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É l j e n  hangzott  ez  előtt  53 napokkal  ezen  
sz.  székből,  hálá  's  öröm  érzés  dagasztotta  ha-
zafi  keblünkötj  vígság  harsogott  mindenfelé;  
Te  Deum  emeltetett  az  egek'  urához,  ágyú  dör-
gések  ekhóztatták  a' több  száz  mérföldekre  ter-
jedő  kárpát  bérczeit,  melyek  csak  a'  széles  ten-
geren  hangoztak  e l j  tündéri  fénybe  borultak  a*  
városok,  's  30  millió  emberek  ábrázattján  öröm  
ömlött  el.  —  

'S  mely  nagy  változás  történt  e'  néhány  
napok  olta!  Most  akármere  tekintek  mindenfe-
lé  méjj  gyász  tűnik  szemeim  eleibe,  az  öröm  
ró'sái  helyett  búval  fedett  ábrázatokon  könnye-
ket  látok  hömpölyögni  j  a'  víg  ének  helyett  
szomorú  mélodia  hattya  meg  füleimet,  az  in-
nepélyes  nemzeti  öltözötek  helyett  fátyolok  le-
begnek  $  az  ágyuknak  örömöt  jelentő  szavai  
helyett  napok  olta  halotti  harangok  bús  hang-
ja  tölti  el  a'  levegőt;  a' tündéri  fény  helyett  
mindenfelé  halotti  pompát  látok!  



'S  mi  okozta  ezen  nagy  változást?  mi  e-
gyéb  mint  a'  könyörületességet  nem  esrnerö  ha-
lál,  mely  egyformán  letéteti  a'  sír'  szélére  a'  
koldus'  mankóját  és  a'  királyi  pálezát,  a'  koro-
nát  úgy  mint  a'  szarándok'  csukjáját!  

'S  kit  érhetett  ezen  kegyetlennek  mérges  
nyila,  melyei  annyi  milliókat  búba  borita?  Kit?  
kiért  annyi  könnypatakok  áradnak.  Ki  lehetet  
az?  kinek  halála  Európát  megreszkettette.  Bi-
zonyoson  nem  más  mint  a'  népeknek  at tya,az  
Eúropá  békességének  védangyala,  ki  43  évek  
olta  jobbjába  hordozta  a'  békesség  szerző  kö-
veti  pálezát  ,  's  az  igazságnak  mérlegét,  nem  
lehetett  ez  más  a' legjobb  Fejedelemnél.  

Igenis  szomorú  gyülekezett!  a'  népeknek  
at tyay'a '  békességnek  őrangyala,  az  igasság  
mérő  Serpenyőjét  szinte  félszázadig  jobbjába  
hordozott  legjobb  Fejedelem,  a'  legutolsó  Kó-
mái  legelső  Austriai  császár,  52-d.  apostoli  ma-
gyar  király,  Erdélynek  az  Austriai  házból  va-
ló  Ő-d.  Fejedelme  I-ső  FERENCZ  nincs  többé!  

Múlt  mártzius  másodika  vala  azon  gyászt  
okozó  na^,  melyen  ö  földi  életének  ö8-d.  esz-
tendejébe  a'  földi  dicsősségből  az  örök  dicső-
ségre  által  szóllitatott.  —  

'S  mi  is  már  roppant  birodalmának  marok-
nyi ,  de  hivseges  népe  azért  gyülénk  e  szent  
helyen  öszve,  hogy'köz  bánatunkat  annyi  mil-
liókéval  párosíttsük,  bús  könnyeinkéi  a  kön-



nyel;  tengerét  szaporittsuk,  's  elesmérjük  azon  
nagy  igasságotj  hogy  minden  a'  nap  alati  vált  
tozó,  kivévé,n  magát  a'  változandóság'  örök  tör  
vennyét,  mely  legszebb  reményeinket  legna-
gyobb  bizodalmunkat  röyid  idő  alatt  megvál-
toztathat ja .— 

Igen  is  .megváltoztathatja!  's  fájdalom  !  meg  
is  változtatta  akkor,  midőn  legjobb  Fejedel-
münktől  megfosztott,  kinek  oltalma  alatt,  oly  
sok  évelt  oíta  arattuk  a'  békességnek  malasz-
t j a i t  még  aljkor  is, midőn  más  népeket  a'  pusz-
titó  háború  véres  vesszeje  sujtolt,  várossaika,t  
faluikat  lángba  borította,  midőn  eke  vas;  he-
lyett  ágyugolyqblsok  hasították  szántóföldeiket,  
réttyeiket  ember  vér  festette,  vizeiket  büszhött  
holttestek  förtéztettékj  's  mindenfelé  vészt  hu-
hogó  halál  madarak  repdestek  3 midőn  elrpgad-
ta  tőlUink  a'  bölcs  királyt,  ki  népét  szívéhez  
szorítván,  midőn  más  országokban  nem  cssak  
pgyes  személyek,  sőt  egész  nemzet  is  áldqaat-
tya  lett  a'  mostoha  sors  üldözésének  -h- jussait  
mint  az  egésznek  úgy  az  egyedeknek  oltalmoz-
ta j  —  midőn  elvette  a'  ncpek  attyát,  kinek  aj-
tója  minden  alattvalói,  előtt  nyitva  állott,  és  
senkit  kinek  igaz  ügye  volf  vigasztalás,  annyi-
val  kevésbé  kihalgatás  nélkül  magától  el  nem  
bocsátott,  midőn  megfosztott  minket  a 'nagy  
Monárchától,  kinek  golyóbissá  az  Európa  sors  
vedrébe  oly  nagyot  nyomott.  —  



'S  már  egy  ily  nagy  vesztés,  ily  véletlen  
Csapás,  mely  nem  csali  a'  dicsőült  Királynak  
roppant  birodalmát,  hanem  mondhatni  az  egész  
Európát  búba  merítette,  mily  sok  és  nagy  gon-
dolatokat,  mily  sok  és  nagy  érzéseket  ébreszt  
fel  bennetek  szomorú  halgatók  azt  megzavaro-
dott  komoly  ábrázatokon  olvasom.  'S  éppen  
azélrt  nyiltszível,  's öngyengeségemnek  szerény  
megesmérésével  megvallom,  —  hogy  a'  midőn  
©zen  előttem  szokatlan  helyről  egy  ily  nagy  
tárgy, ily nagy halót felett  szóllok, alattvalói hódo-
ló kötelességem szent érzése általi  lelkesülésemen  
hívül,  csak  a'  ti  keresztényi  szeretetetekbe  ve-
tett  bizodalmam  bátorít,  remélvén,  hogy  a'  mit  
az  én  gyenge  tehetségem  elmulat,  önérzéseitek  
kipótolándja.  —  

Úgy  vagyon.  Sok  és  nagy  gondolatok,  
sok  és  nagy  érzetek  szoktak  felébredni  a ' l é -
lekben  —  ebbe  a'  számkivettetett  mennyei  ván-
dorba—akármely  ember  társunk'  halálakor  is,  
mivel  a' száműzött  mennyei  polgár  látván  pol-
gár  társa  számkivetésböli  kiszabadulását  őtet  
gondolata  szárnyain  eredeti  dicső  honnyába  
elszokta  kisérni , ' s  onnan  ideákkal  megterhelve  
ismét  visszatérvén  a'  földre,  végig  fut  azon  esz-
tendők  során  melyeket  az  idvezültel  együtt  töl-
tött ,  's  ilyenkor  a'  levetkezett  önkény  és  ön-
szeretet'  kicsinyítő  dombora  üvege  helyett  a'  
háládatosság'  öblös üvegén  keresztül  csak  a'  jót  



's  azt  is  nagyítva  szokta látni,  's  fájni  szokott  
néki  hogy  az,  kivel  az  élet  nagy  drámájának  
egyik  felvonását  együtt  játzódta  eddig,  kivel  a'  
földön  ezen  a'  nagy  játék  színen  a'  mennyei  
drámaturgusnak  tetszése  szerént  most  víg majd 
szomorú  jelenésekbe  jelent  meg  —  tőlle  el-
szakadt.  —  

Minden  korbelinknek  halála  —  sz.  halga-
tók! — Kikkel  valami  egybekötetésbe  voltunk  —  
egy  egy  földhöz  lánczoló  kötélnek  elszakadása.  
Mentől  több  ily  kötelek  szakadnak  el  körüllet-
tünk  :  annyival  kevesebbek  tartóztatják  ön  le-
vegő  hajónkat  is  a'  sáros  föld  gömbhez.  Egy  
70,  80.  esztendős  ember  már  keveseket  lát  jád-
zó  társai  körül,  go.  még  kevesebbeket  's a'  100  
esztendős  egyedül  áll  mint  a'  kivágott  erdőbe  
határ  fául  meghagyott  agg  cserfa  a'  nevendék  
fiatalok  között.  Azon  könnyek,  melyek  egy  ily  
földi  kötélnek  elszakadásakor  akaratunk  ellen  
is  legördülnek  ábrázatunkon  ,  magából  a'  szív  
fenekéből  felemelkedett  emberi  érzéseknek  fel-
legeiből  cseppennek  ki  a'  lélek'  ablakain,  '»  
mentől  többször  tódulnak  öszve  ezen  érzések-
nek  fellegei:  annál  küjjebb  feszitik  lelkünknek  
eredeti  dicső  honnya  felé  emelő  vágyait,  me-
lyek  végre  égészen  kifejlődvén  elrepkik  a'  föld-
hez  kötött  mennyei  vándort  mint  Mongolfiérg  
lég  laptája.  —  



'S  hogy  ha  már  egy  oly  cmhcr  társunknak  
halála  is,  hit  a'  sors  az  emberek  közt  levő  ran"  

o 
és  munkásság  nagy  körének  csalt  középszerű,  
sőt  alsó  fokára  helyheztetett  is,  ily  nagy  gon-
dolatokat  ily  méjj  érzéseket  ébreszt  fel  a'  lélek-
be :  mennyivel  nagyobbaknak,  mennyivel  ma-
gossabbaknali  mennyivel  többeknek  kell  feléb-
redni  egy  oly  embernek  halálakor,  ki  a'földi  
dicsösségnek  legmagossabb  polczán  állott,  ki  
annyi  millióknak  sorsát  kezébe  hordozta,  ki  
magoss  állásánál  fogva  annyival  fejül  emelke-
dett  oly  sok  milliók  felett  mintt  a'  libánus'  
czédrussa  az  apró  hanga  bokrok,  a'felhőket  
verdeső  Himalaya  az  alacson  dombok  felett.  

Es  már  azon  sokféle  és  nagy  gondolatok  
közül,  melyek  lelkünkbe  felébredtek,  azon  sok  
és  méj  érzések  közül  melyek  szíveinknek  fe-
nekéből  annak  ajtajára  tódultak,  melyiknek  lé-
gyek  tolmácsolója  őnszinteséggel  megvallom:  
nem  tudom.  

Legkényesebb  állása  a'  szónoknak  keresz-
tények!  az ,  midőn  oly  tárgyról  kell  beszélle-
nie,  mely  bővségével  erejét  fejülmúlja.  Sokkal  
könnyebb  keskeny  matériát  kiszélesíteni,  azt  
az  ékes  beszéd  virágaival  felezifrázni,  sőt  a'  
tárgy'  hijánosságát  is  kipótolni 5  mint  az  érde-
kes  's  nagy  fontosságú  tárgyaknak  és  érzések-
nek  oly  nagy  csomójából,  minő  most  elménk-
be  és  szívünkbe  van,  válogatni.  —  Valamint  



soldial  könnyebb  és  bátrabban  lehet  egy  kis  
forrásból,  mintegy  nagy  folyó  vízből  egy  po-
hár  vizet  meríteni,  mivel  az  utolsónál  mindég  
meg  van  azon  félelem,  hogy  a'  merítő  lábai  
alatt  a'  mart  bészakadván  a'  vizek'  árja  által  el  
ragadtatik}  és  könnyebben  fűzhet  koszorút  a  
virág  szedő  egy  kis  kertbe,  hol  csak  meghatá-
rozott  számú,  's  előtte  csmeretes  virágok  vágy-
nák,  mint  egy  széles  virányos  mezőn,  hol  a'  
különbféle  szebbeknél  szebb  virágok  elragad-
ják  figyelmét.  Ezen  vízmeritőnek,  ezen  gyász  
koszorú  fűzőnek  kényes  állapotjába  vagyok  én  
szomorú  halgatóim.  

Hol  kezdjem  —  min  végezzem  —  méltó-
képpen  beszédemet:  nem  tudom.  Mivel  egy  oly  
idvezült  Monárcha  felett  szállok,  kinek  tetteit  
több  darab  könyvekbe  se  lehetne  béfoglalni.  
Csak  egy  Gibbon,  egy  Johannes  Müller  tud-
nák  őtet  méltó  szinbe  állítani  elő  azon  kényes  
környülállások  közt,  melyekbe  uralkodásának  
kezdete  olta  kevés  szün  időket  kivéve  szin-
te  23  évekig  küzdött  az  Európa  köz  csendes-
ségét  megháborító  franczia  nemzettel  's  annak  
hatalmas  oriássával  Nápolconnal  ;  csak  ezek  
tudnák  méltólag  szemléltetni  s'  Belgrádnál  még  
ifjú  korába  elsütött  első  ágyú  szótól  fogva  a'  
csatamezején  különböző  időkben  megjelent  u-
ralkodót  ;  ezek  tudnák  méltólag  öszve  fonni  
azon  győzedelmi  koszorúkat,  melyeket  Coteou-



nál , Landrecynél,  Tournaynál,  Charleroínál  a  
jelen  létével  ármádáját  lelkesítő  népeit  jussait  
pajzánul  tiprott  franczianépen  vett  győzedel-
mei  által  n y e r t ; e z e k  festhetnék  le  méltókép-
pen  azon  békesség  kötéseket,  alliántziákat,  
melyeket  az  Európa  csendességének  helyre  ál-
litója  oly  gyakor  izben  kötött  a'  corsiltai  ho-
doltatoval  vagy  ellene ; ezek  adhatnák  elö  minő  
nagy  áldozatokat  tett  ö  több  izbe  az  Európa  
békességének  megállapítására  ;  miképpen  sza-
kasztá  el  atyai  szívéből  legdrágább  kincsét  sze-
retett  Felséges  leányát  Mária  Louisát  is ,  's  adá  
feleségül  a  Franczia  császárnak;  's  midőn  ezen  
nagy  áldozat  sem  lenne  elég  kezesse  a'  békes-
ségnek,  midőn  az  észak  győzhetetlen  elemen-
tomai  által  megrongált  vő  a'  bölcs  ip'  tanácsá-
ra  nem  hajolna:  mi  módon  száná  el  magát  a-
zon  áldozatok  legnagyobbikára  is,  'hogy  nyug-
hatatlan  veje  ellen  fegyvert  fogjon,  's  a'  más  
négy  nagy  európai  hatalmosságokkal  kezet  fog-
va  a'  lipsiai  véres  ütközötben  nyert  győzede-
lem  által  —  melybe  személyes  jelen  létével  
buzdította  a' köz  békesség  helyre  állításáért  ve-
rőket  ontó  vitéz  bajnokokat—végképpen  meg-
alázza  a'  földel  kugli  golyóbis  módra  jádzani  
akaró  Óriást:  nem  csak,  sőt  midőn  ennek  szá-
razon  létével  így  sem  biztositathatnék  az  ohaj-
tott  békességnek  helyre  állítása,  's  a'  vér  pata-
koknak  megszüntetése,  tulajdon  leányának  töl-



le  való  elszállítására,  's  amannak  Elba,  's  ké-
sőbbre  a'  száraztól  roppant  tenger  által  külön  
választott  kopár  Sz.  Helena  szigetébe  való  kül-
detésére  bár  mely  szívszakadva  is  reá  vette  
magát.  —  

Ily  nagy  áldozatokat,  ily  nagy  maga  meg  
tagadásokat,  ily  ön  érdekének  köz  érdek  után  
való  tételeket  kitenni  kész  —  az  olyanokat  a'  
római  nagy  szonoli  nem  csak  a'  legnagyobbak-
nak  az  emberek  között,  hanem  az  Istenhez  
leghasonlóbbalinak  itélte.  —•  

De  én  a'  békesség  védangyalának  ezen,  's  
más  ezekhez  hasonló  nagy  tetteit  érinteni  nem  
bátorkodom,  ne  hogy  a 'napba  nézvén,  annak  
tűz  tengeréből  ki  liiomló  világosságától  meg-
vakuljak.  Bizom  azokat  azon  nagy  elmékre,  
kik  méjj  itélö  tehettségek,  's  polgári  dolgok-
ban  jártosságoliba  bizakodva  mint  a  sas  szem-
be  mernek  nézni  a' nappal.  Bizom  a'  históriá-
ra ,  mely  mint  a'  világnak  nagy  itélö  birája  a  
királyokat  is  megitélli.  —  Ki  fogja  trombitálni  
Klio  azon  nagy  dolgokat  melyek  az  én  erőmet  
felyül  múlják.  

Olvassa  a' jelenkor,  de  még bővebben  fog-
ja  olvasni  az  utó  idő  ivadéka  megdicsőült  nagy  
Fejedelmünknek  tetteit.  —  Úgy  is  nagy  embe-
rek  —  kiket  a'  gondviselés  oly  magos  trónusra  
helyheztetett—minőre  rendelte  vala  nagy  ha-
lottunkat  — oly  ritka  jelenések  a'  fejlődő  embe-



riség  livatag  egén,  kik  teréhbe  ejtik  az  időt,  
kiknek  tettei  szülik  a'  jövendőt;  kiknek  csak  
egy  penna  vonások  is  a' munkátlanság,  's  dur-
va  miveletlcnség'  lethárgiájából  nemzeteket  cb-
reszthetfel  vagy  dönthet  sírjokba.  Kiknek  tehát  
tettei  oly  szoros  öszveköttetésbe  vágynák  a'  jö-
vendővel,  hogy  csak  egy  prófétai  lélekkel  bíró  
férjfiju  hozhatna  azokról  a'  jelenbe  helyes  Íté-
letet.  —  Oly  nagy  bujdosó  csillagok  ők  me-
lyeknek  földünkre  való  béfolyásukat  akkor  érez-
zük  leginkább  ,  mikor  láthatárunkról  eltün-
tcqek.  —  

Nem  hordozom  én  hát  a* ti  figyelmeteket  
az  idvezült  előtt  is  gyűlöletes,  csatamezökre,  
melyeken  golyóbisokkal  és bayonnétokkal,  sem  
a'  congressusokba  melyekbe  vitatásokkal  és  pen-
nával,  sem  a'  kabinétokba  melyekbe  nagy  fő  
töréssel  és  sok  gondolkozással  döjtetnek  el  a'  
népeknek  sorsai.  x  

•  •  A  

Nem  vezetlek  én  beneteket  a' tronuson  ülő  
koronás  király  —  sem  az  ország  rendeivel  tör-
vényeket  alapító  bölcs  Fejedelem'  eleibe.  Nem:  
—  a'  halálos  ágyba  fekvő  népekattya  cicibe  ka-
lauzollak  én  titeket,  hol  a'  kjrályi  páleza  és  
korona  gyémántai,  's  a'  thronus'  bársonnyá  nem-
kápráztattya  szemeiteket.  

Nézzétek  az  esztendők  terhe  alatt  meggör-
bedi  ősz  öregnek  tisztes  ábrázattyát  —  milyen  
csendes,  milyen  megelégedett,  milyen  nyugodt  



lélekkel  néz  vissza  sok  viszontagságok  között  
életére.  Olyan  az  ö  ábrázattya  mint  a'  horizon  
szélén  letiínö  fényes  napé,  mely  végig  futott  
útját  még  utoljára  arany  sugáraival  • elborítja, 
's  mi  után  letűnt  is,  a  felette  lévő'  felilök1  meg-
aranyozott  szélei  által  küldi  hozzánk  utolsó  id-
vezletét.  Nézzétek  mely  kész  a' nagy  bíró  előtt  
letenni  terhes  számadásáty  melybe  semmi  va-
karás  nincsen!  Nézzétek  a'  maradékitól  végbu-
csút  vevő  édes  atyát,  miinódon  osztya  atyai  ál-
dását  gyermekeinek,  miként  köti  szívókra  az  
erényt  és  a'  szeretetet.  Oh!  erény!  Oh  szere-
tet!  mely  nagy  boldogságára  vagy  te  a'  halan-
dónak  még  halálos  ágyába  is!  mely  bizvást  u-
tazhatik  a'  mennyei  vándor  eredeti  honnyába  
vissza,  ha  te  birtokába  voltál.  —  

De  mit?  Az  idő  és  örökké  valóság'  kes-
keny  pallóján  is  dolgozik  a'  már  repülni  indult  
mennyei  lélek.  Ott  sem felejtkezik  el  népéről,  
nem  akar  addig  eltávozni  míg  szivének  utolsó  
érzeteit  ki  nem  önti  vég  rendeletébe.  —  En-
gedd  meg  felséges  lélek,  hogy  tcstamentomod-
ba  tekinthessünk!  Úgy  tetzik  szomorú  gyüleke-
zet  mintha  látnám  az  idvezültet  ezen  kérésünk-
re  vég  rendelésének  14-d.  pontyára  mutatni,  
melybe  legnagyobb  kincsét  hagya  népének.  —  
Úgy  vagyon  szomorú  halgatók  egy  oly  nagy  
kincset  hagyott  a'  legjobb  Fejedelem  hív  népé-
nek ,  minőt  csak  egy  apostoli  király  testálhat;  



oly  kincset,  mely  minden  földi  kincsek  felett  
való}  mennyei  kincset,  melyet  a'  rosda  és  o'  
moj  meg  nem  emésztenek,  melyet  a'  lopók  ki  
nem  áshatnak  és  el  nem  lophatnak,  melyből  
mindnyájan  osztozhatunk,  és  a'  mely  mind  e-
gyenként  mindenikünket  ,  mind  pedig  együtt  
véve  roppant  birodalmának  sok  millió  lokossait  
nem  csak  ezen  a'  világon  teheti  boldoggá,  ha-
nem  az  öröhké  valóságot  is  megszerzi  nékiek,  
melyet  ha  elfogadunk  és  hívségesen  megtartunk  
feláll  közöttünk  az  Istennek  országa.  

