg, talán sükerül, hogy az egész helységi la
kosság hajlandó lesz egész halárukat közösen munkálni, használni. ígér
jétek nekik őszintén, hogy szóval és tettel segedelmükre lesztek.

A szilaj gyermekek által elrontandott mindennemű holminak azon
nali helyrehozhatására tegyétek le alapul szándéklott áldozatotokat.

Többet tenni nem szükséges; hagyjátok őket magukra, csak ha 
kétségük lesz, tanácsra szorulnak , vagy akármiként megakadnának: já
ruljanak hozzátok, de csak úgy, ha nekik tetszik.

Lássuk már most miként csirádzhatik ebből k i , s miként virágoz- 
hatik föl szebb jövő , boldogabb társaság?

A gyermek rosztul megóva van, hiszen éppen ez az első lépés, 
tehát ha még fejlődik, a mint n* m is lehet máskép , csak jóra fejlődik.

Igen de a jóra fejlődésnek rósz következése nem lehet, tehát a 
szebb jövőnekbimbódzniakell. ( E n y é m  me g  t e e d  s z ó k ,  mi n t  a 
m i n d e n  g o n o s z n a k  f o r r á s a i  k i i r t v a  s b e t e m e t v e  l é 
v é n )  a gyermek cselekvőségének gát nem vettetik, tökéletes szabad- 
gának gyakorlatában van, a mit ront bont, a közfundusból helyreiittetik.

Ugyan mellyik ifjútól várhatni inkább nagyot és dicsőt, attól e , ki 
lánczon pórázon van, va^y attól ki szabadon működik?

De talán azt mondjátok e rre , hogy e szabadságánál fogva éppen 
úgy tehet roszat is , mint jót?

Hát elfeledétek már mit fölebb mondék, hogy a rosztul óva van ; 
hiszen mi roszat tenne, ha nem lát roszat? Magától gondol ? Lehet, mos
tani nézetetek szerént rósz, de azért rósz e az valójában?

Úgy elfeledtétek azt is, mit fölebb még mondottam, hogy Istennem 
teremtheté embert ollyanná, hogy inkább roszra hajoljon mint jóra? 
Vágyait, minden szükségeit a közösből kielégíthetvén, tudtok e valamit 
kigondolni, mi öt bűnre ingerelhetné?

Hazudnia nem szükséges, mert félelmet nem ismér, másokkal ve
szekednie , másra irigykednie nincs oka, mivel a közösnek használata, 
az egyenlőség mind azt elfojtotta, miből illy vagy hasonló vétkes indu
latnak támodnia lehetne. Ugyan mondjátok okát, mért kellene roszra ve
temednie ? Én nem vagyok képes találni.

Most kérdelek, ha csak egy szikrája van bennetek a józancsznek, 
tudnátok e tagadni, hogy az illy tökéletesen szabad ifjak szebb jövőnek 
néznek elébe ? Tudnátok e arról kételkedni, hogy ezek férfiasodva bol
dog társaságot képeznek?

Talán ezt vethetné némelly olvasó ellenem: igen de ezek még 
semmit sem tanullak, semmit sem tudnak, mivel csak a rosztul vannak 
megóva; pedig a tudatlan ember boldog csakugyan nem lehet.

De ki mondta azt nektek, hogy ezek semmit sem tudnak: Hogy ka
tekizmust, meg bibliahistoriát, meg latin nyelvet nem tudnak, megenge
dem, de ezek kívántainak e meg arra, hogy ember boldog legyen? Hát 
ti azt hiszitek, hogy csak négy fal közé bilincselve, nem pedig szaba-
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dón cselekedve szerezhetni ismereteket, tehát valódi tudományt ? úgy 
hatalmasan tévedtek.

És miként lehetne ebből azt következtetni, hogy az óvás mellett 
semmit sem tanultak ? Nem is említve azt, hogy minden lépten nyomon 
szabad hatásuknak természetes következésében kiki tetszése szerint, haj
lamának engedve, különféle ismereteket gyűjthet, ki korlátozta volna őket, 
hogy serdültebb korukban tudományt is ne szerezzenek? Hát nem tud
tátok még azt , hogy csak szabadság által fejlődik ki minden tudomány 
legkönnyebben ?

Ne igyekezzetek csupán tudni, és minél többet csak tudni, mert 
e sok tudás miatt nem jut az ember akarathoz. A valódi tudás az akarat, 
a tett. Honunknak épen egyik fő baja ez, hogy mindenben és mindenkor 
csak a tudás határoz, a tettre, moralitásra nincs tekintet.

Azt hiszem világosan szóltam, hogy a kisdedovásból csirádzhatik 
ki szebb jövő.

15. A melly nevelés üdvös eredményű egy helységben, az 
üdvös más és minden helységben.

Ezt bizonyítani szükségtelen. Ha tehát azok, kik a nevelést sür
getik, okos számítók, az erre határozott tökét oda fektetik, hol legbi
zonyosabban és legtöbbet kamatoz, és mivel józanul nem tagadhatni, 
hogy a fólebbi mód szerint alakitandott kisdedóvó intézetnek szükség
képen gazdagon kell kamatoznia, valószínű, hogy a tökébül illy fundu- 
sokat alapítanak.