És  már  ezen  apostoli  királyi  végrendelet,  
ezen  Jézusi  Testamentom  mi  módon  légyen  én  
szóról  szóra  felolvasom  a'  szerént  a'  mint  je-
lenleg  uralkodó  Felséges  Fejedelmünk  ö  csá-
szári  királyi  felsége  legfelsőbb  parancsolatjára  
minden  státussaibau  köztudatra  bocsátatott  —  
halgassátok  meg  mmegdicsöült  apostoli  Kirá-
lyunkhoz  méltó  figyelemmel  és tisztelettel „S z e-
„ r e t e t e m e t  h a g y o m  a l a t t v a l ó i m n a k . —  
„ R e m é n y l e m ,  h o g y  é r e t t e k  a z  I s t e n -
i e k  k ö n y ö r ö g h e t e k ;  f e l s z ó l l i t o m  ő-
„ k e t ,  h o g y  t ö r v é n y e s  k ö v e t k e z ő m h ö z  
„ l é g y e n e k  a z o n  h í v s é g g e l  é s  r a g a s z -
k o d á s s a l ,  m e l y e t  i r á n t a m  ú g y  a'  j ó  
„ m i n t  r o s z  n a p o k b a n  b e b i z o n y í t o t -
t a k . " 

Szeretetét  testálta  tehát  nékünk  a'  legjobb  
Fejedelem.  Felséges  testamentom  mit  is  hagy-



hatott  volna  enncl  nagyobb  Kincset?  Ha  gaz-
dag  kincses  kamaráját  kiosztotta  volna  is  né-
künk,  hidjétek  el  keresztények  nem  tett  vol-
na  ily  drága  kincsnek  örökkösseivé  ;  mert  a'  
szeretetnek  jutalma  örök  élet:  ,,a' ki  nem  sze-
reti  az  ö  attyafiát  a'  halálba  marad"  azt  mond-
ja  Jézusnak  legkedvesebb  Tanitványa.  —  „  Ha  
az  angyalok'  nyelvén  szóllanánk is,  ha  szeretet  
nincsen  mi  bcnünli  olyanok  lettünk  mint  a'  
zengő  érez  és  pengő  czimbalomj— és  ha  min-
den  marhánkat  a'  szegények'  táplálásokra  for-
dítanék  is,  ha  szeretet  nincsen  mi  bennünk  
semmit  sem  használ  minékük"  azt  mondja  a'  
nagy  Apostol.  —  

A'  szeretet  az  a'  mi  az  embert  igazi  érte-
lemben  emberré  teszi  az  eredeti  életből,  eredeti  
lélekből, az Istenből  ki maga is csupa  szeretet  ne-
mesebb valónkba  által  plántált  érzés 3 melyet  az  
égből  számkivetett  vándor  angyal  a'  lélek  uti  
kölcségül  hoz  magával  hogy  földi  próba  pályá-
ján  éhségét  enyhítse,  's  jaj  annak  a'  vándornak  
ki  ezen  égi  eledelt  elpazérolta!  jaj ezerszer  jaj  
annak!  ki  azt  szívébe  a'  hidegség  és  ellenséges  
indulat  penészével  bénöni  engedte.  —  A'  szere-
tet  az  mely  magát  az  életet  megfűszerezi.  Ez  
a'  kissebb  és  nagyobb  társasági  életnek  egybe  
kötő  aranyláncza.  Ez  magának  az  életnek  is  
forrása.  A'  szeretet  még  a'  szóllani  sem  tudó  
csecsemőt  is  érzésének  mosolygással  való  kije-
lentésére  indítja,  hogy  édes  annyától  egy  sym-



pathiás  mosolygást  csaljon  ki  mint  a'  kölcsönös  
szeretetnek  jelét.  —  

A  edd  ki  a  szeretetet  az  emberi  szívből:  
Jpgottan  megfagy  az,  's  a'  felséges  teremtés  ha-
sonló  lesz  a'  Lóth  sóbálvánnyá  vált  feleségé-
hez.  Vedd  ki  azt  a'  társaságba  élő  emberek  
kebléből:  hidegség,  gyűlölség  irigység,  más  
kárán  való  ördögi  öröm  's  más  ily  emberi  élet  *  
fenéi  költöznek  az  üressen  maradt  szívbe,  me-
lyek  a'  hideg  törvény'  korlátain  bár  mely  ke-
mények  légyenek  is  által  rontván  az  addig  tár-
saságba  élő  embereket  barlangokba  űzik,  's  lía-
int  testvérének  Ábelnek  főbe  ütésére  kisztetik.  

A'  szeretetnek  symboluma  a' külső  termé-
szetbe  a'  vonszó  erő.  Vedd  ki  a'  vonszó  erőt  a'  
föld  golyóbissából 3  legottan  pihe  módra  szer-
te  reppen  minden  Kordillerássaival  együtt  a'  
véghetetlen  mindenségbe. — Töröld  ki  a'vonszó  
erőt  minden  égi  testekből:  legottan  elkezdődik  
az  egész  universumat  szét  tipró  nagy  revolu-
tio.  A'  világ  tengelye  eltörik,  napok  napok-
kal  ütődnek  öszvej  üstökös  csillagok,  plánéták  
elhagyáll  megszokott  myriados  úttyaikat  's  a'  
magok  napjaik  ellen  rohannak.  —  A'  K ó s  a'  
B i k á t  feldőli,  a'  K e t t ő s ö k  a'  R á k o t  ösz-
vezuzzák,  az  O r o s z l á n  a 'szüzet  öszveszag-
gatja,  kinek,  kezéből  a'  M é r t é k  az  igasság-
nak  képe  kihull,  a'  S k o r p i ó  a'  N y i l a s t  fu-
lánkjával  's  ez  a ' B a k k o t  nyilával  általüti,  a'  



midőn  a'  H a l a k  a'  V i a  ö n t ö t  elnyelik.  A'  
rák  és  capricornus  —  melyek  eddig  a'  napot  
téritették  vissza  tulajdon  útjára,  ne  hogy  más  
napok'  körcbe  vágjon  által — egy  más. ellen  ro-
hannak.  —  A'  f ö l d  a'  holdat  —  mely  mint  
szerelmes  párjával  myriádak  olta  kerülte  a'  na-
pot  mint  a'  maga  [annyát  —  öszvetiporja.  —  
A'  g  ö  u  c  z  ö  1  s  z  e  li  e  r e  a'  íiastyukot  apród-
jaival  együtt  otromba  Jierekei  alá  sodorja;  —  
l'erseus  villogó kardját  a'  testvér  csillagok  ellen  
fordítja  's  Ariádnét  öszvevágja.  A'  k í g y ó  Ofí-
neust  megfojtva,  H e r c u l e s  a'  medvéit  pré-
dára  bocsátott  Bootest  agyon  üti,  a'  P e g a s u s  
száguldozva  letiporja  Cassiopéát  és  a'  hattyút  's  
maga  is  az  Eridánusba  fullad;  a'midőn  a ' B  e-
r e n i c e  haja  a'  syrius  tüzétől  öszveég,  's  az  
északi  k o r o n a  a'  sárkány  fejére  hull.  'S  vég-
re  a'  I f a szás  c s i l l a g  a 'még  imitt  amott  meg  
maradott  csillagokat  is  lekaszálja  's  azokkal  e-
gyütt  a'  Cháos  sírjába  szédül  alá,  a'  midőn  a'  
L a n t  az  universum'  eddigi  nagy  hármaniája  
helyett,  szívet  szaggató  borzasztó  dishármoniá-
val  kíséri  a'síró  angyalok'seregét  a'mindenség'  
nagy  temetőjébe,  melyet  a'  kiterjesztett  erősség  
mintegy  fekete  koporsó  fedél  örökre  bébórit.  

Igen  is  K.  H.  a' szeretetnek  syrrtboUima  a'  
külső  természetbe  a'  vonszó  erő,  mely  a'  taszí-
tó  erővel  súlyegyenbe  álva  forgattya  a'  pláné-



iákat  a'  mágok  napja  ,  's  ezt  minden  plané-
táival  's  üstökös  csillagaival  együtt  â  maga  
nagyobb  napja  körül;  úgy,  hogy  végre  az  e-
gész  roppant  mindenség  forog  a'  véghetetlen  
űrbe  a'  napok  napja  körül  a'  nélkül,  hogy  ezen  
temérdek  égi  testek  egymásnak  legkissebb  aka-
dályára  is  lennének  Nagy  felszóllításul  arra,  
hogy  mi  is  erkölcsi  valóságokul,  kiknek  szí-
vünkbe  e'  vonszás  kimért  törvényénél  egy  sok-
kal  felségesebb  és  szabadabb  törvény  a'  szere-
tet  törvénye  plántáltatott,  —  úgy  fussuk  elönk-
be  szabott  földi  rövid  pályáinkat,  hogy  egy  
mást  útjaikba  ne  akadályoztassuk,  söt  a'  szere-
tet  karjaival  által  ölelve  mint  testvérek  men-
nyünk  a'szeretet  Istenének  eleibe.—Erre  buz-
dít  minket  édet  Idvezitönlí,  ezt  szabta  elönk-
be  mint  legnagyobb  parancsolatot;  's  ezt  hagy~  
ta  vég  rendeletébe  megdicsőült  apostoli  kirá-
lyunk  is  ezen  szaíban:  „ S z e r e t e t e m e t  ha-
g y o m  a l a t t v a l ó i m n a k . "  

Lássuk  azért  szomorú  gyülekezet  
1-ör  Minő  szeretetet  hagyott  alattvalóínak  

és  így  nékünk  is  a'  dicsőült  apostoli  király,  és  
bérekesztésül 

2-or  Mimódon  tehetünk  méltóképpen  ele-
get  ezen  végrendelésnek.  

Engedd  meg  dicsőült  nagy  lélek,  hogy  vég-
rendelésedbe  foglalt  utolsó  gondolatodat  bőveb-
ben  kimagyarázhassam! Engedjétek  meg  keresz-



tények,  hogy  ezen  testamentom  bennünket  tár-
gyazó  részének  —  addig  is  míg  ezen  sz.  hely-
ről  eltávozván  annak  egyenként  végrehajtóvá  
válandunk  —  executora  légyek.  

Te  pedig  nagy  Isten  vezéreld  ugy  gondo-
lataimat.,  hogy  a'  dicsőült  apostoli  királyéval  
megegyezzenek! 

i-ör M i n é m ü  s z e r e t e t e t  h a g y o t t  t e -
h á t  a'  d i c s ő ü l t  F e j e d e l e m  n é p é n e k ?  

A'  mások,  's  kivált  királyok  gondolatját  
magyarázni  ugyan  nagyon  kényes  dolog,  —  
's  nem  kis  gondot  adna  a'  leggyakorlottabb  
szónakoknak  is.  —  De  én  idvezült  Fejedelmünk  
gondolatjának  kimagyarázására  útmutatást  ta-
lálok  magának  a'  dicsőültnek  végrendelésében,  
a'  midőn  azt  irja, hogy  ö n n ö n  s z e r e t e t é t ,  
az  az,  olyan  szeretetet,  minöVel  ö  birt  hágy  
népének.  O  pedig  mint  buzgó  keresztény  —  
mely  élete  vonásai  között  a'  legkitűnőbb  volt  
nem  más  mint  keresztényi  szeretettel  birt.  Meg  
vagyok  azért  győződve  arról,  hogy  midőn  ezen  
szót  s z e r e t e t  leirta  a'  Jézusnak  és  a'  nagy  
apostol  sz.  Pálnak  szeretetrőli  szavai  forogtak  
eszébe  az  apostoli  királynak.  —  Azt  gondolom  
tehát,  hogy  magának  Jézusnak,  és  sz.  Pálnak  
szeretetrőli  tanításai  merőbe  kifogják  meríte-
ni  annak  értelmét.  Jézus  tanitása  szerént  pe-
dig  a'  szeretet  tárgyazza  az  Istent  és  felebará-
tunkat.  „Szeressed  az  Istent  telyes  lelkedből,  

2 * 



tclyes  szívedből  es  minden  erődből,  oz  az  el-
ső  és  nagy  parancsolat.  A'  második  pedig  ha-
sonlatos  ehez:  „szeressed  felebarátodat,  mint  te  
magadat."  így  szóll  Jézus.  Pál  pedig  leirja  
annak  természetét  (I  Kor'.  13 5 4—7.)  a'midőn  
azt  mondja:  „a  szeretet  hosszú  tűrő,  kegyes,  
nem  irigykedik,  nem  cselekszik  álnokul,  nem  
fuvalkodik  fel,  nem  keresi  csak  a'  maga  hasz-
nát,  nem  gerjed  hamar  haragra,  nem  gondol  
gonoszt,  nem  örül  a'  hamisságnak,  örül  pedig  
az  igazságnak,  mindeneket  elfedez,  mindene-
ket  hiszen,  m i n d e n e k e t r e m é l ,  —mindene-
ket  eltűr,"  - i-

Avagy  nem  láttyátok  e'  kersztények  ezen  
leirásban  dicsőült  Fejedelmünk'  népének  ha-
gyott  szeretetének  alap  vonásait?  —  Nem  lát-
tyátok é y  hogy  az  ö  életének  sinormértéke  ezen  
felséges  tanitás  volt?  —  Igenis  feltaláljuk  az  
ö  életében  a' keresztényi  szeretetnek  ezén  meg-
esmertetö  jeleit,  vessünk  csak  egy  futó  pillan-
tatot  arra.  —  

Az  Isten,  és  emberek  iránt  való  szeretet  
különösön  kimutatja  magát  a'  szív  jóságába  és  
vallásos  buzgóságba.  —  A" dicsőült  apostoli  ki-
rálynak  pedig  

E g y e n e s  és  b e l s ő  s z ív  j ó s á g a ,  's  
v a l l á s o s  b u z g ó s á g a  világ  előtt  esmeretes  
volt.  —  A'  virtus  K.  H.  a'  köteleségeknek  bé-
töltésébe,  Isten  törvényeinek  telyesitéseiben  áll,  



melyeket  az  értelem  megesmér  és  az  akarat  
végrehajt.  De  a'  szívből  szármoznali  a*, csele-
kedeteknek  rugói,  melyeit  által  az  alíarat  meg-
mozdittatik.  'S  ha  már  magok  ezen  rugók  nem  
tiszták,  ha  az Istennek  törvényei  a  szívben  nem  
elevenek,  nem  változnak  abba  érzéssé,  ha  a'  
tisztátalan  önkényes  érzéki  inditóoltdk  a  köte-
lességgel  megegyezőket  elnyomják  :  úgy  nem  
születhetik  virtusos  cselekedet.  C s a k  a'  tisz-
ta  és  jó  szív  az,  mely  a* kötelességek  szent  ér-
zésétől  egészen  által  hatoltatva  Isten  törvényé-
nek  hodol,  's  minden  kötelességekkel  ellenke-
ző  inditó  okoktól  szabad.  C s a k  a'tiszta  és  
jó  szív  az,  mely  az  igazság  megesmérésébe  ön-
nön  ösztönéből  és  érzéssel  vészen  részt,  és  
semmit  sem  kiván  mit  az  értelem  helyben  nem  
hágy  's  a'  lelhiesméret  nem  parancsol.  C s a k  
a'  jó  és  tiszta  szír  az,  mely  a'  jó  iránti  erős  
és  lelkesedett  ösztönnel  inditja  cselekvésre  az  
akaratot:  „jó  ember  az  ö  szívének  jó  kincsé-
ből  hoz  elő  jót"  azt  mondja  Máthénak  édes  
Idvezitőnk.  C s a k  a'  jó  és  tiszta  szív  az  állan-
dó  boldogságnak  lakhelye.  „Boldogok,  a 'kik-
nek  szívek  tiszta,  mert  azok  az  Istent  meglát-
ják."  Jézus  szava.  Boldog  az,  ki  ezen  kincsei  
bir ,  mert  az  ilyen  itt  a'  földön  is  a'  meny-
országot  hordozza  keblébe,  mert  Jézus  szava  
szerént  az  Istennek  országa  nem  itt  vagy  a-
mott,  hanem  a'  jó  emberekbe  vagyon.  — C s a k  



a'  jó  és  tiszta  szív  előtt  hajol  meg  az  embe-
ri  szív  önkéntesen.  Bámulom  én  a'  rendithe-
tetlen  vitézt  egy  N.  Sándorba,  Caesárba  Han-
nibálba  Il-d.  Fridrichbe,  Nápoleonba  's  még  a'  
XH-d.  Károly  makacs  bátorságába  is;  de  sze-
retettel  párosult  tiszteletem  csak  annak  hódol,  
kibe  e'  lélek'  nagysága  és  ereje  a'  szív'  tisztasá-
gával  és  jóságával  párosul,  mivel  az  ilyenbe  
jelenik  meg  az  emberiség  a'  maga  legnagyobb  
glóriájába,  csak  egy  ilyennek  látása  foglalja  el  
és  emeli  fel  a'  lelket,  csak  egy  Aristides  egy  
IV-d.  Henrich  egy  Mátyás  király  egy  JI-d.  Jó-
zsef  's  más  ilyenek  felé  hajol  a'  szív  önkénte-
sen ,  mint  az  elzárt  plánták'  levelei  az  élet  adó  
nap  felé.  —-

Boldog  az  a'  nép,  melynek  jó  szívű  kirá-
lya  vagyon,  mert  az  ilyent  nem  a'  hideg  tar-
tozás  nem  ősei  által  írt  szerződések,  nem  job-
bágyi  és  szolgai  félelem:  hanem  önön  vonszó-
dása,  gyermeki  ragaszkodása  köt  a'  hívség  és  
kölcsönös  bizodalom'  gyémánt  lánczával  jó  szí-
vű  Fejedelméhez  mint  édes  attyához.  De  még  
boldogabb  a'  jó  és  tiszta  szívű  uralkodó,  ki-
nek  Tronussát  nem  kell  alattvalói  ellen  szege-
zett  ágyukkal  oltalmazni,  nem  kell  önnön  sza-
kállát  diohajjal leégetni  sem  a'  kivágott  kőszik-
lák'  üregéből  félénken  halgatni  mit  sugdos  el-
lene  a'  bizodalmatlankodó  's  tölle  rettegő,  de  ö-
tet  gyűlölő  nép  mint  a'  zsarnak  Dionysiusról  



írják.  —  Azon  zsarnak  szájába  illó  mondás:  
g y ű l ö l j e n e k  c s a k  f é l j e n e k  —  leggyen-
gébb  elv  az  uralkodásban.  Gyenge  alapon  áll  
az  oly  uralkodónak  mint  trónussá,  úgy  élete  
i s ,  kitől  népe  reszket  ugyan,  de  gyűlöl  és  
nem  szeret.  Ló  szőrön  függ  az  ilyennek  feje  
felett  a'  mezitélen  hegyes  tör.  Híjába  zárja  az  
ilyen  vaskorlátok  közé  magát  mint  Pigmaleonj  
mert  ha  a'  nép'  dühétől  mégis  mentené  az  ötet,  
nem  zárhatja  ki  szívéből  a'  félelmet,  nem  a*  
lelkiesméret'  mardosását  mely  pokolbéli  fúria-
ként  üldözi  ötet.  —  

De  olvassátok  csak  a'  históriát  K. H.  meg  
fogjátok  látni  abból,  mely  gyászos  következé-
sei  voltak  az ezen  elvből  kiindult  uralkodásnak  
mind  magára  az  uralkodóra  mind  az  egész  nép-
re  nézve.  —  Róma  mind  addig  szerencsés  volt  
's  világnak  királynéja  míg  nép  szerette  uralko-
dói  voltak  's  a'  népszerű  Augustus  alatt  a'  di-
csösségnek  dél  pontyán  állott:  de  mihelyt  a'  
láncsás  uralkodás  békövetkezett,  mihelyt  nem  
a'  nép  hanem  a'  preetori  sereg  tette  és  tetette  
le  önkénnyé  szerént  a 'Nérókat ,  Caligulákat,  
Domitianusokat,  legottan  hanyatlani  kezdett  di-
csössége  j  's  egy  Titus  egy  Trajanus  egy  An-
tonius  Pius  is  csak  hátráltathatták,  de  eleit  nem  
vehették  hógy  az  örökké  való  város  utszáit  ha-
zafi  vér  ne  fesse,  a'  Tiberisthazafi  vér  ne  pi-
rosittsa  's  végre  a'  fényes  város  egy  sírbolté  ne  
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változzék  's  az  egész  roppant  birodalmat  a'  bar-
barus  népek  szerte  ne  szaggassák.  E'  volt  sor-
sa  a'  fényes  Byzantziumnak  is,  mig  végre  a'  
keresztény  városba  a'  Mahnmcd  zászlóját  ütöt-
te  fel  a'  Török.  —  

Hidjiték  cl keresztények!  bogv  a' históriá-
nak  egy  olyan  lapja,  mélyen  több  uralkodók  
nevei  fordulnak  elo,  azon  nemzetnek  vérek  kró-
nikája.  Legszerencsésebb  az  a'  nép,  melynek  
uralkodói  ritkán  változnak,  's  a'  hol  egy  szinte  
fél  századig  országlott  uralkodó  neve  fordul  
elő:  meglehettek  győződve,  hogy  abba  az  or-
szágba  a'  népnek  sorsa  boldog  volt,  hogy  ott  
a'  békesség  és  áldás,  a'  szorgalom  és  megelé-
gedés  ütötték  fel  sátoraiakat.  'S  írné  itt  is  fel  
találjuk  a'  mi siratott  Fejedelmünket,  ki  az  ég-
től  nem  csak  tiszta  és  jó  szívet,  mely  által  né-
pének  szeretetét  oly  nagy  mértékbe  birta,  ha-
nem  hosszú  életet  is  nyert,  ki  6"  egész  éve-
kig  terjedett  munkás  életéből  43-at  a'  tronuson  
töltött  mint  30  millió  alatt  valóinak  szeretve  
tisztelt  legjobb  attya;  kibe  népe  annyival  inkább  
bízott  ,  mivel  ezen  szív  jósága  párosulva  volt  
benne 

V á l t o z h a t a t l a n  és  ö r ö k k é  e g y e n -
l ő n  m a r a d t  i g a z s á g  s z e r e t é s s e l .  A ' jó  
szív  K.  H.  az  abban  felébredő  gyengéded  ér-
zések  miatt  még  magába  nem  elég  kemény  vi-
torla  ez  élét  zivataros  tengerén  való  hajókázás-



ra.  Híjában  mutatja  az  okosságnak  kompássza  
a'boldogság  szigetére  vezető  liötelesség'  utát;  
mert  ha  a'  vitorlák  az  indulatok  dühösliödő  
szeleitől  elszakasztatnak:  ide  's  tova  hányatik  
a' hajó.  Kemény  kormányra  van  szüksége  a'  
hajósnak  ha  liivánt  czélra  akar  érni,  's  ez  a'  
kemény  kormány  az  élet  zajos  tengerén  hajó-
zó  minden  emberre,  de  különösön  a'  királyra  
nézve  az  i g a z s á g o s s á g  —  mely  az  emberi  
jussoknak  eleven  érzéséből  szármozván  megol-
talmazza  ötét  attól,  hogy  az  emberiséget  vala-
kibe  megsértse,  's  átaljába  minden  igazságta-
lanságtól  cltartóztattya.'—  

„Mint  az  Istennek  szája  olyan  légyen  a'  
királynak  beszéde,  az  ítéletbe  ne  szóljon  ha-
misságot  az  ö  szája.  Mert  igazsággal  erösse-
dílt  meg  a'  királyi  szék."  

Nem  csak  bécsi  kapujára  's  pénzirc,  de  
szívének  táblájára  is  eleven  betűkkel  béirta  volt  
dicsőült  Fejedelmünk  bölcs  Salamonnak  ezen  
utolsó  mondásával  egy  értelmű  választott  mon-
dását:  I g a z s á g  az  o r s z á g o k n a k  a l a p j a  
— Justitia  regnorum  fundamentum.—  

ő  az  igasságot  az  uralkodói  erények  hár-
moniája  (Grundton)  alaphangjának  nézvén  leg-
inkább  gyönyörködött  abba;  ha  népének  ugye  
tnlajdon  szemei  eleibe  került,  's  az  igazán  e-
leibe  terjesztett  dolgokról  mindenkor  igaz  Íté-
letet  hozott.  Ki  az,  ki  az  ö  ítéletén  meg  nem  
nyugodott  volna?  Ki  az,  ki  igazságos  űgyéb  



hozzája  no  kívánt  volna  folyamodni?  Hallotta-
tok-é  széles  birodalmába  vagy  egy  szöllöjétöl  
igazságtalanul  megfosztott  Nabothot?  —  Nem  
szomorú  gyülekezet!  az  apostoli  dicsőült  ki-
rálynak  szája  sohasem  szóllott  hamisságot  a»  
ítéletben.  — Jaj  ezerszer  is  jaj  volna  azon  nép-
nek,  melynek  királya  igazságtalan  lenne.  Oljan  
forma  visumba  állana  a'  királyhoz  mint  a'  pré-
dát  osztó  oroszlányhoz  a'  gyengébb  állatok  —  
mint  az  ivó  bárány  a'  farkashoz.  De  jajt  kiált  
Ésaíás  (X:  l )  a'hamis  decretom  szerzőnek  is,  
és  a'  kik  irnak  emberek  nyomoritására  hamis  
sententziákat.  Hálá!  ezer  hálá!  az  egek  Urá-
nak!  Nem  voltunk  mí  ezen  szerencsétlen  vi-
szonyban  a'  dicsőült  Fejedelemmel,  kinek  szív  
jósága  igazság  szereléssel  volt  párosulva,  's  e* 
szülte  már  benne  

A z o n  s z í v e s  l e b o c s á t k o z á s t  i s ,  
mely  által  eílent  álhatatlanul  mindenkinek  szí-
vét  megnyeré,  ki  hozzája  közelite,  soha  sen-
kitől  sem  tagadván  meg  a'  személyéhez  járul-
hatást.  Tudta  ő  azt,  hogy  minden  ember  Is-
tenből  való valóság,  tudta  hogy  egymásnak  tag-
jai  vagyunk,  hogy  mindenki  a'  világbani  léte-
zésnek  ugyan  azon  fokán  áll,  hogy  Istenből  
való  szármozásánalt  ön  tudója  lehet  's  magának  
esméreteket  's  erkölcsi  idomulást  szerezhet,  
tudta  hogy  mindnyájon  egy  czélra  törekedünk,  
egy  jövendővel  menyünk  szembe,  tudta  hogy  



a' lűrályok  is  emberek  's  mint  mások  meghal-
nak:  innen  becsülte  ö  az  emberiséget  mint  Is-
tennek  képét  mindenekbe.  —  

De  tudta  más  felöl  azt is,  hogy  valamint  
magából  a'  forrásból  tisztább  vizet  lehet  merí-
teni,  mint  annak  folyamatjából,  melybe  sok  
idegen  részek  tisztátalan  salakok  is  vegyülhet-
nek:  úgy  alattvalóinak  ügyét  is  legtisztábban  
csak  a'  liérelmesnek  önszemélye  eleibe  való  
bocsátása  által  esmérheti  meg.  Oh!  ha  ö  an-
nyifelé  szakaszhatta  volna  magát,  a  hány  kü-
lönböző  nemzetek  és  országok  voltak  királyi  
pálczája  alatt,  milyen  nagy  gyöyyörüsége  lett  
volna  nékie  mind  azok  között  birói  felséges  
hivatalát  személyesen  gyakorolni.  Ezért  utazott  
Ö  gyakran  roppant  birodalmába  körül  mint  a'  
kegyes  'sidó  királyok,  ezért  és  a'  szegény  nép  
szükségeinek  enyhítéséért  utazta  volt  bé  felse?  
ges  hitvessévei  a'  mi  kis  hazánkat  is  a'  gyászos  
1817-d.  esztendőben  mikor  az  ég  meghomályo-
sodott  volt  felettünk,  's  a' kenyérnek  bottya  ki-
száradott. 

Ezen  ö  jó  szíve,  ezen  igazság  szeretete,  
ezen  szíves  lebocsátkozása  pedig  az  ö  vallásos  
érzéséből  vette  eredetét.  Megkülönböztető  vo-
nása  volt  ugyan  is  az  idvezültnelt  

Ő s e i  v a l l á s á h o z  v a l ó  h i v  r a g a s z -
k o d á s a : 



A'  vallás  legnagyobb  kincse  a'  halandónak.  
Ess  azon  aranylánez,  mely  a'  földön  megjelent  
mennyei  vándort  az  Istennel  köti  egybe.  Ez  
az  életnek  fája,  mely  az  emberi* szívbe  gyöke-
rezik  koronájával  pedig  az  égbe  emelkedvén,  
táplálatját  egyfelől  a'  szív  meleg  érzéseiből,  
más  felöl  az  égből  szivja.  'S  ezen  kétféle  táp-
lálat  által  megért  gyümölcsei  az  égbe  emelke-
dett  koronáról  visszahulllak  a'  földre,  hogy  an-
nak  okos  lakossait  élet  nedvei  táplálják.  —Az  
életnek  ezen  paradicsomi  fája  a' föld'  vándor  la-
kossait  égnek  polgáraivá  tészi,  's  meg  itt  a'  
földön  felállítja  az  Istennek  országát,  ha  azok  
annak  érett  gyümölcseivel  élnek.  

Nincs  szánakozásra  méltóbb  és  veszedel-
mesebb  ^lóság  az  olyan  embernél,  ki  okosá-
gára,  's  lelkiesmérete  sugallására  nem  hajtván  
azt  akarja  elhitetni  magával  's  ember  társaival,  
hogy  az  emberbe  nincs  semmi  felsőbb  semmi  
nemesebb,  hogy  nékie  egész  létezése  ezen  a-
rasznyi  földi  életbe  határozódik.  —r-  Az  ilyen  
chinai  törpeként  botorkázik  az  életnek  lejtős  
útján  ,  nem  talál  semmi  vigasztalásra  a'  földi  
csapások  között,  nincs  semmi  mihez  fogódzék  
's  végre  hanyat  homlok  rohan  a' kétségbe  esés'  
örvényébe.  —  Nem  volt  soha  veszedelmesebb  
tanitás  Mirabeau  ,  Voltaire,  Helvetius  's  más  
Atheusok  tanításánál,  kik  a'  dolgok  durva  bőr  
rekettyén  tul  nézni  nem  akarván,  's  az  első  



feltételezett  okoknál  megállapodván  az  emberi  
lelhet  sot  az  Istent  s  egész  'lelkek  világát  ta-
gadták  5  a'  vallást  zsarnalioli  's  azok  kennyét  
vadászó  Charlatánok  által  faragott  és  a  gyen-
gébb  nép  kezébe  adott  mankónak,  's  csak  ar-
ra  valónak  állították  lenni,  hogy  a'  megvakított  
kábák  azon  sántikáljanak,  míg  ők  szabadabb  
szelemmel  repülnek  a'  zavarosba  halászni.  

Ember  vallás  nélkül  éppen  mint  sz íves  
okosság  nélkül  nem  lehet  ,  —  mert  a'  vallás  
nem  egyéb  a'  l é l e k n e k  I s t e n h e z  
v a l ó  e r e d e t i  v i s z o n n y á n á l ,  m e l y  
s  z  e  r  é  n  t  a z  e m b e r  I s t e n b e  á l l  é s  
é l :  's  e z e n  v i s z o n y n a k  t u d á s á n á l  's  az  
a h o z  s z a b o t t  é l e t n é l .  A h o n n a n  a  val-
lás  eredetileg  csali  egy,  's  minden  emberbe  
ugyan  azon.  *—  •  i  i  

De  valamint  minden  földön  megjelenő  do-
lognak  különböző  földi  köntöst  kell  magára  
venni:  úgy  az  eredetileg  csak  egy  vallás  ís  kü-
lönböző  külső  formák  alatt  létezhet  a  földön,  
inkább  vagy  kevésbé  érzéhcsíttetik  azon  dog-
mák,  azon  symbolumoli,  azon  külső  czérémo-
niák  által  melyekbe  burkoltatik,  szintén  mint  
az  eredetileg  emberi  élet is  oly  sok  millió  for-
mákba.  —  Innen  vágynák  a'  különböző  vallások,  
sőt  ugyan  azon  egy  vallásban  is  a'  különböző  
felekezetek.  Azt  kivinni,  hogy  a'földön  egy  
vallás  légyen  annyit  tészen,  mint  azt  kivánni,  



50 

hogy  minden  embernek  tökélletesen  egy  for-
ma  ábrázattya,  sőt  egész  testi  alkotása  egyen*  
lö  légyen — valamint  az  utolsó  úgy  az  első  le-
hetetlen.  —  

Az  uralkodó  is  csak  ember  lévén,  nékie  
is  szívének,  okosságának,  és  így  vallásának  kell  
lenni.  Nem  fogok  én  kezet  azon  politicusok-
ltal  kit  azt  állítják:  hogy  az  uralkodónak  nem  
kell  vallasának  lenni — még  abban  az  értelem-
ben  sem  ha  ezen  kitétellel  azt  akarják  kifejez-
ni ,  hogy  nékie  egy  felekezethez  sem  kell  tar-
tozni.  —  Éppen  nem  ,  mert  az  eredetileg  egy  
vallás  a'  földön  érzéki  formákhoz,  és  így  bizo-
nyos  külsőkhez  lévén  köttetve;  a'  ki  ezek  i-
ránt  lágy  meleg:  az  olyan  végre  maga  iránt  
azon  külsőknek  belső  jelentése  iránt  is  indif-
ferens  ,  's  végre  vallástalan  kezd  lenni.  —  Va-
lamint  az  embernek  elsőbben  patriótának  's  az  
után  kell  kosmopolitának  lenni,  szintén  így  ra-
gaszkodni  kell  azon  valláshoz  melybe  született,  
ha  egyébaránt  azon  külső  dolgok,  melyeknek  
burkába  az  eredetileg  egy  vallás  jelenhezik,  
önnön  meggyőződésével  nem  ellenkeznek.  Ép-
pen  azért  tisztelem  én  dicsőült  Fejedelmünk-
ben  azon  rendithetetlen  hü  ragaszkodást  ősei  
vallásához,  melyet  egész  életébe  bébizonyitott.  

A'  honnan  csak  azon  értelembe  fogadha-
tom  én  el  a'  politicusoknak  fennebb  emiitett  ál-
lításukat ,  ha  az  alatt  azt  ért ik,  a'  mit  érteni  is  



kell  's  a' józanabbak  értenek  is:  hogy  út  Bfal-
kodónak  nem  kell  türedelmetlennek  lemií  a'  
más  vallásos felekezetekhez  tartozók  irántj  nem  
kell  az  egyik  felekezetnek  sorsossait  csupán  
vallás  tekintetéből  a  polgári  jogokra  nézve  a'  
többinek  eleibe  vagy  utánna  tenni,  mivel  az  
ellenkeznék  az  igazsággal,  . igen  az  emberek-
nek  eredeti  jusaival,  melyekről  társasági  élet-
be  való  léptekkor  sem  mondhat  le.  A'  leikies-
méreten  való  uralkodás  Istené,  és  nem]királyé,  
a'  meggyőződés  erőltetést  nem  szenved.  Ezért  
mondja  édes  Idvezitönk  is  az  őtet  tőrbe  ejteni  
akaró  képmutató  Fariseusoknak:  Adjátok  meg  
a'  mi  a'  Császáré  a'  Császának  — de  ezt  is  oda  
tészi — és  a'  mi  az  Istené  Istennek.  

Az  uralkodók  egyszersmint  példa  adói  is  
a'  népnek,  's  ha  ők  türedelmetlenelu  megza*  
vartatik'  a'  hazafiak  között  a'  szent  béke  's  ke-
resztényi  szeretet.  

Gondoly  egy  vallásból  semmit  sem  csiná-
ló  türedelmetlen  uralkodót:  már  a  népnek  na-
gyobb  része vallástalan  's  türedelmetlen.—Nem  
ilyen  volt  a'  mi  Idvezült  apostoli  királyunk!  
tisztelte  ö  a'  vallást,  bár  minő  külső  köntös  
alatt  gyakoroltatott  is  az  alatt  valóitól.  Nem  
nézte  ö  a'  Pál  vagy  Kéfás  vagy  Apollos  tanít-
ványa  valaki,  csak  a'  polgári  törvényeket,  's  
azok  által  kiszabott  kötelességeket  telyesitse.  
Mert  tudta  ö  hogy  az  Isten  is  nem  a'  hosszú  



hönyörgésekre,  hanem  a'  szívre  néz;  tudta  hegy  
mindnyájan  egy  atyának  gyermekei  vagyunk,  
kinek  ő  földi  képviselője. — 

A'  vállásnak  meg  szentelő  ereje  át  hatol-
ta  az  ő  egész  belső  valóját,  behatott  az  ö  ér-
zésére  és  gondolkodása  módjára,  's  szülte  az  
ö  belsejébe  az  Isten  iránt  való  méjj  tiszteletet  
—  alázatosságot  —  rendíthetetlen  bizodalmat,  
melyek  lelkét  egészen  bétöltvén  áhitatossággá  
váltak  ö  benne  's  gyakran  könyörgés  formába  
ömlöttek  ki  lelkének  belsejéből.—  

De  nem  csak  érzéseknek  maradtak  ezek  ő  
benne,  hanem  mint  buzgó  kereszténybe  kimu-
tatták  magokat  

M u n k á s  sz er e t e t b e  is.  Tudta  ő  hogy  
a'  hit  jó  cselekedetek  nélkül  megholt  állat;  
érezte  ő  azon  nagy  igazságnak  erejét  ,  —  
hogy  minden  emberek  —  bár  mely  különböző  
környülállásokba  rendelte  is  őket  a'  gondviselés  
—  a'  magok  valójoknál  az  eberiségnél  fogva  
egy  formák,  's  mindnyájon  ugyan  azon  erede-
ti  valóságba  Istenbe  állanak,  mintegy  atyának  
gyermekei.  De  tudta  azt  is,  hogy  nékie  mint  
Isten  földi  lielyettessének  különös  kötelessége  
a' szeretetet  tettekbe  kimutani,  's  azon  igyekez-
n i ,  hogy  minden  emberek,  's  különösen  azok  
kiket  a  gondviselés  közelebről  az  ő  igazgatá-
sa  alá  rendelt,  egymással  egyesülve  a'  létezés-
nek  azon  állapotjába  lépjenek,  mely  az  ö  bel-



s<">  valójoknak  'a  világbani  állásoknak  megfe-
lel.  —  

lile  czélozott  már  azon  c s i i g g e d e t l e n  
g o n d o s s á g a  k o r m á n n y á  a l á  b í z o t t  né-
p e i  b o l d o g s á g a  i r á n t ,  m e l y n e k  e l ő  
m o z d í t á s á t  é l e t e  e z é Í j á n a k  's  m i n d e n  
n a p i  m u n k á j á n a k  t e k i n t é .  Légyen  elég  
ennek  bizonyságául  csak  nemzetünket  höze-
lebről  érdeklő  némely  fáradozásainak  említése.  

Ilyeuek  a'  nemzeti  mívelödést  czélzó  több  
nevelő  intézetek,  melyek  közül  nem  hagyha-
tom  említés  nélkül  a'  váczi  síhetnémák  jólté-
vö  oskoláját,  Bécsbbn  a'  protestáns  theologiai,  
B. Pesten  a'  Ludovicea,  's  Erdélyben  a'  Kézdí  
Vásárhelyi  katona  nevelő  intézeteket;  Keszthe-
lyen  a'  halhatatlan  emlékezetű  gr.  Festctits  fá-
radhatatlan  munkássága  által  felállított  Geor-
gicont.  —  A'  nemzeti  csinosodásra  és  nemes  
társalkodásra  nézve;  csak  nem  minden  nagyobb  
városokban  a'  Kasinoknak  megnyílásukat,  a'  Bu-
da  pesti  magyar  Akadémiát,  a'  halhatatlan  Szé-
csényí  névről  nevezett  könyvtárt,  nemzeti  Mu-
seumot,  Magyartudóstársaság  felállítását,  több  
rnndbéü  hírlapajaínknall  's  foyló  iratainknak  fo-
lyamatba  jövetelüket.  'S  el  lehet  mondani,  
hogy  átaljába  véve  a'  tudomány  és  magyar  Li-
teratura  egy  Fejedelem  alatt  sem  volt  a'  két  
magyar  hazában  a'  virágzásnak  azon  pontyán,  
melyre  uralkodása  alatt  jutott.  —  



A'  Kereskedés'  előmozdítására  nézve:  ma-
gyarországon  a'  Bácsi  Ferencz  canálissa,  úgy  
ott  mint  a'  mii  Kis  hazánkban  több  ország  u-
taKnak  Készítése}  gőzhajózásnak  felállítása,  Ko-
máromi  hajó biztósitás,  duna  szabályozás,  mely-
neK  fenekéből  Orsovánál  most  is  hányotja  a'  
fáradhatatlan  nagy  lelkű  tudós  hazafi  gr.  Szé-
csényi  István  a'  hajókázást  akadáljoztató  kő-
sziklákat.  —  

A'  nemzeti  erő  formálására  nézve:  a'  ma-
gyar  tengeri  vidékeknek  vissza  kapcsolása.  A'  
szorgalom'  felbuzditására  nézve:  állat  tenyésztő  
társaságnak,  lófuttatásnak  megerősítése.  

Mind  ezek  nevezetes  epochát  csinálnak  a'  
magyar  históriába,  melyért  a'  nagy  fejedelem-
nek  neve  maradékról  máradékra  háládatos  em-
lékezetbe  fog  maradni.  —  

És  már  szomorú  gyülekezet  ezek  valának  
mind  a'  szerencsében  ,  mind  a'  szerencsétlen-
ségben  azon  változhatatlan  sajátai  az  ídvezült  
Fejedelemnek  melyeket  a'  haza  a'  boldogúltba  
szeretett  és  csudált  's  melyeket  a'  legtávolabbi  
idegen  országok  is  tisztelettel,  's  bizodalommal  
esmértek  el.  

Esen  sajátságoktól  lelkesedett  szeretetét  
hagyta  ő  már  alattvalóinak.  —  

Bérekesztésül  fordittsuk  tehát  arra  figyel-
münket 



2-or  M í m ó d o n  t e h e t ü n k  e l e g e t  id-
ve  /. ii I t  F e j e d e l m ü n k  v é g r e n d e l e t é n e k  

A'  jótétemény  szülő  annya  a'  háládatosság-
nak  vagy  a'  jóakarat  szíves  és szeretettel  telyes  
víszontagolásnali.  —  De  valamiképpen  a'  jótéte-
ményben  a'  jóakarat  a'  fődolog:  úgy  a'  háláda-
toss ágnak  is  tettekbe  kell  magát  bébizonyítani.  
A'  háládatlanságnak  még  külső  színe  is  undo-
ritó.  —Jaj!  ezerszer  jaj! a'  háládatlan  szivünek,  
mert  az  olyannak  nincsen  fogékonysága  a'  sze-
retetre  's  az  abból  folyó  számtalan  áldásokra.  
Oh  mi  lenne  az  élet  jótétemény  és  háládatos-
ság  nélkül!  Egy  sivatag  puszta.  Ezek  a'  legelső  
követek,  melyeket  a' szeretetnek  lelke  kiküld  az  
emberek  közé,  hogy  azokat  egy  másnak  bará-
taivá  tégye.  Ugy  de  a'  mi  jóljévőnk  nincsen  
többé,  boldogabb  vidékekbe  az  örök  boldog-
ságba  költözött  ö ,  's  míg  itt  volt  sem  szoridt  
sem  aranyunkra  sem  ezüstünkre.  Mivel  bizo-
nyíthatjuk  tehát  bé  iránta  tartozó  háládatossá-
gunkat,  kihez  már  csak  gondolatunk  szárnyain  
emelkedhetünk  fel  ?  Semmivel  egyébbel  nem  
szomorú  gyülekezet  mint  azzal  ha  

H á l á d a t o s  e m l é k e z e t ü n k b e  v é s -
s ü k ,  s z í v ü n k n e k  t á b l á j á r a  i r j u l i  a ' d i -
c s ö ü l t n e k  i r á n t u n k  m u t a t o t t  s o k f é l e  
é r d e m e i t ;  's  n é k ü n k  h a g y o t t  s z e r e -
t e t i t  e l f o g a d j u k .  



Igen  is  nagy  lélek!  háládatoson  elfogad-
juk  a'  tc  nekünk  testált  szeretetedet.  Eleven  
betűkkel  szivünkbe  irjuk  azt  nagy  neveddel  c-
gyütt.  Ott  fog  az  állani  mintegy  Pántheonba  
mind  addig  míg  a'  halál'  jégkeze  azt  is  megfagy-
lalja  ,  —  sőt  szívünk  legutolsó  dobbanásakor  
sem  felejtkeztünk  el  arról,  hanem  mint  legna-
gyobb  kincsünket  maradékainknak  fogjuk  tes-
tálni,  hogy  soha  örökre  el  ne  vesszen.  —  

Bébizonyithatjuk  ezen  háládatosságunkat  
az  által  továbbá:  hogy  az  idveziiltnek  végren-
deletébe  foglalt  felszóllitása  szerént  t ö r v é -
n y e s  k ö v e t k e z ő j é h e z  a z o n  h í vs é g g e l , 
's  r a g a s z k o d á s s a l  l é s z ü n k ,  m e l y e t  i-
r á n t a  is  b é b i z o n y i t o t t u n  k.  

A'  hűség  az  ígéretnek,  adott  szónak,  le-
tett  eskünek,  kölcsönös  kötéseknek,  szerződé-
seknek  akár  nyilván  kifejezettek,  's  irásba  fog-
laltak,  akár  a'  dolog  természetéből  vagy  vala-
mely  elébbeni  nyilvános  szerződésből  követke-
ző  vagy  halgató  megegyezésen  épülök  légyenek  
azok  tettel  való  fojvásti  megtartása.  —  

A'  lélek  csak  az  által  lélek  K.  H.  hogy  a'  
földi  dolgok  változangósága  felett  felemelked-
ve  nem  ragadtatik  most  ide,  majd  amodaj  ha-
nem  mindég  azt  akarja  a'  mi  az  ő  valójával  
megegyezik,  's  a'  mit  akar  azt  álhatatoson  is  
követi.  —  



Nézzetek  az  állatokat!  hűségesen  köretik  
a  magok  ösztöneiket  melyek  bennék  az  okos-
ság  helyét  pótolják  ki.  Csak  az  önkényire  hal-
gató  ember  tagadhatja  meg  a'  maga  természe-
tét^  s  lehet  hüségtelen.  Az  ilyen  vétkezik  ön-
nön  maga,  vétkezik  önnön  okossága  ellen,  mi-
dőn  ön  lelkének  épségét  sebesíti  meg.  —  De  
vétkezik  az  ellen  is,  ki  iránt  tartozó  hűségét  
megszegi,  kinek  benne  vetet  bizodalmát  meg-
csalja.  Oh  embereket  egybekapcsoló  bizoda-
lomnak  aranylánczát  elszakitó  utálatos  hüség-
telenség!  milyen  sok  rosszat  okoztál  te  a'  föl-
dön.  Az  embereknek  erkölcsi  egyetemök  csak  
a'  hűségen  alapul,  's  a'  hüségtelen  a  mennyi-
ben  rajta  áll  fel  akarja  fordítani  ezen  erkölcsi  
együtt  élést  is.  Mimódon  álhatna  fel  társaság,  
ha  az  emberek  egymásnak  nem  hinnének?  Mi-
módon  lehetne  valamely  kölcsönös  viszony  ha  
az  emberek  egymásban  nem  bíznának?  A'  hi-
tel  és  bizodalom  alapkövei  a'  társasági  életnek.  