16. A gondolatnak és meggyőződésnek közlése nélkül józan 
nevelést nem képzelhetni.

Ha a tökéletesen szabad közlést kieszközölni bírjátok , nem szük
séges nevelésre nagy költséget fordítani, mert ez minden tőkéknél bő
vebben kamatoz; ha pedig ezt kivinni nem tudjátok , vagy gyakorlatba 
hozni nem akarjátok, a nevelésre forditandott minden tőkétek nem csak 
nem kamatoz, de a töke maga magát is fölemészti.

Valóban szomorú, hogy ezt az emberek nem tartják, s nem tart
hatják olly igaznak mint igaz, hogy kétszer kettő négy. Pedig nem ke
vésbé igaz ám.

Minden eddigi állításaimat okokkal igyekeztem támogatni, s e leg
utolsót meg sem kisértem , mert azt okokkal mutogatni akarni, hogy : 
szabad közlekedés , tudnillik fökép sajtói közlekedés nélkül nincs józan 
nevelés, annyit tenne, mintha azt akarnám megmutogatni, hogy kétszer 
kettő csakugyan négy, és sem több , sem kevesebb.

De uram Isten, ha ez olly világos, hogy jó nevelés szükséges, 
akár egyes országban , akár az egész embernemre nézve: úgy meg nem 
foghatom mért nem fordítják az emberek minden figyelmöket erre, hogy 
aztán egyik szükséges a másikból, az egész pedig ez eredeti forrásból 
önként folyhasson.

25*
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Hány jeles esztt embere van e hazának, milly kitűnő tehetségű le
gyének tanácskoznak mindenfelé arró l, hogy e haza miként virág(fz- 
hassék föl? kik közöl sokaknak olly fenten dobog szivük a magyar ném- 
zelnek valahai dicsőségéért, és még is azt, mi nélkül én semmi vagy csak 
kevés sükert reményiek, a tökéletes szabad közlést, a sajtó szabadságát 
mellőzik. Váljon mi lehet ennek oka? Talán nincs erő, vagy talán nincs 
akarat? juj 1 alig merém kimondani.

Vagy átlátják az ország rendei a szabad közlekedés szükségét, vagy 
nem. — De itt a gyakran alkalmazott és kedvencz dilemmám sem segít 
semmit^ trilemmával, vagy quadrilemmával lehelne az egésznek véget 
vetni, de illyeneket alkalmasint csak nagy elmék tudnak használni, én 
nem kísérletiem meg soha. — Szerencsém hogy éppen munkám végén 
fogytam ki mindenből.

A rendek tehát vagy nem tartják a szabad közlést olly fontosnak 
mint én;

Vagy fontosnak tekintik biz’ ők , de nem akarják amúgy igazán ;
Vagy én csalódom rettenetesen, midőn olly nagy fontosságúnak ál

lítom.
Vagy hozzá sem mernek jól nyúlni éppen azért, mert igen is fontos;
Vagy megvannak erőtlenségükről győződve, mivel talán mérlegbe 

vetették magukat s a főrendek, kormány irányában igen könnyüknek ta
láltattak,

Vagy azt hiszik, hogy az anyagi érdekek elöbbvalók, s majd ezek 
maguk után húzzák a közlekedést,

Vagy egyenetlenek magok közölt úgy, hogy egyik rész át is látja, 
akarja i s , de éppen a vélemények és akarat megoszlása miatt bele sem 
kezdhetni.

Vagy végre — mind ezen és még több v a g y  vegyületéböl van a 
Rendek táblája öszszehányva , és alkalmasint ez valószínű, tehát azért 
nem is fejlődött ki akarat, ezt megkísérteni.

-x #

Ha mind ezek után azt kérdené tőlem valaki: De ugyan mond meg, 
mi lesz ebbiil a magyar nemzetbül? befejezésül azt felelném: ez mély 
titok; nincs halandó, ki bizonyosat tudna mondani; és ez még egy re
ménysugár ; ez is jobb , mint ha illy meggyőződésemet volnék kényte
len kimondani: s e m mi.

Legalább némi vigasztalás azt mondhatnunk: a s o r s  h a t á r o z .
Ha volna magyar nemzet, ha a magyar ajkú töredékek egy compact 

testet tennének, ha ezeket egy érdek, egyenlő jog kötné testvérekké 
öszsze: úgy nem nehéz volna szép jövendőt jósolni, de mind ez még 
nincs meg, tehát a történetek egy lapja üresen van neki hagyva, hová 
majd valamit a később kor beír. Csak c háromnak valamelyike bizonyos, 
hogy vagy feldicsőül, vagy véres csatában hösileg esik el, vagy nyomo
rultan felolvad más elemekbe ; mostani állapotában nem marad.

Ha az elsőt nem tudnám remélni, e munkát sohasem írtam volnaí 
de van a magyarban akarat, s ez reményemnek alapja: ha magyar test
véreim akarni tudnak, Hunnia feldicsőülend.

V é g e .
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