A'  hitszegő  és  hüségtelen  már  magát  ezen  
kölcsönös  munkásságot,  ezen  hitelt,  és  bizo-
dalmat  gyengíti  's  akarja  semivétenni.  —  

Nézzétek  a  külső  természetbe  is  minden  
a'  kölcsönős  hűség'  munkássága  által  áll  fenn.  
Tekincs  oh  hüségtelen  hitszegő  a'  csillagos  ég-
re ,  's  szégyeld  meg  magadat!  A'  nap  és  pláné-
ták  mintegy  a'  hűségnek  erős  kötele  által  von-
szódnak  kölcsönösön  egymáshoz,  's  myriadok  



olta  fennáll  azoknak  jóltévö  élet  adó  viszonyait.  
Mi  lenne  belölled  nyomorult  ember,  ha  a'föld  

-  a'  naptól  hűségtelenül  elszakítaná  magát  's  a'  
véghetetlen  űrbe  rohanna?  A'  nap  melegének  
félbe  szakadásával  minden  élet  kialudnék  a'  
földön,  's  a'  te  gyenge  életednek  lángja  is  ki  
fuvódnék  mintegy  lámpás  a'  forgó  szélbe.  

Hogy  ne  követnők  hát  mi  megdicsőült  Fe-
jedelmünknek  hűségre  buzdító  felszóllitását?  

Hogy  ne  lennénk  hűségesek  törvényes  kö-
vetkezőjéhez  :  midőn  mind  az  okosság,  mind  
c'  természet,  mind  dicső  őseink  alapította  szer-
ződéseik,  mind  azokra  letett  eskünk,  mind  ön-
nön  vonszódásunk,  mind  végre  a'  sz.  írás  is  azt  
tanitja  „a ' k ik  cselekesznek  hűséget  kedvesek  
az  Istennél"  azt  mondja  bölcs  Salamon.  „Min-
den  lélek  engedelmes  légyen  a'  felsőbb  hatal-
masságnak"  ez  a'  Jézus'  tanítása.  — 

Nincs  abba  egy  csop  magyar  vér  is ,  ki  a'  
nemzeti  karakterrel  ellenkező  hűségtelenségnek  
undok  vétkét  csak  meg  is  gondolja.  Annya  te-
jével  bé  szívja  a'  magyar  királya  iránti  hűsé-
gét.  Olvassa  meg  bár  nemzetünk'  históriáját  ki  
állításomat  tagadni  méri j  talál-é  vagy  egy  pél-
dát  erre  az  utállatos  vetekre?  'S  ha  talál:  meg  
lehet  győződve,  hogy  nem  igazi  magyar  volt  
az,  ki  a'  nemzeti  karaktert  ezen  vétekkel  bé-
lörtéztette.  —  Elösmérte  a'  magyar  nemzetnek  
ezen  nemes  nemzeti  vonását  a'  mivelt  Európa,  



cl  dicsőült  Fejedelmünk  népéhez  intézett  rég-
rendelésében  is.  Igen  is  dicsőült  lélek  örömmel  
telyesitjük  atyai  felszóllitásodat.  Készek  vagyunk  
ezen  hűségünkről!  hodoló  eskünket  mind  egyen-
ként  mind  országul  törvényes  következőd'  és  a'  
mindenható  színe  előtt  is  letenni.  Utoljára.  

Úgy  telyesithetjük  méltólag  dicsőült  Feje-
delmünknek  végrendeletét  h a  e g y m á s t  sze -
r e t j ü k ,  ha  az  ő  szeretetét  szívünkbe  béirván  
azt  egymás  között  és  egymás  iránt  tettlegesen  
bébizonyítjuk.  Ha  szeretetünknek  alap  voná-
saivá  tesszük  az  ö  nékünk  hagyott  szereteté-
nek  tulajdonságait,  és  így  ha  egyenes  és  jó  
szívűek-,  igazság  szeretők,  vallásunk  iránt  buz-
gok,  alázatosok,  's  türedelmes  indulatuak  lé-
szünk.  —  

Aval  az  elszánt  mulatókkal,  aval  az  álha-
tatos  feltétellel  távozzunk  el  tehát  ezen  szent  
helyről,  hogy  egymást  szeressük;  Fejedelmünk  
iránt  hűségesek  légyünk.  Szívünknek  minden  
ütése  juttassa  eszünkbe  megdicsőült  Fejedel-
münknek  végrendeletét,  oltalmazzuk  azt  mint  
szemünk  fénnyét,  mint  legdrágább  kincsünket;  
váljunk  minndnyájon  végrehajtóivá  a'  felséges 
testamentomnak!  mert  így  telyesitjük  édes  Id-
vezitönknek  parancsolatját,  így  megdicsőült  Fe-
jedelmünknek  utolsó  kivánatát,  így  áll  fel  kö-
zöttünk  az  Istennek  országa  melyet  prófétai  
lélekkel  ír  le  Ésaiás  ezen  szavakba:  Lészen  az  



utolsó  időkben,  hogy  minekutánna  az  Ur  há-
zának  hegye  minden  hegyeknek  felette  hely-
heztetik,  és  magossabb  lészen  minden  halmuk-
nál:  minden  pogányok  arra  gyűljenek.  És  sok  
népek  elmenjenek  ezt  mondván:  Jertek  el  men-
jünk  fel  az  Urnák  hegyére,  a'  Jákob  Istenének  
házába,  hogy  megtanitson  minket  az  ö  utaira,  
és  járjunk  az  ö  utaibanj  mert  sionból  mégyen  
ki  a'  törvény,  és  az  Urnák  beszéde  Jérusálem-
böl ,  ki  a'pogányok  között  ítéletet  tészen,  és  
sok  népeket  megfedd,  hogy  az  ö  szabjájokból  
kapákat,  és  az  ö  dárdájokból  sarkolat  csinál-
janak,  és  egy  nép  más  nép  ellen  fegyvert  ne  
vonnyon  ,  se  pedig  többé  hadakozást  ne  csi-
náljanak  (Ésa.  I.  2—4.)  

Akkoron  lakozik  a  farkas  a'  bárányai,  és  
a  párduca  a'  kecske  fiúval  fekszik,  a'  borjú  és  
az  oroszlán  kölyök  és  a'  kövér  barom  együtt  
lesznek  és  egy  kis  gyermek  őrzi  azokat.  A'  
fejős.tehén  és  a'  medve  együtt  legeltetnek,  a-
zoknak  fiaik  együtt  feküsznek,  és  az.  oroszlán  
mint  az  ökör  szalmát  eszik.  És  a'  csecsszopó  
gyermek  az  áspiskígyónak  likába  gyönyörködik,  
és  a'  csecptöl  elválasztott  gyermek  a'  basiliskus-
nak  likába  nyújtja  kezét (Ésa. X. 1.) Es meghalják 
a'  napon  a'kik  most  siketek  a'  könyvnek  beszé-
dit,  és  a'  homályosságból  's  setétségböl  a'  va-
koknak  szemeik  látnak.  És  a' szelídek  az  Úr-
ban  örülnek,  és  az  emberek  között  a'szűköl-



ködök  vigadnak  az  Izraelnek  szentebe!  mivel  
liogy  semmivé  lett  a'kegyetlen,  és  meg  emész-
tetett  a  csul'oló,  és  ki  vágattak  valakik  szor-
galinatosok  voltanali  a  hamisságban.  —  A'  kik  
bűnössé  tézzili  vala  az  embert  a  beszédért,  és  
hálót  vetnek  vala  annak  a'  ki  őket  a  kapuban  
megfedi  vala;  és  az  igazat  elforditják  vala  ha-
missággal.  Azért  azt  mondja  az Űr  a'Jákób  házá-
nak,  a'  ki  megszabadította  Ábrahámot:  nem  szé-
gyenül  meg  immár Jákob,  és  nem  hervad  meg  
immár  azöo rczá j a !  Hanem  inkább  mikor  lát-
ja  az  ö  liait  az  én  kezeimnek  munkáját  ö  köz-
te  ,  hogy  az  én  nevemet  szentelik j  a'  Jákob-
nak  szentét  öli  ís  szentelik  ,  és  az  Izraelnek  
Istenét  félik.  

És  a'  kik  lélekben  tévelyegnek  vala  meg-
tudják  az  értelmet,  és  a'  kik  zúgolódnak  vala  
megtanulják  a  törvényt.  (Ésa.  2Q.  18—24.)  

Imé  a'király  uralkodik  igazságban, és  a 'Fe-
jedelmek  elöljárnal;  az  ítélet  tételben.  És  lészen  
a  férjfiu  mintegy  oltalom  a'szél  ellen, és  a  zápor  
esö  ellen  megmaradásnak  barlangja,  mint  a'  víz-
nek  folyási  a  száraz  helyen, mint  a'nagy  kőszál-
nak  árnyéka  a'  szomjúhozó  földön.  És  a'  kiknek  
látniok  kell  azoknak  szemeik  meg  nem  homá-
lyosodnak,  és  a'kiknek  hallaniok  kell  azoknak  
füleik  hallanak.  —  A'  bolondoknak  is  szívek  fi-
gyelmetes  lészen  a'  tudományra,  és  a'  selypek-
nek  nyelve  siet  ékesen  szóllani.  



Többé  »'  gonosz  ember  no;n  neveztetik  
jámbornak  és  a  fösvény  nem  mondatik  adako-
aónak;  hanem  a  gonosz  mondatik  gonoszság  
saóllónak,  a'  kinch  szívé  cselékszik  hamisságot,  
ki  képmutatás  szerint  cselekszik,  és  szóll  az  
Ur  ellen  tévelygést,  az  éhezőknek  lelkét  meg-
üresiti  és  a  szomjuhozónak  italát  elvészi  (32  
K.  1 - 6 . )  

De  nem  folytatom  tovább  szomorú  gyüle-
kezet  ne  hogy  ma  is  hosszura  nyúlt  beszédem  
figyelmeteket  elfárasza.  Olvassátok  az  Írásokat!  
meglátjátok  azokból  mire  törekedett  dicsőült  
Fejedelmünk,  vessétek  öszve  a'  sz. könyv'  taní-
tásait  életeve';  megfogjátok  látni,  hogy  ez  volt  
az  ö kezébe  égő  szövétnek  gyanánt  az  uralko-
dásba,  megesmeritek  mimódon  törekedett  az  
Istennek  országát  létesiteni,  a'földön.  Oh  di-
csőült  lélek  milyen  mennyei  örömmel  fogsz  te  
dicsőségedből  alá  tekinteni  egykori  népedre,  
midőn  látod  hagy  az  szeretetedet  magáévá  té-
vén  czélod  létcsiile  közötte.  

Elmondám. 
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A  vallás,  's  annak  az  emberekre,  való  befolyása  a  
vallásosság  vagy  kegyesség.  

A'  vallás  egy  oly  mennyei  plánta,  mely  az  
emberi  szívbe  gyökerezik,  's  koronájával  az ég-
be  emelkedik.  Táplálatját  —  mint  a'  plánta  a  
földből  —  egyfelől  a'  szív  szépre  nagyra  jóra  
gyuladt  meleg  érzéseiből 5 más  felöl  mint  ugyan  
az  leveleivel  a'  gőzörvényből,  úgy  ez  is  az  okos-
ság  által  az  égből  szívja,  's  ezen  kétféle  táp-
lálat  által  megért  gyümölcsei  az  égbe  emelke-
dett  koronáról  visszahúlnak  a'  földre,  hogy  an-
nak  okos  lakossait  élet  nedvvel  táplálják.  —  
Az  életnek  ezen  paradicsomi  fája  a'  föld'  okos  
lakossait  ég'  polgárivá  tészi,  's  még  itt  a'  föl-
dön  felállitya  a'  menyországot,  ha  azok  annak  
érett  gyümölcseivel  élnek.  Ez  a'  véges  valósá-
gokat  a'  véghetetlennel  köti  öszve,  a  kétségek  
szélvészes  tengerén  hánykadókat  bátorságos  ki-
kötőre  vezérli,  a'  csüggedő  szívűeket  bizoda-



lommal  ,  a'  megclége^detlenchet  megelégedéssel  
töltielj  's  ha  az  okos  magába  szállás,  érett  ész,  
józan  megfontolás  világánál  annak  mennyei  i-
gazságai  inéjj  gyökeret  vervén  a'  szívbe  okos  
hitté  válnak:  az  okosság  napfénye  alatt  élet  
erők  sugároznak  ki  azokból  —  mint  a'  plánta  
leveleiből  nappal  éltető  e|em  (oxigenium)j  el-
lenben  ha  az  elfordultság,  külsőkbe  való  me-
rülés,  tompa  érzéketlenség,  és  esztelenség  méjj  
éjjébe  a'  babona  és  hitetlenség  homálya,  vak-
ság  és  erkölcsi  halált  okozó  kétség  környezi  —  
mint  éjjeli  homályba  a'  plánta  levelei  ölő  ele-
met  (carbonicum)  lehellenek.  

De  hagyjuk  a'  képet  —  szájjunli  valóságra  
igyekezvén  megvi'sgálni:  mi  l é g y e n  a'  va l -
l á s ,  's  a n n a k  az  e m b e r e k r e  v a l ó  bé fo -
l y á s a  a'  v a l l á s o s s á g  v a g y  k e g y e s s é g .  
Az  idő  drága  és  rövid,  's  az  egyszer  elrepült  
többé  vissza  nem  tér:  azért  én  is  röviden  igye-
kezel;  beszélleni  a'  mennyiben  a'  tárgy'  fontos-
sága  megengedi.  Beszédem  erötclen  hangját  
csak  jó  szívetek  pótolhatja  kí.  Rétorikai  virá-
gok,  szónoki  ékes  kitételek  helyett  az  igazság  
egyszerű  szüli  liöntössét  öltöm  előadásomra.—  
Az  igazság  egy  és  örökkévaló  mint  annak  kút-
feje  az  okosság.  Magamból,  a'  mennyiben  az  
emberiség  bennem  kinyilatkoztatta  magát,  in-
dulván  ki ,  reméllcm  hozzátok  férek  mint  a'  
kikkel  egy  nemű  valóm  vagyon  ha  figyelmetö-



ket  nem  tagadjátok  megtöllem,  's  a'  mit  éne i  
mulatok  ön  lelketekből  kipótoljátok.  —  

Minekelőtte  vi'sgálatom'  tárgyára  szálla-
nék,  felkeresem  a  vallásos  igazságok  csmérc-
tének  elvét,  forrását,  's  előadom  azon  feltéte-
leket,  melyektől  függ  minden  józan  vi'sgáló-
dás.  —  Ezen  feltételek:  a'  gondoló  erőnek  ösz-
veszedése,  's  gondolkodó  magába  térés  a 'kül-
világra  's  történetekre  méjjen  béhatoló  lélekkel.  
El  nem  fogultság  mind  erkölcsi  mind  tudomá-
nyi  tekintetbe,  mert  nem  talál  helyet  az  igaz-
ság  a'  megvesztegetett  szívbe,  's  egy  vagy  más  
tudós  felekezethez  vakon  ragaszkodó  lélekbe.  
Tiszta  elszántság  a' feltalált  igazság'  elfogadásá-
ra  a'  hív  szívből  származó  kéjjek'  feláldozásá-
val  előítéletekre  való  hivatkozás  nélkül.  Bizo-
dalom  az  okosság  és  lélek'  kimondásai  iránt,  
erős  bizodalom  annak  igazsága  iránt,  a 'un  lét  
tudatunk  méjjéből  el  nem  fogúit  's  igazságot  
szomjuzó  okosságunk  's  értelmünk  által  olyan-
nak  nyilatkozik,  hogy  életünket  megkellene ta-
gadnunk,  ha  azt  igaznak  nem  vallanók.  Sze-
rénység  ,  és  az  igazság  nyomozásához  méltó  
komolyság.  Puszta  szóvitatás  - -  charlatan  tu-
dákosság  hiu  mutagotása  —  az  utolsó  vita  szó  
megnyerése  által  tudós  gög  üres  kaponyát  il-
lető  gőz  nimbus  megnyerése  végett  önvélemé-
nyéhez  meggyőződés  elleni  makacs  ragaszko-
dás  —  ravasz  sophisticatio  's  több  ily  vitatási  
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csel  szövetek  által  nem  lehet  az  igazságot  fel-
találni.  Ne  állítsuk  hogy  mi  az  igazságot  egyé-
biinnön  jobban  tudjak,  és  meríthetjüli  mint  Ön  
lelhünkböl.  —  Ilyen  magunkba  való  téréssel  és  
el  nem  fogultsággal,  ily  igazság  szomjával  's  o-
kosság  szava  iránt  való  bizodalommal,  ily  sze-
rénységgel  igyekezzünk  ön  tudásunkba  tisztá-
ba  hozni  azon  kútfőt  és  elvet,  melyen  nyug-
szik,  melyben  gyökerezik,  és  a'  melyből  kifej-
lődik  a'  vallás  ezen  mennyei  plánta.  —  

Voltak  's  vágynák  még  a'  tökéletessebbre  
óriási  lépéssel  törekedő  's  haladó  jelenkorban  
is,  's  fájdalommal  kell  említenem  még  kedves  
hazánkban  is  ,  oly  emberek  kik  figyelműket  
csak  a' jelenségek  külvilágára  fordítván  's  ab-
ba  elsüjjedrén,  minden  felsőbbet  minden  ne-
mesebbet  megtagadtak  's  megtagadnak  az  em-
bertől;  őtet  egészen  a'  földhez  köttetett  's  más  
földi  lényektől  csak  fáinobb  életmívszereí  által  
különböző  valóságnak  állították  lenni.  A'  Mi-
rabeaud,  Helvetius,  Voltaire  és  Encyclopaedis-
ták  oskoláját  követő,  's  tanítóikkal  együtt  a'  
dolgok'  külső  börezettyén  belől  nézni  nem  a-
liaró,  az  első  feltételezett  okoknál  megállapo-
dó,  magokat  természet  bőlcselkedőinek  neve-
zők  közül  sokan  nem  csak  az  emberi  lelket,  
sőt  az  Istent  's  az  egész  lelkek'  világát  tagad-
ták;  a'  vallást  kegyetlen  zsarnakok  's  azok  ke-
gyelmét  vadászó  ravasz  papok  által  faragott  és  



a '  gyengébb  eszű  nép  kezébe  adott  mankónak  
s  csali  arra  valónak  állitották  lenni,  hogy  a'  
megvakított  kábák  azon  sántikáljanak,  míg  ők  
szabadabb  szelemmel  repülnek,  's  mint  górlá-
bu  madarak  a'  zavarosba  halásznak.  —  Voltak,  
's  vágynák  —  's  fájdalommal  kell  említenem  
még  kedves  hazánkba  is — kik  kevéssel  fejjebb  
emelkedve,  de  még  is  a  dolgok'  legbelsejére  néz-
ni  nem  tudva  vagy  nem  akarva,  csak  öt  érzé-
kenységeik  kimondására  halgattak  és  halgatnak,  
's  a'  mit  ezekkel  fel  nem  foghattak  és  foghat-
nak,  mind  azt  ábrándozásnak,  képzötehetség  
üres  szüleményének,  ész  káprázatnak  tartyáll.  
Az  okosságnak  a'  dolgok  belső  valójára  hatoló  
erejét  megvetik.  Az  ilyenek  —  mivel  tapasztal-
nak  az  emberbe  gondolatot,  és  akaratot  mint  
oly  jelenéseket,  melyeket  a'  lomha  anyagból  Ili  
nem  magyarázhatnak  —  felveszik  ugyan  a'  lel-
ket  mint  azon  jelenségek  elvét,  de  azt  csak  az  
emberi  test  fáinobb  életmívszere  terményének,  
és  így  mivel  az  anyagból  anyagtalan  dolog  
nem  szármozhatik,  valami vékony  anyagnak  tar-
tyáll,  's  éppen  azért  az  Istenről,  lélekről,  és  
vallásról  való  megfogásokba  ezek  is  szintén  o-
da  esnek  vissza,  a'  hová  fennebb  emiitett  tár-
saik.  Hijában  keresik  az  ilyenek  nagyitó  mesz-
sze  nézöjekkel  az  Istent  a'  kéli  boltozatról  füg-
gő  égitestek  bőrezettyén,  hijába  a'  lelket,  kö-
zel  néző  nagyitó  üvegökkel,  az  agyvelő  vékony  



szálain,  hártyáin  és  rejtekeiben;  mert  utoljára  
vagy  nagy  vezetöjeU  Laland  vallómására  vagy  
az  Okén  magyarázatjára,.  vagy  a'Varolius  hid-
ja  szédelgös  méjségére  jutnak.  Nem  ily  dur-
va  szem  üvegökkel,  's  nem  is  a'  szemfény  szük  
jukacskáján  bésütö,  's  a 'szem  nedvein  lencsé-
jén  megtörődött  sugárokból  visszafordult  képen  
kell  keresni  az  Istent  és  lelket.  Nem  —  mert  
az  Isten  lélek,  azért  a'  kik  ötet  keresik,  lélek-
be  és  lélek  által  kell  keresniek.  —  

De  voltak,  's  vágynák  —  Istené  a'  dicsős-
ség!  's  örömmel  kell  emlitenem  kis  hazánkba  
is,  mind  a'  régi  mind  a'  jelenkorban  olyak  is  
kik  a'  dolgok  durva  anyag  boritékán  tul  néz-
vén,  nem  állapodtak  meg  a 'külsőn,  hanem  a'  
belsőre,  melyből  van  a' külső,  a'  föokra  mely-
ből  jönek  le  az  alsóbb  okok  —  törekedtek  's  
törekednek.  —  Minden  időkbe > minden  nemze-
teknél  támasztott  Isten  oly  embereket,  kik  a'  
külvilágra  vonuló  's  abba  süjjedezö  ember  tár-
saikat  tennék  figyelmetessekké  a'  belsőre,  's  ne  
engednék  kialudni  a'  léleknek  azon  mennyei  
szikráját,  mely  az  eredeti  lélekből  közöltetett  
velek,  kik  oltalmaznák  az  Isten  képét  a'bémo-
hosodástól  és  karrikáturává  való  válástól.  Vol-
tak  olyanok,  kik  prófétai  lélekkel  és  bátorság-
gal  ,  's  gyakran  mint  igasság  mártírjai  életök  
feláldozásával  is  oltalmazták  a'  vallás  sz.  ügyét,  
kiknek  szavak  ha  némelykor  orditó  oroszlány  



hangjaként  híjába  hangzott  ís  el  a  pusztába  
ni int  a'  keresztelő  Jánosé,  legalább  felretten-
tette  a'tudatlanság  és  babona  lethárgiájába  me-
rült  népet,  's  felbuzditotta  az  Ür  ösvényeinek  
egyengetésére  a' közelgető  Messiás'  megérkezé-
sére.  Támasztott  Isten  minden  időkbe  minden  
népeknél  nép  tanítókat,  vallás  alapitókat,  kik  
az  idő  miveítség  's  nemzetiség  szelleme  szerént  
elevenítenék  's  fejtegetnék'  az  eredeti  öntudás-
ba  lévő  méjj  vallásos  igazságokat.  A'  chinai  
Confucius,  indiai  Bráma,  persa  Zoroaster,  'si-
dó  Mo'ses  's  utánna  élt  próféták  ,  arabs  Mahu-
med,,  's  mind  ezeknek  koronája  Jézus  az  iste-
ni  igazságnak  kissebb  nagyobb  tisztasággal  va-
ló  hirdetői  mind  meg  annyi  első  rangú  csilla-
gok  tündököltek  az  emberek  között;  's  még  az  
emberiség  bölcsőjébe  talált  Péruiak  is  elragad-
tatással  emlegették  a'  nap'  fiát  Mánko  —Kapá-
kat ,  ki  őket  Isten'  imádásra  's  emberi  erköl-
csökre  tanította.  A'  régi  Gallosok  és  Germánu-
sok  és  Brittek  elragadtatással  kísérték  a'  bizo-
nyos  halál  torkába  is  eredeti  ön  tudások  setét  
eszméit  fejtegető  Öruidaikat  és  Trubeduraikat  
és%Bárdusaikat.  Támosztott  mondom  Isten  ily  
napokat  az  emberi  mívelödés  sivatag  egén,, kik-
nek  megjelenésökre  a'babonát  terjesztő  's  vég  
vésszel  fenyegető  obseurantismus  üstökös  csil-
lagai  megszégyenülve  vonták  vissza  a'  múltba  
csalfa  fénnyel  világló,  azonban  még  is  a'  körök-



be  eső  igazi,  de  kissebb  hatású  fényű  csilla-
gokat  elhomályosító  rémséges  farkokat,  vagy  

'makacson  igyekeztek  előre  lövelleni  az  igazi  
világosság  győző  sugárai  által  szétszilált  szakál-
okat.  I g e n i s ,  mert  eleitől  fogva  tusakodott's  
máiglan  is  csatázik  váltogatva  's  egyszerre  csak  
felényire  világitott  föld  gömbünkén  a'  világos-
ság  a'  setétséggel,  az  Isten'  országa  az  ördögé-
vel,  vagy  a'  Zenda  Vesta  szerént  az  Ormuzd  
az  AhrimánnaJ.  De  vigasztaló  jelenés  az,  hogy  
a'  rosz  mint  alaptalan  dolog  szüntelen  fogy,  a'  
jó  ellenben  mint  Istenbe  alapuló  gyarapodik  a'  
világon,  csak  ön  jobbulás,  erö,  egyetértés  's  
rendithetetlen  kiállás  kell  az  Ármány  országá-
nak  bévételére.  Az  igazságnak  ezen  szellemi  
győző  ereje  a'  földi  polába  burkolt  mennyei  
csecsemőbe  ottan  ottan  fellobbanván  a'  termé-
szet'  közönséges  szüli  korlátain  az  időn  és  ü-
rön  *  kivül  ragadott  kelsö  embert  az  Isten-
től  nyert  nagy  diploma  tartalmaszerént  a'  ter-
mészet  urává  tészi.  —  Minden  jó,  —  szép,  
és  nemes  az  ily  lelkesült  állapotnak  szü-

*  A" spatium  kifejezésére  iróink  még  nem  eddig  egyeztek  
meg  egy  szoba.  X'  testvér  magyarországiak  többire  hizak-
kal  tészik  azt  ki ,  az  Erdélyiek  térrel  cs  közzel.  Egy  lel-
kes  hazafi  iró  mathesisi  munkájában  fordul  elo  az  iir  kife-
jezés  is.  Mindenik  mellett  és  ellen  lehet  okokat  fe'hozni,  
melyekbe  nem  ereszkedve  én  is  ezen  szót:  ür  fogom  hasz-
nálni.  Csak  a'  dolog  értődjék  el  van  érve  a'  czél.  Óhaj-
tó  lenne  azonba  ezen  megfogásra  nézve  egy  közönségesen  
bévebetö  szó,  hogy  valáhara  a'  könyvekbe  is  ne  beszélnénk  
• ly  külünbözo  nyelven  mint  a" Bábel  tornyának  épi to i ! !  



Ieménye,  midőn  az  emberbe  szendergő  isteni  
lélek  "lomba  anyag  burkából  kitörve  a'  durva  
valóságok  jelenségi  világából  szellemi  szárnya-
kon  az  érzékiség  feletti  eredeti  honnyába  az  
idéálók  országába  ragadtatik,  a  honnan  a'dol-
gok  eredeti  remek  képeivel  megterhelve  térvén  
vissza,  azokat  itt  létesíteni  igyekszik  a'  földi  
lények  boldogitására.  Igen  is,  mert  az  Istenről  
's  az  ö  emberekhez  's  világhoz  való  viszőnyá-
ról,  az  örökké  valóságról,  és  halhatatlanságról  
tisztább  vagy  homályosabb  tudás  gyökerezik  az  
emberi  lélekbe,  's  ezen  eredeti  tudás  felébresz-
tetik  a'természet  nagy  jelenései,  felrázattatik  
a'  lélek  dicső  honnyába  készült  Mozárt  Heidn,  
Bethoven,  's  más  ily  remek  hangászok,  a'  fel-
emelkedett  lelkű  Schiller,  Ossián  poetai,  's  
menydörgő  Demosthenes  szónoki  remek  darab-
jai  által  is  ,  melyekre  az  érzésekbe  merengő  
mennyei  csecsemő  honyvágyból  gyakran  sírás-
ra  fokad,  vagy  a'  sejdités  szókba  nem  foglal-
ható  igazságait  bámulva  elnémul. —De  legin-
kább  nyilatkozik  az  a'  csendes  magába  térés,  
gondoló  erőnek  egybe  szedése  's  okos  vi'sgáló-
dásnál  fogva  az  okosság  által j  mert  csak  az  
okosság  napja  az,  melynek  világánál — a'  szív,  
melynek  melegénél  kifejlődnek  a'  vallásos  érzé-
sek,  melyek  lényünkéi  együtt  születnek.  Az  
okosság  Isten'  képe  az  emberbe,  's  csak  ezen  



minüatürből  lehet  's  liell  másolni  az  eredeti  re-
meket  mind  szemlélődő  mind  cselehvő  tekintet-
ben.  Az  oliosság  tehát  elve,  esméret  forrása  
(princípium  cognoscendi)  a'  vallásnak  mert  a'  
vallás  nem  egyéb  mint:  T u d á s  I s t e n r ő l  's  
az  ö  e m b e r  és  v i l á g h o z  való  v i s z o n y á -
r ó l ,  's  e z e n  t u d á s b ó l  f o l y ó  g o n d o l k o -
d á s  c s  c s e l e k vés  b é l i  m ó d .  Az  okosság  
pedig—  a'  mint  megnevezése  is  jelenti — okkal 
való  tudás  —  oktudás  —  főok  —  okfő  tudás.  
Tudása  a'  dolgok'  belsőjének  a'külsőből,  vagy  
azon  tehetség  mely  a'  dolgok'  külsőjén,  testén  
keresztül  azoknak  belsőjét,  lelkét,  valóját  és  
legfelsőbb  okát  láttyaj  mely  nem  csak  a'  kül-
sőt  az  ür  és  időbelit  nézi,  hanem  inkább  azo-
kon  mint  meg  annyi  tükrökön  keresztül,  az  
ür  és  időn  tul  lévőt — ür  és  idő  nélkül  valót  —  
örökké  valót  és  véghetetlent —a '  belső  lényt  —  
eredetit,  melyből  a'külső  jelenések'  világa  szár-
mazik,  és  a'  melybe  gyökerezik,  mint  abból  lé-
vő  erő  nyilatkozások  egyeteme,  eredeti  erők  
sugározata.  —  Az  okosság  a'  külsőt  a'  belsővel  
együtt  fogja  fel,  a'nélkül  az  esméret  üres  ár-
nyék,  a'  hit  megholt  állat.  Az  értelem  mun-
kái  csak  az  által  egészítetnek  ki  's  elevenítet-
nek  meg.  Az  értelem  tudása  csak  betű,  mely  
megöl,  az  okosságé  lélek  mely  elevenít.  Az  
elvont  képzeteket  formáló  értelem  belső  élet  



fellVás  nélkül  szűkölködik,  azért  a  külső  
változékony  formák  alatt  megjelenő  örökéletet  
fel  nem  tudván  fogni,  a  dolgok  külső  jegyei-
ből  elvonás  által  formált  közönséges  holt  kep-
zetek  országába  bolyong,  's  oly  messze  távozik  
a'  méjjcbb  élet  esmérettöl,  hogy  magát  az  elot  
is  széjjel  bontya  a  maga  külső  jegyese  ,  mint  
meg  annyi  megfogási  elemekre,  és  így  megöli  
az  elevent  azért  hogy  holt  képzetekből  egybe  
rakott  országába  annak  helyet  mutathasson  s  
megfoghassa  érthesse  azt.  Az  okosság  ellen-
ben  szoros  értelembe  maga  az  élet  esmeret  
a'  maga  elevenségébe,  magába  visszafordult  —  
reflectált  é le t :  ezért  fog  az  egybe  külsőt  es  
belsőt,  -  közönségest  és  különöst  a'  szerent  
a'  mint  azok  az  életbe  elválhatatlanul  egyesülve  
vágynák.  -  Úgy  de  szoros  értelembe  okos-
ság'  —  értelem  ,  —  esmerötehetség,  —  aka-
rat  egy  központba  a'  lélekbe  mint  belső  a-
lapjokba  egyesülnek,  -  's  csak  munkájok  me-
netelébe  különböznek,  —  A'  lélek  tehát  —  a  
gondolat  és  akarat  ezen  közös  kútfeje  —  elve  
és  alapja  valamint  minden,  úgy  különösön  az  
általunk  keresett  vallásos  igasságoknak  is.  En-
nek  tárába  -  az  öntudásba  - -  mintegy  homá-
lyos  kamarába  (camera  obscura)  festődnek  le  
a'külvilágnak,  az  időbe  és  űrbe  külső  létezes-
re  lépett  életnek  -  mint  eredeti  élet  jelenseg-



neli  —  minden  felfogott  tárgyai.  Es  valamint  
a'  külvilágba  a'  lényeknek  örökös  mozgása,  to-
longása ,  eltűnése  és  megjelenése,  az  idő  és  
ür  véghetetlen  tengerén  való  hányhódása,  egy  
mással  való  csatázása  és  megbéhéllése  ,  egy  
máshoz  való  vonulása  és  egymástól  való  taszi-
tása,  különbféle  ltözpontosodása  és  poláritása  
szemléltetik  az  időnek  minden  pertzenetébe:  
úgy  a'  belvilágba  is  az  öntudás  habzó  tengerén  
éppen  ilyen  sőt  sokkal  nagyobb  változások  tör-
ténnek,  A'  képzetek,  gondolatok,  sejditések,  
vágyok  ,  ohajtások,  kivánságok  egymást  űzve  
egymást  felfalva  és  teremtve  álnak  elő  vagy  e-
nyésznek  el,  most  meghomályosodnak,  majd  
tisztába  jönek,  most  valóság  majd  álom  képbe  
jelennek  megj  most  az  öntudás  felső  színére  
emelkednek  ,  majd  feneketlen  örvénybe  buk-
kannak ,  's  formálják  ezen  különbféle  játékaik-
ba  annak  tisztább  vagy  homályosabb  tetteit.  

Az  öntudás  legbelsejébe  -r-  az  eredeti  ön-
tudásba  —  vagyon  az  eredeti  valóságról,  ere-
deti  lélekről  vagy  Istenről,  az  örökkévalóság-
ról  vagy  halhatatlanságról  eredeti  szabadságról  
való  legméjjebb  belsőbb  és  közvetetlen  tudás  is.  
Az öntudás  elébb emiitett  tetteinek  fejtegetése  és 
tisztába  való hozatala  szórós értelembe a' filosofia: 
Az  eredeti  öntudás  Jézusba tiszta  tudássá  vált, ál-
tala  tanítványi  által  előterjesztett  tetteinek,  



mint  vallásos  igazságoknak  fejtegetése  é*  tisz-
tába  való  hozatala  pedig  a'  Theologus  köteles-
sége.  Tégyünk  tehát  mi  is  egy  próbát  erede-
ti  öntudásunk  nahány  tetteinek  tisztába  való  
hozására.  Légyen  azért  v'sgáiatunk  első  tár-
gya  az  

I s t e n  m i n t  f ü g g e t l e n  e r e d e t i  v a l ó s á g  

e r e d e t i  é l e t ,  e r e d e t i  l é l e k  m i n t  a'  va l -
l á s n a k  a l a p  i g a z s á g a .  Tudjátok  mivel  szok-
ta  volt  Simonides  magától  eligazítani  az  Isten  
mivoltáról  tudakozókat?  „mentől  tovább  vi'sgá-
lom,  annál  homályosabb  előttem  a'  dolog."  En  
bátor  vagyok  ezt  megfordítani,  's  azt  monda-
ni:  mentől  tovább  vi'sgálom,  annál  tisztább  e-
lőttem  a'  dolog.  Mert  nom  hagyta  az  Isten'  bi-
zonyítás  nélkül  magát  mi  benünk,  nyilván  ki-
jelentette  magát  mi  nékünk.  Kik  ő  benne  é-
lünk,  mozgunk  és  vagyunk  a'  s?.  Pál  tanítása  
szerént  (Rom.  I.  IQ,  20.)  Csak  egy  álló  pontot  
kérek  magamnak  —  mint  régen  Archimedes  —-
a'  honnan  kiinduljak,  's  ez  az  álló  pont  az  em-
ber.  _  „Esmérd  meg  magadat"  e  volt  egy  gö-
rög  bölcsnek  elve  vi'sgálataiba,  ezt  szabta  ta-
nitványai  eleibe  is.  Ezt  láttam  felírva  külföldi  
egyetemi  épület'  homlokán  is.  Mi  is  ezt  ve-
gyünk  vezér  fonalul  egyik  kezünkbe  úti  köny-
vül  tartván  a'  másikba  a'  sz.  könyvet  mintegy  
fáklyát  eredeli  öntudásunk  setét  labyrinthussá-



riali  vi'sgálásába.  Mélj  valóság  az  ember  —  kis  
világ  ö  —  mikrokosmos—  melybe  a'  nagy  világ  
—  makrokosmos  mondhatni  mintázva  vagyon.  
A'  sz.  könyvbe  pedig  mintegy  föld  abroszra  le  
vágynák  festve  eredeti  öntudásunk'  vidékei.  —  

a.)  Az  e r e d e t i  f ü g g e t l e n  v a l ó s á g -
r ó l  való  tudás  ön  létünkről  való  tudásunkba  
bé  van  foglalva.  Ugvan  is  midőn  mi  úgy  tu-
dunk  magunkról,  mint  valósággal  létező  (exi-
Stáló)  valóságokról  vagy  valóságos  lényekről:  
tudunk  általjába  létről  ( to  esse.  Das sein,)  tu-
dunk  valósággal  létező  valóságokról  ,  melyek  
nem  csak  gondolatba  hanem  valósággal  vágy-
nák.  Midőn  továbbá  nem  úgy  tudunk  a'  mi  lé-
tünkről,  mint  altaljába  független—  maga  ma-
gába  és  magától  álló  létről;  hanem  inkább  mint  
olyan  létről,  mely  nem  csak  külső,  hanem  bel-
sőképpen  is  feltételezett,  függő:  tehát  valamely  
alapon  álló  's  abból  lévő  létei.  Ennél  fogva  
tudunk  egyszersmint  valamely  maga  magától  
álló,  független  vagy  alap  létről  is,  melyben  és  
melyen  alapul  a'  mi  létünk.  Létünknek  ezen  
alapja  pedig  nem  csak  a'  mi  gondolatunkba  va-
gyon,  hanem  léttudatunkba  's  léttudatunk  által  
tudunk  arról  közvetetlen.  Önlétünkről  pedig  úgy  
tudunk  mint  valóságos  létről:  tehát  létünk  a-
lapjárói  is  úgy  ,  mint  valóságos  's  nem  csak  
eondolatbeli  léttel  biroról,  mert  a'  valóságos  

„I 

lét ,  vagy  alap  lét ,  vagy  pedig  alap  létből  var  



ló;  a  mi  létünk  pedig  mint  függő  nem  maga  az  
alap  lét,  hanem  abból  való.  Ha  az  alap  nem  bír-
na  valóságos  léttel, úgy  az  azon  alapuló  sem  bír-
hatna  olyannal;  mert  egy  csupa  gondolatban,  
megint  csupa  gondolatok  alapulhatnak,  gondo-
latból  csali  gondolatok  szármozhatnak.  Mar  pe-
dig  senki  sem  .tartya,  's  nem  ís  tarthattya  ma-
gát  csupán  csak  gondolatnak.  A'  feltételezett  
dolog  valóságos  létéből  tud  az  ember  a'  felté-
telezőnek  valóságos  létéről.  

Úgy  de  nem  lehet-é  az  alap  maga  is  ma-
son  alapuló  és  függő,  's  nem  ilyen-é  minden  
egyes  létezés?  Igen  is  lehet,  és  ekkor  a'  men-
nyibe  maga  is  alapúi  szolgál,  csak  közvetősön  
alapító.  -  De  egy  ily  közvetőleg  alapító  
még  nem  a'  valóságos  telyes  alap  és  fook:  
mert  az  csak  maga  magától  és  maga  által  
alapító  és  feltételező,  -  maga  pedig  semmi  
máson  nem  alapul,  nem  gyökerezik  magán  kí-
vül-  hanem  általánoson  fügetlen  — eredeti  alap  
—  eredeti  ok .—Az  értelem  azon  Ítéletének  is  
miszerint  minden  egyes  létezés  függő  és  felté-
teles,  csak  az  okosságnak  a'  feltételetlcnröl  va-
ló  megfogasa  által  van  valami  jelentése.  Mert  
ha  minden  feltételezett  lenne:  úgy  semmi  fel-
tételező  nem  lenne,  és  így  mivel  feltételező  
nem  volna,  feltételezett,  sem  lehetne.  Más  szó-
val  a'  feltételezett  mint  feltételező  nélkül  való  
(mivel  a'  nem  lenne)  fel  nem  tételezett,  vagy  
feltételezetlen  lenne —  a  mi logikai  ellenkezés.  



Midőn  tehát  az  ember  függő  és  feltétele-
zett  létünck  tudja  és  találja  magát  lenni:  tud-
ja  egyszersmint  azt  is  hogy  ő  valamely  feltéte-
lezőtől  van,  mely  mint  általánoson  feltételező  
semmi  mástól  nem  függ.  A' függő  létről  való  tu-
dásba  ennél  fogva  bé  vagyon  foglalva  az  általá-
nosan  feltételezőről  függetlenről  való tudás,  mely  
mivel  valóságos  lényünkről  való tudásunkba  gyö-
kerezik,  mint  lényünk  alapjának  főokának  tudá-
sa,  független  vagy  eredeti  valóság.  —  így  tud  
az  ember  önlétének  tudásából  és  tudása  által  
az  eredeti  alapról,  mely  önlényinek  eredeti  va-
lósága :  tehát  az  ő  arról  való  gondolattya  va-
lóságos  létéről  való  gondolattyától  elválha-
tatlan,  úgy  hogy  önlétét  meg  kellene  tagadni  
annak  a'  ki  azt  tagadni  akarná.  —  E'  szerént  
tehát  a'független  eredeti  valóság  létének  hitére  
nem  következtetés  (syllogismus,  conclusio).  ál-
tal  jut  el  az  ember,  nem  következtet  t.  i.  a'  fel-
tételeden  valóság  gondolattyából  —  mint  csupa  
gondolatból  —  annak  valóságos  lételére  (mint  
az  úgy  nevezett  ontologiai  erősségbe  szoktak  
következtetni  a'  tökélletes  valóság  gondolattyá-
ból  annak  lételére  nagy  ugrással;)  hanem  csak  
kifejti,  tisztába  hózza  azt  öntudásába,  a'  mit  
tehet  is  az  ember  mihelyt  méjjen  magába  száll;  
mert  mivel  az  ö  élete  önmagát  tudó  léttel  bir,  
közvetetlen  tudja  azt  is,  mi  ő  eredetileg,  mi  
ai  ő  eredeti  valója  és  alapja  melyből  ö  való,.  



t)e  az  életnek  ezen  eredeti  öntudása  többire  
kevéssé  vagy  éppen  nincs  kifejtve  az  ember-
nek  idöbéli  öntudásába.  Ez  a  belső  homály  
állapot ja:  melybe  ezen  közvetctlen  tudás  csak  
sejdités  formába  jelenik  meg.  Csak  a'  magába  
szállás,  gondoló  erőnek  magára  való  fordítása,  
's  eszmélő  önvi'sgálat  által  világosodik  fel  las-.  
sanliént  az  életnek  eredeti  öntudása,  's  jönek  
tisztába  annak  méjségébe  fenehlö  igazságok,  
melyek  addig  csak  homályos  tudás,  érzések,  
és  sejditések  formájába  voltak  ott  jelen.  

De  az  eredeti  független  valóságnak  ezen  
ludasával  még  nem  elégszik  meg a ' lé lek ,  nem  
nyugtatja  az  meg  az Istent  kereső  embert,  mi-
vel  néki  öntudásába  az  Istenről  telycsebb  meg  
fogása  vagyon.  Ezt  a'  kérdést  tészi  azért  ö  fel  
magának:  mit  tudok  még  ezen  eredeti  valóság-
ról  öntudásomban?  Légyen  tehát  a'  mi  vi'sgá-

lódásunk  folytatása  is  
b.)  A z  e r e d e t i  v a l ó s á g r ó l  m i n t  

e r e d e t i  é l e t r ő l .  Az  embernek  az  ö  erede-
ti  léten  alapuló  létezése  (Dasein)  élet.  0  csak  
élve  ember.  Az  ö  léte  életébe  áll,  's  ö  arról  
csak  életébe  's  élete  által  tud.  Minthogy  tehát  
ö  a'  maga  léttudatába  és  léttudata  által  tud  az  
eredeti  életről,  alap  létről  és  minthogy  az  ö  
léte  élet:  tehát  a'  maga  életéből  és  élete  által  
tud  az  eredeti  életről,  alap  életről,.  Mert  ő  
a'  maga  életéről  ugy tud  mint  valóságos  életről;  



annak,  —  aV  mi  maga  nem  lelkijelensége  és  
okozatja,  —  mert  úgy  nem  lenne  a'  valóságos  
élet  pedig  vagy  feltétel  nélkül  való  független  
ólét  ,  -—•  vagy  olyanból  származik  a'  mi  fel-
tétel  nélkül  való  :  már  pedig  az  ember  a'  
maga  életét  függőnek  feltételesnek  tudja  és  ta-
lálja  lenai,  tehát  úgy  tud  arról  mint  valamely  
feltételezőtől  függő  életről,  mely  maga,  mint  
általánosan  feltételező,  független  vagy  eredeti  
élet.  —  Méjjen  érzette  és  tisztán  kifejtette  volt  
ezen  igazságot  öntudásba  az  eredeti  öntudás-
ból  beszéllö  sz.  Pál  midőn  azt  mondja:  közel  
vagyon  az  Isten  mi  hozzánk,  ö  benne  élünk,  
mozgunk  ,  és  vagyunk.  Kinél  vagyon  az  élet-
nek  kútfeje  a' 'soltár  író'  szavai  szerérft.  

A'  független  valóság  tehát — melyről  az  em-
ber  önvalójaról  életéről  való  tudatjába  tud  —  
élet  —  és  mint  élet  az  emberi  életnek  alapja  
és  valója  —  életének  élete  —  az  ö  eredeti  éle-
t e ,  melybe  áll  az  ő űrbe  és  időbe  létező  éle-
te.  Ezen  eredeti  élet  pedig,  melybe  áll  és  a'  
melybe  gyökerezik  az  emberélet  —  Isten.  'S  
az  eredeti  életnek  az  ember  élethez  való  viszo-
nya  a'  vallásnak  alapja,  a'  honnan  az  ember  
tud  Istenről  Istenből  az  ö  liözvetetlen  kijelen-
tése  által,  a'  honnan  ezen  viszony  a'  sz.  írásban  
igen  méjj  jelentéssel  Istenbe  való  életnek,  Is-
tenbe  való  léteinek  is  neveztetik.  —  



Midőn  ezen  feltétel  nélkül  való,  ünmagá-
álló  életet  tisztába  hozza  az  ember  öntudásába,  
nem  következtet  arra  a' maga  életéről,  mintha  
a' mellé  még  egymás  életet  gondolna  ki  mint  a'  
maga  életének  alapját;  hanem  az  ö  saját  éle-
téröl  való  tudásába  bé  vagyon  foglalva  ,  úgy  
hogy  néki  tulajdon  életét  meg  kellene  tagadni.  
ha°arról  való  hitéről  le  akarna  jnondani,  tulaj-
don  életéről  kétségeskednie  kellene,  ha  annak  
alapjáról,  az  eredeti  életről,  melyből  való  az  
Ő  élete,  kételkedni  akarna.—  

De  látom  még  ennyi  sem  nyugtata  meg  
titeket,  k i k n e k  íöntudástokba  telyesebb  megló-
gás  van  az  Istenről,  fejtegessük  azért  továbbá  

c.)  Az  I s t e n r ő l ,  m i n t  e r e d e t i  l é l e k -
r ő l  v a l ó  ö n t u d á s u n k a t .  Az  ember  az  ere-
deti  életről,  a'  maga  életének  alapjáról  úgy  tud  
mint  olyan  életről,  melyből  való  az  ö  életé-
be  az,  a 'mi  abba  eredeti;  eredeti  pedig  ben-
ne  az,  a'  mi  eredeti  alapjából  szállott  belé—  a'  
mi  ö  maga  eredetileg,  eredetileg  pedig  az  ő élete 
mint  gondoló  és  akaró  valóság  élete  —  lelki  
élet.  Valamint  pedig  csali  életből  lehet  élet:  
úgy  lelki  élet is  csak  léllii  életből  eredhet  Mi  
szerint —mint  szintén  a'  maga  életéről  való  tu-
dással  és  tudás  által  tud  az  ember  az  eredeti  
életről  alap  életről  (nro  b:)  úgy  a  maga  lelki  
életéről  való  tudással  és  tudás  által  tud  az  ere-
deti  lelki  életről,  az  alap  lelki  életről,  mint  



lelkének  lelkéről mint  eredeti lélekről. Mert  vala-
mint  általjában  az  élö  nem  lehet  a'  nem  élőnek  
holtnak jelensége és ykozattya, úgy a' lelki sem  le-
het  annak  a'  mi  maga  nem  lelki  jelensége  ,  —  
és  okozattya,  —  mert  úgy  nem  lenne  lel  
ki ,  —  mivel  az  okozatba  nem  lehet  több  mint  
magába  az  okba.  De  nem  lehet  a'  lelki, a'  csu-
pa  létnek  is  jelensége  és  míve;  mert  úgy  csak  
létjelenség  lenne,  sem  a'  csupa  természeti  élet-
nek,  mert  úgy  csak  természeti  elevenség  len-
ne;  nem  emelkedhetnék  fel  önerőre  sem  a'  gonr 
dolatba  sem  az  akaratba,  és így  a' maga  megfogá-
sára  sem; nem lenne  magának  öntuHója  sem  sza-
bad, mivel a' természetbe  és létbe meg lenne  kötve  
a'tét  * (das Thun  to  agere)  őbenne is mint  a'több  
természeti  élet jelenségbe.  Nem, mert  a' lelki vagy 

*  A" fegfetsöbb  elvont  megfogás  a' L é t ,  úgy  hogy  ebbe  
éppen  azért  mivel  a'legfelsőbb  és  legközönségesebb,  sem-
mi  megfogási  jegyek  (conceptus  fiotae)  nincsenek,  azt  a-̂  
zért  bővebben  jegyeivel  meghatározni  nem is  lehet  Lét—Lét<  
Mindennek  á'  mi  csak  van  éppen  azért  mivel  van  és  létez:  
létele  van  akár  az  űrbe  és  időbe  akar  azokon  kivül  essék.  
Ugy  de  a-  dolgokat  úgy  a'  mint  azok  megjelennek  a'  termé-
szete  szerint  merevény  munkásság  és  mozgás  nélküli  létből  
megérteni  és  kimagyarázni  kSzönséges  jelelensegei  szerint  
nem  lehet.  Van  tehát  a'  legfelsőbb  elvont  közönséges  meg-
fogásba  még  valamely  kiegésziiő  elem  (ha  úgy  lehet  ne-
vezni  ,)  mely  a'  léttel  egybeolvadva  és  egymást  áthatolva  
tészi  ezen  legközönségesebb  és  legfelsőbb  "megfogást.  Mi-
vel  mi  a'  dolgokat  a'  valóságba  nem  csak  valamely  mere-
vény  holt  mozgás  és  minden  munkásság  nélkülieknek,  ha-
nem  munkásság,  élet  és  mozgással  kisebb  nagyobb  mér-
tékbe  áthatoltahnak  lenni  tapasztaljuk.  És  már  ezen  mun-
kásságot  okozó  elemet  nevezhetni  T é t n e k  a'  tenni  igétől  
—  mint  a'  német  nyelvbe  a'  thun  igétől  a'  das  Thun  — ana-
lógia  szerint  valamint  a'  már  bévett  L é t  a'  lenni  igétől  
liozódik  le  —  a' németbe  a'  Seyn  igétől  a'  das  Sein.  — Ezen 
egybeolvadt  és  egymást  áthatoló  két  elem  minden  dologba  
meg  van, erre azoknak  egybeolvadott'* egymástól  elválhatlan.  



maga  magából  és  maga  által  lelki,  vagy  olyanból  
való  a'  mi  maga  magába  és  maga  által  lellii  va-
lóság:  a' hpnnan  a'  lelkiről  mint  valósággal,  de  
függési  feltételes  módon  létezőről  való  tudásba  
béfoglaltatik  a'  független,  feltétel  nélkül  való,  
vagy  eredeti  lelki  valóságról—Istenről  — mint 
eredeti  lélekről  való  tudás  is.  Ezért  mondja  az  
írás:  az  Isten  lélek,  azért  a 'k ik  őtet  imádják  
lélekbe  és  igazságba  imádják.  

E'  szerént  tehát  az  eredeti  lelki  valóságról  
való  tudásra  sem  következtetés  által  jut  el  az  
ember j  nem  a'gondolkodásnak  a'megadottról  
a 'meg  nem  adottra  való  által  menetele  által  j  
hanem  eredetileg  tudja  ö azt  a'  maga  élete  lel-
ki  voltáról  való  tudatába  és  tudata  által.  Az  
eredeti  lelki  valóság  tehát  nem  csak  valamely  
kényszerénti  gondolat,  hanem  az  emberi  lélek  
létének  gnndolattyától  elválhatatlan,  úgy  hogy  
az  embernek  önnön  lelkét  meg  kellene  tagad-

kettőre  jutunk,  lia  mindentől,  a'  mibe  a'  dolgok  egymástól  
különböznek  elvonván  figyelmünket,  arra  liiggesztyük  a'  
ini  azokba  közönséges,  lígy  alkotja  ez  a'  mindenséget  mint  
az  Oxigén  és  Hydnogen  a' vizet  csak  hogy  most  az  egyik  
majd  a'  másik  inkább  uralkodó  és  szembe  tünö.  A'  mun-
kás  tét  a'  mercvény  Lét  tzolgaságából  a' kő  merevény  kris-
tályába,  's  az  atyafias  elemek  test  alkotó  mozgásába  mar  
látható  lépéseken  kezdve  grádicsonként  kifejti  magát  a'  sza-
bad  gondolatig  és  akaratig,  az  angyalig  és  Istenig—a'  mint  
az  a'  metaphysicába,  a'  hol  helye  van,  bővebben  kiszokott  
fejtetltetni.  Itt  légyen  elég  ennyi  ezen  gyakorlatba  nem  lé-
vő  szónak  Tét  szükséges  volta  és  megértésére  nézve,  mivel  
az  iró  azt  letetlenségbŐl  vette  fel  a' leirt  megfogás  és  gondo-
lat  kifejezésére,  nem  találván  arra  alkalmatos  kifejezést  
nyelvünkben.  —  



n i ,  ha  azt  liéttségbe  akarná  hozni.  Sőt  hogy  
az  ctnbcr  altaljába  tudhat,  gondolhat,  és  alu.r-
hat  valamit 5  az  csak  azon  eredeti  lelki  valóság  
által  eshetik  meg,  mely  mint  lélek  az  emberi  
lélekbe  is  liiinutattya  magát  a'mint Tál  is  mond-
ja:  „az  Isten  az,  ki  azt  cselekszi  bennetek,  
mind  hogy  akarjátok,  mind  hogy  véghez  vigyé-
tek  a'  jót"  (Filep  2:  15.)  Az  ember  életének  
lelke  a  maga  méjsége  szerént  abba  és  az  által  
vagyon  mint  eredeti  lélek  által.  Ezért  mondja  
Mó'ses,  hogy  „az  úr  Isten  lehellett  vala  az  el-
ső  embernek  orrába  életnek  lehelletét,  és  úgy  
lőtt  az  ember  élölélekké"  (I.  Mos.  2:  7.) 'S  ép-
pen  ebben  áll  az  emberi  léleknek  Istentől  füg-
gése  mely  éppen  ezen  eredeti  függés  által  a  
maga  alapjából  az  eredeti  lélekből  a'független-
ségnek  vagy  szabadságnak  is  részesse.  Az  ö  
szabadságának  törvényessége  ezen  eredeti  füg-
gés  által  vagyon  korlátozva,  mely  nélkül  áz  
önkényre,  szabad  tetszésre,  szolgaságra  fajul-
na.  Az  az  Isten'  képe  az  emberbe,  hogy  ö  
lelki  valóság  az  eredeti  lélekből  —  Istenből.  
Ezért  mondja  a'  sz.  írás  is:  nem  tndjátok-é,  
hogy  ti  az  Istennek  templomai  vagytok.  Isten  
lelke  lakozik  ti  bennetek.  (I.Kor.  3.  lö.)  Avagy  
nem  tudjátok-é,  hogy  a ' t i  testetek  a'  bennetek  
lakozó  sz. Léleknek  temploma,  melyet  vettetek  
az  Istentől  és  hogy  nem  ti  magatokéi  vagytok  
(0.  19-)  'S  a'mennyiben  már  Jézusba  ezen  ere-



rlcti  lélekből  való  tudás  hözvetctien  tiszta  tu-
dás  volt,  a'  mennyiben  a'  lélek  eredeti  öntudá-
sa  benne  időbeli  öntudássá  vált,  's  ö  egész  va-
lója  szerént  abba  élt,  abból  beszellett  és  cse-
lekedett,  a'  mennyihen  az  Isten  és  ember  közt  
való  viszony  benne  a'  lehetős  elevenségre  's  i-
döbűli  1 (Urf.csre  lépett,  és  így  ö az  eredeti  em-
ber  Istenember—  T e a n t r o p o s  volt;  mondja  
Jézus  sz.  János  Evangélistánál  „En  és  az  Atya  
egy  vagyunk.  (Ján.  30.  5o.)  

Eddig  elő  csak  az  ember  vala  visgálódá-
sunk'  álló  pontya.  Öntudásunkon  liivül  nem  
mentünk.  Öntudásunkból  győződtünk  meg  a'  
független  valóság  létéről,  mely úgy  nyilatkozik  
öntudásunkba  mint  eredeti  élet,  eredeti  lélek  — 
Isten.  De  ezen  mi  álló  pontunk  az  ember'  a  
világban  vagyon,  melytől  telyes  öntudása  sze-
rént  nem  választhattya  el  magát.  Szélesittsük  
ki  azért  álló  pontunkat  a' világba,  's  néhány  fő  
vonásokba  visgáljuk  meg  mimódon  elevenittetik,  
erősíttetik  még  eddigi  meggyőződésünk  a'  világ-
nak  figyelmes  és  eszmélő  megtekintése  által  is.  
Előre  megjegyezvén,  hogy  a'világ'  megvisgálá-
sa  csak  akkor,  és  annyiban  eleveníti  meg  a' lé-
tezés  lelki  okáról  való  meggyőződést,  a'  mikor,  
és  a'  mennyiben  azzal  az  öntudásba  találkozik}  
mert  ha  az  eredeti  lelki  valóságról  semmi  ön-
tudatunk  nem  volna,  nem  lenne  semmi  fogé-
konyságunk  is  annak  a'  külvilágba  való  nyilat-



kozása  iránt,  nem  néznők  a'  külvilágba  nyilat-
kozót  jelentősnek,  isteninek;  hanek  könyelmii-
leg  tekintve  legfejjebb  csak  különösnek  és  csu-
dálatosnak  tartanók  azt.  Márpedig  az  I s t e n  
a'  v i l á g n a k  is  fő ok a ,  é s  e r e d e t i  a l a p -
ja.  A'  világ  pedig  az  Istennek  közbe  vctésnel-
kül  való  kijelentése  és  tüköré.  —  A'világnak  
az  Istenhez  való  viszonnyá  —  mint  szintén  az  
emberé  is,  függési  viszony.  A'  világ ezen  alap  
viszonnyának  megesmérésére  álló  és  kiinduló  
pontúi  szolgál  az  embernek  fennebb  kifejtett  
Istenhez  való  viszonnyá.  Mert  az  ember  a'  vi-
lágba  és  világhoz  tartozó  valóságnak  találja  ma-
gát  lenni.  Ö  a'  világi  dolgokkal  kölcsönös  vi-
szonyba  vagyon,  melyeket  mint  ön  magát  füg-
gőknek  váltózás  alá  vettetteknek  esmer.  De  a'  
magán  kivül  létező  dolgokat  is  hasonlóképpen  
kölcsönös  viszonyba  láttya  lenni,  's  nincs  sem-
mi  oka,  minél  fogva  ezen  kölcsönös  viszonyt  
közönségesnek  ne  gondolja.  Ezen  kölcsönös  
viszonynál  fogva  fennálló  dolgok  pedig  min-
den  különbözőségek  mellett  is  egységbe  vágy-
nák,  egy  egésszet—világot  — tésznek.  A'vi-
lág  egységéről  való  ezen  homályos  képzet  pe-
dig  csak  a1  különböző  lények  létezésének  egy  
föokba  való  alapulása,  hözpontosodása,  's  ezen  
alap  viszonynak  igázi  esmérete  által  jő  tisztá-
ba.  —  A* mit  tehát  az  ember  a'  maga  alap  vi-
szonyáról  megesmert  t. i.  a'  feltételesség  — fiig-



gőség  —  viszonnyal:  ugyan  azt  kiterjeszti  az  
ür  és  időbeli  dolgok  egyetemére  a* világra  is.  
Mert  az  o  föok  iránti  viszonnyá  az  ö  létezé-
sének  telyes  mivolta  szerént,  tehát  a'  szerént  a'  
mint  ö  valósággál  létezik,  illik  reája,  és  igy  
nem  úgy  mint  valamely  a'  világi  lényektől  kü-
lön  vált  valóságra 3 hanem  mint  olyan  valóság-
ra ,  mely  mint  akármely  más  világi  lény  a'  vi-
lági  lényekkel  öszveköttetésbe,  közösségbe  va-
gyon.  Ehez  hépest  azon  viszony  illik  minden  
más  ily  öszveköttetésbe  lévő  lényekre,  és  így  
magára  a'  létezésnek  valóságos  öszveköttetésé-
re  vagy  egyetemére,  a'  világra  is.  Már  pcd.g  
az  ember  magát  mint  függő  feltételezett  való-
ságot  egy  független  alapba,  föokba  találja  len-
ni ,  mely  öntudása  világába  mint  eredeti  elet  
és  lélek  —  Isten  — 'úgy  nyilatkozik.  A'  mit  
magáról  tud  alap  viszonyára  nézve,  ugyan  azt  
tudja  a  világról  is.  A  honnan  azon  viszony,  
melybe  ő  a'  föokhoz  áll,  illik  a' világra  is.  Ezért  
mondja  sz.  Pál:  mindenek  ö tölle,  ö  általa,  és  
ö  benne  vágynák.  És  Mó'ses:  kezdetbe  terem-
té  Isten  mennyet  és  földet.  

Ez  által elenyészik  azon  kérdés is: Valyon ezen 
függési  viszony nem úgy  illik-é  az emberre's  min-
den  más  világi  lényekre  ,  miszerint  azoknak  az  
egészbe,  tehát  a'  világba  légyen  alapjok,  az  
sgesz  pedig  maga  magának  oka  és  alapítója ? 
Mert  minden  világi  lény  ugyan,  mivel  mások-



Ital  egytitt  van,  másokkal  öszveköltctésbe.  áll,  
's  annál  fogva  a  maga  helyén  azoktól  megha-
tározott  valóság j  de  azérti  létére  nézve  nem  
azokból  való.  Mert  ha  minden  lény  a'  másik-
ból  való  lenne:  úgy  mindenik  feltenné  a'  má-
siknak  előleges  létét,  így  pedig  egy  se  lehet-
ne ,  mivel  néki  abból  valónak  kellene  lenni,  
a'  miből  a'  másiknak:  tehát  ez  is  feltenné  az  
utolsónak  előlegís  lételét,  és  így  mind  kettő-
nek  elsőbbnek  kellene  az  időre  nézve  lenni  a'  
másiknál  a'  mi lehetetlen.  Mely  szerént  a* vilá-
gi  lények  létekre  nézve  nem  határozhatják  meg  
egymást j  sőt  inkább  a'  szerént  a'  mint  együtt  
vágynák,  's  egymást külső  történetes  viszonyok-
ba  korlátozzák,  az  ö  egyetemüknek—  a'  világ-
nak  —  egy  föokba  kell  alapulni,  melybe  gyö-
kerezik  minden  világi  lényeknek  léte  mint  c-
gycdül  eredeti  független  létbe.  —  

A'  világnak  ezen  föok  iránti  viszonnyából  
foly  azon  öntudásbéli  igazság is,  hogy  ezen  fö-
ok  a'  világnak  valója.  Nem  csak,  sőt  mivel  
az  ember  öntudásába  úgy  tud  a'  maga  ön  va-
lójáról  mint  független  életből  való  életről,  mint  
eredeti  életből  valóról:  éppen  így  a'maga  éle-
téből  mint  világi  életből  tudja,  hogy  a'  világ  is  
cppen  azon  eredeti  életből  való.  Ezen  öntu-
dás  szerént  a'  világnak  Istenhez  való  viszonnyá  
élet  viszony;  annak  léte  az  eredeti  létből,  éle-
te  az  eredeti  életből  való.  Nem  kell  azért  a'  



világot  valamely  a'  maga  létezésébe  eredeti  o-
kától  elszakasztott,  külön  vált  élet  nélkül  való  
mívnék  gondolni5  h a n e m  inkább  a'  maga  főo-
kába  élőnek,  a z z a l  örökös  eredeti  öszvekötte-
tésbe  lévőnek.  Nem  foglalja  azonban  a  világ  
ezen  eredeti  okot  magába,  mintha  az  hozzá  
tartoznék,  és  abból  való  lenne,  de  attól  nincs  
is  külön  válva,  hanem  oly  eredeti  öszvekötte-
tésbe  van  azzal,  mi  szerint  merőbe  abba  és  az  
által  áll  mint  annak  örökös  mívezete  és  oko-
zattya,  eredeti  erők  súgárazata,  Istennek  elle-
ne  mondhatatlan  kijelentése.  

Az  embernek  ezen  Önélctéböl  kiindult  vis-
gálata  és  meggyőződése  az  Istennek  világhoz  
való  viszonnyáról  megelevenedik  és  erősödik  a'  
világnak  külső  megtekintése  által  is. —Már  csak  
a'külvilág  véghetetlenségéneh,  a'  csillagos  ég-
nek  megtekintése  is  méjj  bényemást  tészen  a'  
gondolkodóiélekre.  Ugyanis  csak a 'm i  171Q-
geogr.  mértföldnyi  átmérőjű  földgömbünk  is  te-
mérdek  nagyságú,  holott  a'  mi  napunk  rend-
szerébe  csak  negyed  rangú  a'  nagyságra  nézve.  
A'  mi  napunk  pedig  oly  temérdek  nagyságú  
égi  test ,  hogy  ha  egy  akkora  üres  üveg  go-
lyóbist  gondólunk  a'  mi  földünk  helyébe  mint  
a'  mekkora  a ' n a p ,  abba  nem  csak  a 'm i  föl-
dünk  térne  el ,  —  hanem  a'föld  és  hold  közti  
50,000.  távulságu  ür  is  köröskörül,  sőt  még  a  
holdon  kívül  is  annyira  terjedne  ezen  roppant  



képzelt  tivcg  golyóbis,  hogy  még  egy  második  
hold  is  keringhetne  azon  belől  éppen  akkora  
távulságra.  'S  a'  napnak  mind  ezen  temérdek-
sége  mellett  is  hihetőleg  vágynak  a'  mi  napunk-
nál  még  sokkal  nagyobb  napok  is,  melyek  a'  
miií  egész  naprendszerünket  mozgásba  hozzák,  
s  azt  okozzák  hogy  25  ezer  esztendő  múlva  
a  most  zenitünkbe  álló  Lant  (Lucida  lvrac)  lé-
gyen  sarki  csillag.  'S  mely  kicsinyek  mind  ezek  
midőn  a'  nap  rendszerek  téjutokká,  a'  téjutoli  
úgy  nevezett  köd  foltokká  (Nebel  FÍecken)  ol-
vadnak  öszve  még  a' Herschel  nagyitó  csője  e-
lött  is.  Hát  még  ha  azon megmérhetetlen  üre-
get  elgondoljuk,  mely  ezen  számtalan  roppant  
égi  testek  között  's  azon  kivül  vagyon!  Nem  
de  nem  ébred  e'  fel  lelkünkbe  azon  méjj  sej-
dités,  hogy  a'  világba  egy  az  idő  és  ür  által  
határok  közé  nem  szorított,  belsőképpen  ép-
pen  oly  véghetetlen  valóság  jelenkezik,  mely-
nek  a' külvilág  csak  tüköré  's  mindenhatóságá-
nak  sugárzása.  Nem  de  nem  így kiáltunk-é  fel  
a'koronás  prófétával:  Vagyon  Isten!  ötet  hir-
detik  az  egek  és  a'  kiterjesztett  erősség!  

De  még  inkább  megrösiti  meggyőződésün-
ket  a'világban  uralkodó  szép rendnek,  törvényes-
ségnek  és  czélarányosságnak  megvisgálása  mind  
kicsinyben  mind  nagyban.  xMilyen  felséges  
rend,  egyesség,  czélarányosság  és  törvényes-
ség  uralkodik  az  égi  testek'  forgásába!  Észten-



dőli 'myriádjai  olta  futják  azok'  clcjekbe  « a -
bott  utjokat  egyszersmint  öntengelyek  körül  is  
forogván  a' nélkül  hogy  egymást  öszvetörnek,  
v a i ry  legkevésbé  is  gátolnák,  mintegy  felszolli-
tásul  az  iránt,  hogy  az  emberek  is  hasonló  tö-
redelemmel  és  szeretettel  fojtassák  elejekbe  
szabott  pájájokat  az  élet  ösvényen,  a'  szeretet  
mindeneket  egyesítő  törvénye  szerint  egymás  
munkássági  és  szabadsági  köreiknek  tisztelet-
be  való  tartásával,  's  ne  kívánják  hogy  az  egesz  
mindenség  a'  hideg  önszeretet  's  önkény  udva-
rolta  Énjek  körül  nehézkedjék  bár  mely  nagy  
történetes  avagy  szerzett  gazdagsági,  ész,  rang,  
's  polgári  súlya  légyen  is  nékie  a'  társasagi  e-
letbe,  meggondolván  hogy  a'  minek  maganak  
semmi  súlya  nincs,  az  nem  is  nehézkedhet,k  
mivel  léha  és  könnyű,  a'  minek  pedig  bar  leg-
hissebb  súlya  is  vagyon,  az  a'  nehézség  fötör-
vénye  szerint  éppen  úgy  von  mint  vonattat,k,  
mert  a'hatás  egyenlő  a'vissza  hatáshoz;  's  ép-
pen  azért  a'  napnak  is  kettős  mozgásának  kell  
lenni,  elmelözve  azon  myriádos  útját  melyet  
minden  darabontjaival  együtt  kell  tennie  a'  na-
pok  napja  udvarlására,  mely  azonba  minden  
nagysága  mellett  is  vonúl  a  tisztelkedő  sereg  
felé,  hogy  minden  napokkal  és  égi  testekkel  
együtt  telyesitsék  az  egyedül  változhatatlan  ö-
rökös  nyugalomba  lévő  's  azonba  egy  légyen  
szavával  az  egész  mindenséget  nap  kelet  felé  



indító  és  megelevenítő  lelii  Monárchának  alia-
rattyát.  —  

Ily  nagy  szeretet  és  törvényesség  uralko-
dik  az  égi  testek  között,  's  még  a'  bódorgó  üs-
tökös  csillagok  is  törvényesebben  fojtatyák  szá-
nados  útjaikat,  hogy  sem  kába  módra  lehetne  
azoktól  —félni.—  

De  csak  ha  a'  mi  föhlgömbünhöt  is  tekin-
tyiik  meg:  nem  de nem  a'  legnagyobb  rend  tör-
vényesség  és  czélarányosság  uralkodik  azon'?,  
A'  földgömb  oly  iszonyú  sebességgel  höngörög  
41705000  mértföldnyi  átmérőjű  orbitáján,  mi  
szerint  minden  óra  alatt  15000  mértföldet  ha-
lad  nap  kelet  felé  ugyan  annyi  idő  alatt  egy-
szersmint  224  mföldni  ívet'  fordulván  öntenge-
lye  körül,  mely  kettős  mozgás  milyen  roppant  
sebességet  nem  hoz  elő,  a'  mídön  a'  legnagyobb  
orkán  sem  halad  egy  óra  alatt  többet  17,  18  
mföldnél,  's  mégis  a'földgömb  ezen  roppant  
sebessége  miatt  még  a'  leggyengébb  fűszál,  a'  
legvékonyabb  pókháló  sem  hajlik  meg,  holott  
csak  egy  nagy  szélvész  is  tengereket  fortyant  
fel  épületeket  dönt  dugába!  Nem  de  nem  bá-
mulásra  méltó  bölcsesség és  czélarányosság  tün-
döklik-é  ki  abból,  hogy  a'  gőzörvény  földünk-
kel  együtt  fordul,  midőn  az  ellenkező  esetbe  
nem  csali  hogy  semmi  meg  nem  maradhatna  a'  
a'  föld'  színén  a'  sebességből  eredő  súrlódás  
miatt,  sőt  magának  a'  földgömbnek  is  egybe  



porlódva  a  rengeteg  űrbe  szerte  kellene  repül-
ni  —  Mely  dolognak  megtekintése  elem  lehet  
hogy  bámulásra  ne  ragadja  lelkünket,  midőn  
látjuk  hogy  az  előszámlált  lehetséges  vész  he-
lyett  mely  nagy  létezési  különbség  szármozik  
földünknek  a' naphoz  való  állása,  forgása  és  tu-
lajdon  formája  által,  mely  nagy  czélarányos-
ság  és  egyszerűség  uralkodik  azon;  midőn  lat-
tyuk  hogy  itt  semmi  sincs  külön  magára  és  
csali  magára,  midőn  láttyuk  hogy  itt  mindexi  
czél  és  eszköz  egyszersmint.  A'  gőzörvény  a'  
földi  lények' ébresztője  és  táplálója,  's  mintegy  

. közbe  öntött  kenőcs  ,  hogy  földünk  a'  sebes  
forgásba  el  ne  vásson  vagy  meg  ne  gyúljon.  
De  még  bámulásra  méltóbb  azon  belső  czéla-
rányosság  ,  és  törvényesség  ,  —  mely  az  c-
gyes  lények  formálódásában  mutatkozik.  Ezen  
törvényesség  már  ásványok  országába,  a'  kövek  
és  érezek'  merevény  kristályába  is  mutatkozik,  
a'  plánták  és  állatok  országába  pedig  már  élet  
mívszereket,  különbféle  az  egyes  valóságok'  lé-
tezésökre  megkívántató  csöalkakot  —  orgánu-
mokat  —  hoz  elő,  melyek  közül  mindenik  tö-
kélletesen  megfelel  a'  maga  rendeltetésének  az  
öt  szegü  llüpücskét  formáló  méh  pentagonal.s  
szegeletre  tört  nyelvétől,  's  a'  bogár  egyszerű  
tapogató  szarvától,  az  ember'  mesterséges  sze-
méig  és  füléig;  a'plánta  levegőt  szívó  levelei-
től  fogva  a'  hal  kopotyujáig  és  ember  tüdőig  — 



mindennek  éppen  oly  élet'  mívszerei  vágynák,  
'*  azoknak  oly  tulajdonságok,  melyek'  élete  és  
létezése  fenntartására  szükségesek;  a'  mohától  
íogva  a'  czédrusig,  a'  féregtől  az  emberig,  ki-
nek  tagjai  's  organumi  oly  tökélletesek  czéla-
íányosoll  és  kölcsönös  viszonyba  állók  mint  az  
egész  természet,  kiben  mint  a'  földi  lények  so-
ra  legfelsőbb  fólián  álló  valóságba  a'  természet  
formáló  erejének  az alsóbb  fokokon  álló  lények  
teremtésébe  megtett  próbái  mintegy  remek  mív-
be  summázva  vágynák,  ki  minden  földi  lények  
foglalatja,  's  az  idöbéli  létezésnek  az  örökké-
valósággal  öszvekötő  lánczszeme,  ki  két  világ'  
polgárja  —  földi  és  mennyei  amphibium,  miért  
ötét  Plátó  igen  méltán  mikrollosmosnak  —  kis  
világnak  nevezte.  •—  De  ha  nagyobba  vesszük  
is  a'  dolgot,  nem  nagy  czélarányosságot  talá-
lunli-é  a'  természet  három  országának  kölcsö-
nös  viszonyába?  A'plánták'országa  táplálja  az  
állatokat,  's  állatok  nélkül  a'plánták  sindevész-
néneli,  a'  midőn  tudjuk,  hogy  sok  plánta 'a '  
bogarak  közbe  jövetele  által  tenyészik,  a'  mi-
dőn  tudjuk  hogy  a' plántáhból  kifejlődő  oxigén  
fez  állati  életet  frissíti,  's  megfordítva  az  álla-
tok'  országába  divatozó  azot  a'  plántai  életnek  
eleme,  hát  még  minő  sok  az  a'  mit  nem  tu-
dunk ! 

Az  ily  vi'sgálatok,  melyekre  a'  természet  
minden  lépten  nyomon  meghiva  nem  csak  ezen  



gondolatra  viszik  a'  gondolkodni  tudó  és  sze-
rető  embert;  mind  ezek  oly  jelenségek,  m.nt-
lia  egy  lélek  intézte  volna  el  azokat.  Hanem  
akarattya  ellen  is  meggyőzik  arról,  hogy  azok  
élet  és  lélek  mivei,  nem  csali  elrendeltettek  
és  formáltattak,  hanem  valamely  láthatatlan  a-
lapból  —  főokból  —  eredeti  lelki  munkásság  
által  jöttek  és  jönnek  elő  mintegy  mindent  átha-
toló  léleknek  jelenségei,  Istcnnnek  önnön  kije-
lentései.  —  

Úgy  vi'sgáltuk  eddig  elő  a 'vallást ,  mint  
Istenről  's  az  ö  ember  és  világhoz  való  viszo-
nyáról  való  tudást.  De  az  Istennek  ezen  em-
ber  's  világhoz  való  viszonnyá,  mint  valóságos  
és  nem  csak  gondolatbeli  viszony,  nem  lehet  
az  ember'  életére  béfolyás  és  hatósság  nélkül  
való;  mert  az  életnek  élethez  való  viszonya:  
tehát  nem  csak  határozó  függési,  hanem  egy  
az  emberi  élet  legbelsőbb  méjjségéböl  magát  
kimutató  eredeti  v i s z o n y ,  minél  fogva  az  egész  
emberi  életet áthatolja.  — Az  életnek  belső  mi-
volta,  azon  gondolkodás  és  cselekvésbéli  mód,  
mely  ezen  viszonyból  szármozik  vallásosságnak,  
kegyességnek,  istenességneli  szokott  neveztet-
ni.  Ez  által  válik  az  Isren'  esmérete  vallássá,  
's  e'  kettő  együtt  véve  tészi  a'  vallásnak  telyes  
megfogását.  Terjesszük  ki  azért  mi  is  elmél-
kedésünket  a'  vallás  megfogásának  ezen  kiegé-
szítő  részére  is  megvi'sgálván  értekezésünk  



Má-aodik  r é s z é b e  mimódon  mútattya  
lii  magát  a'  vallás,  mint  vallásosság  vagy  ke-
gyesség  még  pedig  

a.)  Az  ember'  életére  
b.)  Az  embernek  a'  világi  dolgok'  folyásá-

ról  való  meggyőződésére,  és  
c.)  Az  ő  jövendőbeli  vággyai  és  rcmén-

nyeire  nézve.  
a )  M i m ó d o n  rautattva  k i  m a g á t  a'  

v a l l á s  m i n t  v a l l á l o s s á g  v a g y  k e g y e s -
s é g  l i ö z v e t e t l e n  az  e m b e r  é l e t é r e  
n é z v e ? 

A'  kegyes  vallásos  ember  eredetileg  olyan-
nak  találja  az  emberéletet  ,  mely  valója  sze-
rint  Istenbe  alapul  és  áll.  Nem  akarja  tehát  
hogy  az  egyéb  valami  légyen,  hanem  az  a'  mi-
vé  kell  annak  a'  maga  valójából  és  valója  sze-
rint  lenni.  Nem  akarja  életét  ezen  Istenhez  
való  viszonnyátói  elszakasztani  ,  hanem  abba  
akar  maradni,  és  a 'maga  időbeli  létezésébe  is  
abba  akar  állani.  Ezen  tudva  's  kész  akarva  
való  Istenben  maradása  az  embernek  a'  kegyes-
ségnek  istenességneli  valósága,  mert  az  az  Isten  
emberhez  való  viszonnyának  eredeti  hatos  nyi-
latkozása  és  bébizonyosodása  az  ember'  életé-
be.  A'honnan a'kegyes  ember'élete'a'maga  gon-
dolattyába  aliararatyába, érzésébe,  törekedésébe, 
és  cselekedeteiben  Istennek  szentelt  élet,  Isten-
ben  való  élet,  's  a'  sz.  írásban  is  úgy  neveztetik.  



Ugy  de  ezen  Istennek  szentelt  elet  által  
nem  áldozza-é  fel  a  kegyes  ember  a'  maga  sza-
badságát?  megáll-é  azzal  önállósága?  -  Igen  
is  feláldozza,  's  fel  is  kell  áldozaia  j  de  nem  
a'valódi  eredeti,  hanem  a'  csalfa  szabadságot,  
a'  szabad  tetszést  és  önkényt.  Az  ember  ugyan  
is  f ü - ö  valóság  ,  ö  eredetileg  Istentől  függ,  
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az  ö  valója  Istenbe  alapul,  's  ennyiben  az  o  
elete  eredetileg  nem  önmagától  és  magába  ál-
ló;  de  mint  olyan  élet,  melybe  a'lélek  és  tét  
a  testbe  és létbe  nincs  megkötve;  a'független  
ségnek  és  szabadságnak  részessé.  'S  ezen  Isten  
tÓl  az  emberélettel  közöltetett  függetlenség-
be  áll  már  az  é b e r n e k  vdlódi  er. detí  igazi  sza-
badság.  Az  ö  szabadsága  tehát  nem  tökélle-
tesen  független  hanem  Istentől  függő  szabad-
sáv  Ezen  ilyetén  szabadságnál  fogva  azonban  
úgy  élhet  és  cselekedhetik  ö ,  mintha  magától  
fennálló  élettel,  és  általános  önállósággal  bír-
na.  —  Ellenben  a  szabadság  közönséges  érte-
lembe  véve,  mint  oly'tehetség,  mely  szerént  
áz  embfcr  magát  jóra  roszra,  jobbra  balra  egy  
formán  határozhatná,  és  semmi  törvény  által  
nem  korlátoltaméit  — ha  az  a  maga  eredeti  a-
1 apjától  külön  véve  gondoltatik  — valóság,  tör-
vényesség  és  minden  jelentés  nélkül  való  csal-
fa  és  fattyú  szabadság, szabadtetszés  és  önkény,  
minthogy  az  által  az  emberélete  igazi  köz-
pontyán  kivül  tenné  magát,  's  a'  helyet  az  o-



kosságnál  elébb  kifejlődő  érzékiség  által  mrg-
vakittatva  önjét  tenné  a'  világ  's  cselekedetei  
központyának,  azt  kivánván  hogy  a'  nagy  min-
denség  nehézkedjék  vakitó  önszeretet  's  ön-
kény  rakta  jég  falu  köre  körül.  Ezen  belső  
képpen  alaptalan  csalfa  önállóságát  igen  is fel-
áldozza  mondom  's  fel  is  kell  áldoznia  az  em-
bernek  arra  nézve,  hogy  eredeti  központyába,  
Istenhez  való  alap  viszonnyába  visszatérjen,  és  
kegyes  vagy  istenes  légyen.  Mert  a'  szabad-
ságnak  és  önállóságnak  valósága  és  törvényes-
sége  csak  akkor  van,  ha  az  a'  maga  alapjától  
nem  válik  külön,  hanem  erejét  és  életét  abból  
meriti,  inert  csak  úgy  az  eredeti,  igazi  sza-
badság,  csak  úgy  eredeti,  igaz  és  valódi  ele-
vensége  az  életnek.  'S  ilyen  már  a'  kegyes  is-
tenes  embernek  szabadsága  és  önállósága,  mely  
éppen  az  Istennek  szentelt  életbe  áll.  Ezt  ta-
nitya  a'  sz.  írás  is  a'  szabadságról  midőn  a'  Jé-
zus  parancsolatinak  követését  igazi  szabadság-
nak, a'bünt  ellenben  rabszolgaságnak  nevezi (Já. 
8.  51—47.)  midőn  azt  mondja  (Jak.  1.25.)„a'  
ki  bétehirtténd  a  szabadságnak  tökélletes  tör-
vényébe  (a'Jézus'  tudományába,)  és  megmara-
dánd  abban,  mivel  hogy  nem  feledékeny,  ha-
nem  cselekedeteknek  kővetője,  az  boldog  lé-
szen  az  ő. cselekedeteiben,  midőn  Péternél  (I .  
Pert.  2.  15—16.)  ókeresztényekről  azt  mond-
ja  „mert  így  vagyon  az  Istennnek  akaratya,  



hogy  jót  cselekedvén  megzabolázátok  a'  balga-
tag  embereknek  tudatlanságokat,  mint  szaba-
dosok ,  és  nem  mint  olyali,  kik  a'  szabadság-
nak  palástya  alatt  gonoszzágot  cselekesznek,  
hanem  mint  Istennek  szolgái.  Ezért  mondja  Pál  
is:  hogy  ö  gyönyörködik  az  Isten'  törvényébe  
a'  belső  ember  szerint,  ámbár  a'  tagjaiban  lévő  
törvény  az  elme  törvényétől  elakarja  ötet  csábí-
tani.  (Rom.  1—22—23.)  

A'léleknek  legméjségesebb  tudata,  a* ke-
gyes  embernek  legszentebb  érzése  tehát  az ,  
hogy  ő  belső  valója  szerint  Istentől  függ.  De  
ezen  tudás  és  érzés  nem  csak  egy  külső  hatal-
mas  valóságtól  való  függési  leverő  érzés,  mely-
nek  ő  önkéntes  hatalma  és  akaratya  alá  volna  
szolgai  liéppen  vetve;  hanem  egyszersmint  Is-
tenben  való  alapulás  gyökerezés'  érzése,  mely-
ből  élet  bizodalom  fiúi  félelem  buzog  ki.  Mely  
szerint  a'  Vallásos  ember  élete  eredeti  tÖreke-
déseit  és  erejét  is  Istenbe  alapulva  találja  és  
tudja  lenni.  —•  

Szent  azért  előtte  életének  éredeti  igazi  
akarattya,  mert  tudja,  hogy  az  nem  az  ő  meg  
különözött  életének  elfordult  akarattya)  hanem  
olyan  akarat,  mely  az  emberiség  áltál  Isten-
ből  vagyon  benne  's  változhatatlan.  IViftrh  vsü 
az  ö  szívének  megrendithetetlúrisége  a'  jó  éá  
igazságos  ügybe,  mert  tudja  hogy  a ' j ó  és  igaz  
az  örökös  akaraton  alapul.  Ezért'  mondja  a*  
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koronás  próféta:  „hogy  az  igaz  és  kegyes  em-
ber  nem  félné,  ha  az  egész  föld  megrendül-
ne ,  és  a'  hegyek  a'  tengernek  fenekébe  bédül-
nének"  a'koszorús  poétával:  Justum  et  tena-
cem  propositi  virum  non  civium  ardor  prava  ju-
bentium  ,  non  vultus  instantis  tyranni  mente  
quatit  solidá  ;  si  fractus  illabatur  orbis,  impa-
vidum  feriént  ruinae.  —  

Szent  a'  kegyes  ember  előtt  az  erény;  lel-
ki  erőnek  esmeri  ő  azt,  mely  az  emberbe  Is-
tenböl  való  's  mint  ily  erő  szabadsági  erő  az  
emberbe,  mely  által  élete  egyességbe  helyhez-
teti  magát  a'  világgal  és  Istennel.  

Szent  előtte  az  esmeretekre  való  töreke-
dés:  a'  tanulás,  és  tudomány,  mint  azon  tudás-
nak  fejtegetése,  mely  a'  világba,  és  az  ember-
be  Istenből  vagyon.  —  Megerösedik  benne  az.  
igazság  iránti  hit ,  eltűnik  a'  kétség  homálya  az  
ö  életéből  merített  méjj  tudás  előtt.  Meg  van  
ö  győződve  az  iránt,  hogy  mind  az  igaz,  a'mi  
Istenből  van  a'  világon.  Meg  van  méjjen  győ-
ződve  arról ^  hogy  mind  az  igazi  és  bátorsá-
gos  vezér,  a'  mi  az  emberbe  eredeti,  mert  mind  
az,  az  eredeti  igazból—  Istenből  —vészi  ere-
detét,  mely  minden  igazságok  forrásából  meg-
esmerheti  ö  a'  külső  dolgokat  is,  's  az  azokból  
kisugárzó  igazságot,  melyekkel  az  ö  idöbéli  lé-
tezése  kölcsönös  viszonyba  áll,  szent  előtte  az  
o k o s s á g  mint  esmerö  és  akaró  tehetségének  



egysége  ,  mert  tudja,  hogy  az  a'  maga  belső  
valójára  nézve  nem  valamely  idegen  az  Isten-
től  külön  vált  dolog,  hanem  maga  a ' lé lek ,  
mely  a'  világon  és  ő  benne  is  az  ö  helyhezte-
téséhez  képest  az  eredeti  lélekből  —  Istenből  
való.  Megerösedili  ezen  hite  által  az  okosság  
kimondásaiban  való  bizodalma.  —  

A'  vallásnak  ezen  megszentelő  ereje  átha-
tolja  az  embernek  egész  belső  valóját,  béha-
tol  az  ö  érzéseire  és  gondolkodás  módjára,  's  
szüli  az  ö  belsejébe  az  Isten  iránt  való  m é j j  
t i s z t e l e t e t ,  a l á z a t o s s á g o t ,  h á l á d a t o s -
s á g o t ,  r e n d i t h e t e t l e n  b i z o d a l m a t ,  és  
s z e r e t e t e t ,  mely  szent  érzések  ha  az  öle i -
két  egészen  betöltik  á h i t a t o s s á g g á  válnak  
's  könyörgés  formába  ömölnek  ki  a'  lélek  leg-
belsöjéböl,  külsőképpen  pedig külső  isteni  tisz-
telet  formába  jelennek  meg.  

De  a'  vallásosság  nem  áll  csak  a'  val-
lásos  érzésekbe,  gondolatokba,  és  vi'sgálatokba,  
sem  a'  csupa  külső  cselekedetekbe;  hanem  át-
hatolja  és  megszenteli  az  az  egész  életet,  's  ki  
mutatja  magát  különösön  az  emberek  iránt  va-
ló  m u n k á s  s z e r e t e t b e .  Azért  mondja  a'  
nagy  apostol:  ha  szeretet  mi bennünk  nincsen;  
minden  nagy  hitünk  és  tudományunk  mellett  is  
nem  vagyunk  egyebek  zengő  ércznél  és  pengő  
czimbalomnál;  mert  a 'h i t  jó  cselekedetek  nél-
kül  megholt  állat,  jó  cselekedet  pedig  szeretet  



uélkül  nem  lehet  a' mint  ezt János és  Jakab  szór  
gatttyák.  —  A'  kegyes  emberbe  a'  szeretet  azon  
öntudásból  és  érzésből  származik,  mely  sze-
rint  ö  minden  emberekkel  együtt  az  ö  valójá-
nál  az  eredeti  emberéletnél  —  az  emberiség-
nél  fogva  az  Istenbe  áll,  és  abból  él.  Ezen  
munkás  szeretet  eleveníti  ötet  azon  nagy  czél-
ra  való  együtt  munkálódásra,  hogy  minden  em-
berek  egymással  egyesülve  a'  létezés'  azon  ál-
lapotjába  lépjenek,  mely  az  ö  belső  valójok-
nak,  's  világba  lévő  helyheztetésöknek  meg-
feleljen.  —  

Ezen  szeretet,  mely  a'  kegyes  embert  lel-
kesiti  párosodva  van  minden  ember  mint  em-
ber  iránt  való  t i s z t e l e t t e l ,  mivel  tudja  az  
ilyen,  hogy  minden  ember  mint  szintén  ő  ma-
ga  is  Istenből  való  lény,  tudja  hogy  egymás-
nak  tagjai  vagyunk  a'  Pál  tanitása  szerint,  
hogy  mindenki  a'  világba  való  létezésnek  azon  
fokán  áll  melyeri  ő,  hogy  Istenből  való  szár-
mozásának  öntudója  lehet  és  szabadsági  erejé-
nél  fogva  életének  igazi  arányzatot,  's  magá-
nak  erkölcsi  és  esmeretbélí  idomulást  adhat.—  
Ezen  tisztelet  az  emberiségnek  az emberbe  va-
ló  megesmerése,  és  az  igazságosságnak  lelke  's  
alapja,  mely  megoltalmazza  a'  kegyest  attól,  
hogy  valakibe  az  emberiséget  megsértse,  's  ál-
taljába  eltartóztattya  minden  igazságtalanságtól.  

Szent  a 'kegyes  ember  előtt  a'  p o l g á r i  
t á r s a s á g ,  mint  olyan  élet  törekedés,  és  élet  



rendszer,  mely  által  az  emberek  eredeti,  ma-
gából  az  Istenből  szármozó  törvényesség  által  
egyesittetve  az  élet  nagy  czélját  létesíteni,  's  
abba  az  Isten  akarattyát  telyesiteni  töreked-
nek.  Megesmeri  ö  a'  polgári  társaságnak  ere-
deti  alkottatását,  és  azt  nem  csak  külső  kény-
szerinti  intézetnek,  vagy  a'  vak  történet  mun-
kájának  tartya.  

Szent  előtte  az  anyaszentegyház  minden  
különböző  időbeli  ágazatiba  és  formáiba,  mely-
nek  az  időbeli  életet  az  örökkévalóba  kell  tar-
tani ,  abból  lelkivé  tenni ,  's  az  Isten  országát  
e' földön  felállítani.  

Szentek  tehát  előtte  a'  polgári  és  egyházi  
rendelések,  és  intézetek,  melyek  nem  szabad  
kényből  hanem  lélekből  valók,  's  szükségesek  
arra  nézve  hogy  azok  által  az  élet  a'  maga  Is-
tentől  elejébe  szabott  czélját  időbeli  létezésé-
be  elérje.  —  

Megszentelődik  végre  reája  nézre  az  ő  kü-
l ö n ö s  h i v a t a l a .  Ö a z t  arra  való  mutatás-
nak,  és  felszóllításnak  nézi:  mit  keljen  néki  
Isten  altarattya  szerint  cselekedni  a'  világba  a'  
maga  helyén,  mi  módon  és  hol  kelljen  néki  
munkálódni  az  emberi  munkásság  főczéljának,  
azon  nagy  czélnak  létesítésén  hogy  az  Isten  
országa  e'  földön  felálljon.  Lelki  esméretesen,  
egész  szorgalommal',  telyes  elszántsággal,  ön-
kénnyinek  megtudásával  folytattya  ö  azt.  Lé-



gyen  kicsiny  legyen  nagy,  légyen  alávaló  lé-
gyen  fenyes  egyformán  szent  és  fontos  az  e-
löttej  mert  tudja  hogy  az  Isten  nem  a'  liülsőt,  
hanem  a'  belsőt,  nem  az  aranykolcsot,  érdem  
lieresztet,  hanem  a'  mit  azok  fedeznek  a'  szívet  
nézi.  De  tudja  azt  is,  hogy  a'polgári  alkot-
mány  nagy  erömívszerébe  a'  hözboldogság  mu-
tatója  csak  úgy  mozoghat  egyformán,  sántiká-
lás  nélkül  a'  föczél  elérését  jegyző  szám  felé,  
ha  annak  minden  egymásba  kapcsolódó,  's  egy  
mást  hajtó  kerekei,  rugói,  nehézkedő  alkotó  
részei  tökélletesen  megfelelnek  a'  magok  ren-
deltetésüknek.  —  

b.)  M i m ó d o n  m u t a t j a  k i  m a g á t  a'  
v a l l á s ,  m i n t  v a l l á s o s s á g  a ' k e g y e s  em-
b e r n e k  a ' v i l á g i  d o l g o k  és  t ö r t é n e t e k '  
f o l y á s a  f e l ö l  v a l ó  m e g g y ő z ő d é s é b e ?  

Valamint  egy  felől  a'  csillagos  égnek,  's  
a'  földi  lények  kölcsönös  viszonyának  figyel-
mes  megtekintése  a'  létezés  örök  törvényessé-
géről  és  czélarányosságáról  való  meggyőződést  
szüli  a'  gondolkodó  emberbe  :  úgy  ellenben  
másfelől  az  emberi  nemzet'  történetei  —  ha  az  
ember  hivülröl  azoknak  csak  külső  színét  te-
kinti  —  egy  zavaros  rendeletlenségnek,  Chaos-
nak  tetszenek.  Egy  kezdet  és  végezet,  fenék  
's  állandó  meder  nélkül  való  zavaros  folyóvíz-
hez  hasonlónak  látszik  a' könnyelmű  kábának  
szeme  előtt,  mely  mindent'  a 'mit  méjségéből  



színére  felemel,  újra  cl  is nyél.  Az  elmúlt  idölc,  
eltűnt  nemzetek  csali  ezen  most  ragadozva  höm-
pölygő,  majd  hallial  folyó,  maga  után  itt  ott  
toliat  és  posványokat  hagyó  folyam  menetelé-
nek  különböző  ágazatai.  A'jelenkor  is  ezen  sok-
felé  ágadzó  folyónak  belső  valóság  és  jelentés  
nélkül  való  múlékony  állapotja, melynek  állan-
dósága  csak  tetsző  ,  's  majdan  le  fog  folyni  
minden  örömeivel,  liinnyaival,  törekedéseivel  
együtt  a' semmiség'tengerébe!  A* dolgoknak  csak  
külső  színét  tekintő  maga  magát  is  csak  ezen  
folyó  hullámának,  vagy  egy  hírtelen  elpattanó  
buboréknak  nézi  azok  közül  melyekbe  azon  fo-
lyó  csak  maga  magát,  de  az  eget  éppen  nem  
tükrözi.  Mely  sokan  elpattannak  ezen  bubo-
rékok  közül  még  mikor  alig  állanak  elö! 's  mely  
kevesen  folynak  le  csendesen!  a' midőn  az idő 
és  történetek  ezen  roppant  folyóján  támadó  
hánykódásolt,  ellenkező  viharok,  orkánok  ál-
tal  felfortyantott  hab  tolongások  egyik  a'  mási-
kat  szét  tiporják,  hullámok  hullámokat  nyel-
nek  el  's  magok  is  a'  feneketlen  örvények  méj-
ségébe  nyeletnell,  vagy  a'  köszirtos  partokhoz  
csapódva  szerte  parisztalódnak.  —  Ugy  tetszik  
ugyan  mintha  ezen  csatába  elfáradott  élet  fo-
lyóján  olykor  olykor  rendes  menetel  is  ural-
kodna;  de  a 'csak  csalódás;  mert  mi  okozhat-
na  ott  rendet  ,  hol  minden  a'  vak  történettől  
függ?  Sőt  azon  erények  is,  melyek  az  emberi  



történetek  vad  mozgásaiból  itt  ott  kitündököl-
nek,  csak  hiu  semmit  érö  erő  vesztegetések,  
egy  mindent  üzö  's elnyelő  vak  történet  játé-
kai.  Ilyennek  tetszenek  az  emberiség  történe-
tei  az  előtt,  ki  azokat  csak  könnyelmüleg  és  
felületesen  tekinti.  —  

De  más  színbe  jelennek  meg  az  előtt,  ki  
élete  önállóságának  tudója  lévén,  az  iránt  's  az  
emberiség iránt  belső  bizodalommal bir. Az  ilyen  
tudja,  hogy  az  ő  életének  ereje  nagy  ereje  van,  
sőt  hogy  az  mintegy  méjjebb  hatalomból  szár-
mazó  erő  a'  természeti  kénszeritésnek  is  elle-
ne  álhat.  Előtte  tehát  az emberi  törekedéseknek  
és  történeteknek  egésszen  más  jelentésök  va-
gyon;  mert  ő  önmagából  tudja,  hogy  az  em-
beri  élet  külső  létezésére  nézve  önérejü,  sza-
bad  élet ,  hogy  az  magát  az  időbe  megakarja  
valósitani,  melybe  néki  meg  is  kell  valósodnia,  
az  az,  a'  külvilágba  és  időbe is  olyanná  kell  len-
nie,  a'  milyen  belső  valója  szerint.  —  Előtte  
tehát  az  eberiség  története,  vagy  a'  világ  histó-
riája  nem  egyéb,  hanem  az  emberéletnek  idő-
béli  megvalósodásra,  kényesülésre  való  élénk  
törekedése,  annak  önlelki  valójából  való  ipar-
ja  az  időbéli  valódi  létezésre;  igyekezete  azzá  
lenni  a'  külvilágba  is  a'  mi  valójánál  fogva  a'  
bel  —  vagy  ideális  világba;  más  szóval  az  Is-
tentől  nyert  's  már  Mózes  által  ily  clausulával:  
„uralkodjál  minden  földi  állatokon.  Hajtsd  ha-



talmad  alá  a'  földet"  copiába  kiadott  nagy  di-
ploma  végrehajtására  való  törekedése.  —  Ezen  
nézetével  együtt  megesmeri  a'  kegyes  ember  
azon  virtusoknak  valóságát  is ,  melyek  a'  múlt  
idők  hőseinek  életűkből  súgároznak  vissza,  úgy  
nézi  azokat,  mint  az  eredeti  szabadsági  erőből  
emberbe  szóllótt  lelki  erőt,  valósagos  erényt,  
's  tudja,  hogy  csak  ezen  lelki  erő  az,  mely  az  
emberi  nemzetet  az  clajjasodástól,  az  Isten  ké-
pét  a'  bémohosodástól  megoltalmazta,  's  megol-
talmazhatja.  —  

De  azt  is  láttya  másfelől  mely  sok  akadá-
lyokkal  kell  küzdeni  ezen  lelki  erőnek j  láttya  
mely  szükesen  jelenik  meg  az,  mely  nehezen  
fejlődik  ki.  —  Láttya  mimódon  nyomja  a'  vak  
szükségesség  terhe  az  emberéletet  is, mely  nehe-
zen  's  ritkán  emelkedik  ki  ezen  sujjos teher  alól  
az  eredeti  szabadsági  erő,  mely  könnyen  vé-
szen  ezen  ellenséges  akadályok  közt  viszás  i-
rányt  magának,  mimódon  válik  önkénnyé,  sza-
bad  tetszéssé,  makacsággá,  mely  sok  vad  in-
dulattal,  balra  vezető  ingerekkel,  ösztönökkel  
kell  ezen  lelki  erőnek  viaskodni!  Mejj  sok  hiú-
ságon,  önkéjjeken  győzedelmeskedni,  míg  az  
élet'  központyából  a'  lélekből  egyenes  irányzat-
tal  kihajthat!  Sőt  a'  mi  több  és  sajnosabb,  mi-
módon  gyakran  a'  szabadsági  erők  is,  melyek-
nek  az  emberi  nemzet  védangyalainak  kellene  
lenni  a'  természeti  szükségesség,  és  történét  el-
len,  annak  legkegyetlenebb  rongálóivá  válnak!  



Mimódon  gyakran  magok  a'  szabad  valóságok  
is  egymással  ellenségesen  szembe  szálva  a'  ra-
vaszságnak,  csalárdságnak,  igazságtalanságnak  
minden  pokol  koholta  cselszöveteivel  és  eszkö-
zeivel  ostromolják  egymást.  Mimódon  vonul  a  
nagy  rész  érzékiség  rakta  jég  falu  önségének  
közponlyába  ,  's  hideg  visszataszító  erővel  üz  
vissza  mindenkit  magától  !  Hát  még  ha  a'  kül-
ső  természetbe  előforcRiló  ellenséges  erőkre,  
egymást  felfaló  nyomorgató  élő  valóságok  pe's-
gő  seregére  tekint?  —  Nem  lehet,  hogy  fáj-
dalommal  ne  teljék  el  szíve  a'  kegyesnek  is  sok-
kal  inkább  mint  az  érzékiség  könnyelmű  em-
berének  és  az  önkényiben  élő  önszeretőnek,  
kit  csak  az  indit  meg,  mi  őtet  közvetetlen  ér-
deklé.  De  lelki  nyugalmát  és  békéjét  nem  za-
varja  meg  ezen  fájdalmas  nézés  is  a'  kegyes-
nek;  mert  az  ő  világról  való  nézete  azon  ren-
dületlen  bizonyságon  alapúi,  hogy  Isten'  lelke  
uralkodik  a'  világba,  hogy  mind  az  jó  a'  mit  
Isten  akar,  's  hogy  az  ő  akarattya  meglészen.  
'S  ezen  eredeti  élete  tudásába  gyökerező  bizo-
nyossága  nem  gyengül  meg  benne  az  áltál,  
hogy  némely  dolgok  a'  világba  czélaránytala-
noknak,  sőt  czél  ellenieknek  is  tetszenek,  hogy  
az  emberiség  történeteibe  sok  viszás  fordul  e-
lö ,  és  sok  hijába  való  divatozik:  söt  inkább  
eredeti  tudásából  a'  jelenségek  ezen  világának  
homályos  árnyék  oldalára  is  vigasztaló  és  meg-



nyugtató  sugár  süt  ki ,  mely  egy  tovább  terje-
dő  megvilágosodását  ígéri  annali  is,  a'  mi  most  
setét  és  megfoghatatlan  előtte.  —  

Ezen  lélek  méjjéből  származó  alap  meg-
győződése  által  és  meggyőződésébe  tudja  azt  
is:  miért  nem  süjjedett  el  az  eberí  nemzet  az  
ellenséges  erők  tetsző  hatalma  alatt,  mert  tud-
ja  hogy  abba  egy  Istenből  való  erő  és  lélek  
vagyon,  és  hogy  ezen  isteni  erő  és  lélek  győz-
hetetlen,  's  a'  maga  eredeti  forrásából  az  ellen-
séges  erőkkel  való  csatába  kipihenheti  's  meg  
ujjithatya  magát.  

Ugyan  ezen  alap  meggyőződéséből  tudja  
az*,is,  hogy  az  időbéli,  vagy  külvilágot,  nem  
is  lehet  az  eredeti  ideális  világtól  külön  sza-
kasztani.  mintha  annak  a'  maga  különös  törvé-
nye  szerint  külön  vált  létezése,  menetele  és  
folyása  lenne.  Sőt  inkább  által  láttya,  hogy  
a'  kettőt  csak  annyiban  lehet  egymástól  meg-
különböztetni,  a'mennyiben  az  időbeli  világba  
hijában  való  visszás  törekedései  is  fordulnak  
elő  az  életnek,  és  a'  mennyiben  a'  világnak  
semmi  időbeli  változó  állapotját  nem  lehet  tö-
kélletes  eredeti  ideális  világnak  tartani,  mely-
ből  mint  ür  és  időn  kívül  eső,  örökkévaló  vál-
tozhatatlan  világból,  közvetetien  Istenből  való  
világból,  eredeti  élet  világból  —  forrnak  ki  az  
időbeli,  világ'  változó  lénnyei,  melybe  gyöke-
reznek  's  mint  a'  különbözőség  egységebe  köz-



pontosodnak  az  ezen  központból  kifelé  hajtó,  
iböbéli  létezésöhbe  ön  megvalósításokra  töreke-
dő ,  's  ezen  törekedés  által  a'  természet  válto-
zás,  és  fejlődés  törvényei  alá  eső;  érzéki  vi-
lágot  eredetivel  öszvekötő  külvilág  myriád  lé-
nyei  mind  meg  annyi  Istenből  való  létezési  e-
rők  és  ösztönök,  's  ennél  fogva  belső  mivoltall  
és  valójok  szerint  véghetetlenek  örökkévalók,  
a'két  világ  végetlen  lánczát  formáló  szemei.—  
Ezen  kimeríthetetlen  élet  hutfőbül  —  az  Isten-
ből  —  ki  buzgó  erő,  — mint  létesítő  erő  mun-
kál  a'  külvilágba.  —  Azért  törekedik  minden  
természeti  lény,  melybe  ezen  erő  és  ösztön  vagy  
a' tét  a'  létbe  nincs  megfógódva  és  kötve,  —  
kifejteni  magát  az  ő  belső  valója  —  lelke  
—  által.  —  A'  külvilági  lények  ezen  eredeti  
világba  alapuló  fejlődési  törekedésök  által  
szármozík  a'  mozgás  ,  —  's  ez  által  a'  válto-
zásoknak  és  különbféle  viszonyoknak  álla-
potja  az  idő  és  az  ür.  E'  szerint  a'  világba  a'  
mozgás  és  változás  az  örök  élet  nyugodalmá-
ból ,  az  idő  az  örökkévalóságból  való,  's  az  ür  
az  eredeti  világban  gyökerező  's  idöbéliséget  
nyert  külvilág  lénnyeineli  egymáshoz  való  állá-
sából  szármozik.  —  így  az  eredeti  ideális  vi-
lág  aí  idő  és  ür  koijatai  közt  kívülről  tekint-
ve  —  a'  szerint  t.  i.  a'  mint  az  belölről  külső  
viszonyokba  nyilatkozik  —  külső  vagy  jelen-
ségek  világa,  —  melynek  lényein  mint  meg  



annyi tükrökén  keresztül  látható maga  az  idő  éa  
ür  határain  kívül  eső  dicsőséges  ideális  világ.  

Ezen  vi'sgálat  és  eszmélő  elmélkedés  által  
megerősödik  a'  kegyes  embernek  azon  meggyő-
ződése ,—hogy  az  időbeli  világ  nem  valamely  
merőbe  különböző  ,  és  külön  törvények  alatt  
álló,  sőt  inkább  az  eredeti  világgal  szorossan  
egybefüggő  a'  mennyibe  ez  mint  az  időbéli  lé-
tezésnek  ereje  és  lelke  a'  törekedést  's  aval  e-
gyütt  a'  mozgást  's  evei  az  időt  örökös  nyu-
galma  kebelébe  hordozza.  Meggyőződik  tehát  
arról  is,  hogy  a'külvilági  változásoknak  méjj  
jelentésök  az  eredeti  világba  alapul,  hogy  min-
den  igazi  törekedés  erejére, belső  valójára  néz-
ve  eredeti  ha  szinte  menetelére  nézve  a 'kül-
világhoz  tartozik  is 5  hogy  az  emberi  nemzet  
történeteinek  is  mint Istenből  való.  erő  azon  tö-
rekedésének,  hogy  a 'maga  helyét  a  külvilág-
ba  egészen  elfoglalja  és  betöltse,  's  magát  az  
időbe  kivülröl  is  létesittse  —  eredeti  valósága  
és  méjj  jelentése  vagyon.  Meggyőződik  arról,  
hogy  mivel  ezen  világ Istentől  nincs  elszakaszt-
va  sőt  vele  a'  mága  ereje,  lelke,  és  belső  va-
lója  szerint  szorossan  egyfügg:  azon  törekedés  
is,  —  mely  abba  a'  dolgok'  eredeti  erejűkből  
es' ösztönökből  ered.  —  Istenből  való  :  tehát  
sükeres  és  czélt  ér.  Valamint  ellenben  az  olyan  
törekedés,  mely  önkényből  és  a'szabadsági  e-
rövel  való  visszaélésből,  tehát  nem  igazi  erő-



bői  szármozik,  belső  valóság  és  alap  nélkül  
való,  's  éppen  azért  meg  nem  álhat,  's  ha  di-
vatozik  is  a'  világba  és  időbe  mint  alaptalan  
dolog  maga  magát  lerontya  és  hiirtya  mint  go-
noszság  és  bolondság  szüleménye.  Meggyőző-
dik végre arról,  hogy  az  igazi törekédesnek,  mely  
egyszersmind  mindenkor  az  élet'  megelégedésit  
vonja  maga  után,  valódi  állandó  foganattya  va-
gyon  a' külvilágban  is,  mert  az  ilyen törekedés  a' 
világba  Istentől  van,  's  azért  csak  is  az  ilyen  
bir  valóságos  létesitö  erővel.  Következőleg  azt  
is  megesmeri,  hogy  a'  világot  fenntartó  szaka-
datlan  isteni  erő  a'  gonosznak  és  rosznak  ha-
talmát  kifogja  irtani,  vagy  a'mint  a'Zoroaster  ta-
nítása  szerint  a'  Zend  a'  Vesta  képesen  kife-
jezi  az  Ormuzd  az  Ahrimánon  a'  világosság  or-
szága  a'  setétségen  győzedelmeskedik.  

Midőn  a'  vallásos  ember  ezen  elesmert  i-
gazságokat  egybe  foglalva  gondolya,  szármo-
zik  benne  a',világ  tökélletes  kifejlődésének  i-
deája,  's  mivel  ezen  idea  okosságának  szüksé-
ges  kivánata,  életének  szüktéges  feltétele:  lát-
tya  lélekbe  azt  a  mi  örökkévaló  az  időbe  bélép-
n i ,  's  éppen  az  által  az  idöbéli  törekedést  's  
ezzel  a'  mozgást  's  a'  mozgással  együtt  az  időt  
az  örökkévalóságtól  elnyeletni  's  a'  nyugalom-
ba  vissszavétetni.  Ezen  ideának  —  az  idöbéli  
életnek  az  örökkévalóságba  való  állássá-
nak  —  megesmérésével  származik  az  ö  szí-
vébe  az  örök  életnek  nyugalma  és  békéje,  



megerősödik  a  jó  és  igaz  iránt  való  hite  's  
azon  meggyőződése  hogy  az  uralkodni  fog  az  
időbeli  világba  i s ,  megerőssödik  ezzel  együtt  
az  emberiség  iránt  való  bizodalma  is;  meggyő-
ződik  a'  felöl,  hogy  az  emberiség  a'  külvilág-
ba  is  létezésre  lépik  's  telyesen  kifejlődik  mint  
Istenből  való  erő  és  élet  az  ebmeri  nemzetbe.  

Ezen  meggyőződések,  érmések  és  gondol-
kodás  módja  arra  ösztönözik  ötet,  hogy  telyes  
ereje  szerint  munkálódjék  a  jónak  kivételébe,  
az  Isten  országának  itt  a'  földön  való  'felállítá-
sán.  —  A'  világi  dolgok  és  történetek  folyásá-
ból  meritett  ezen  meggyőződései  túl  repitík  a'  
vallásos  kegyes  embert  az  idő  és  ür  szüli  ha-
tárain;  's  midőn  testi  szemei  az  elkéluilt  látha-
táron  túl  nem  hatolnak  a'reménység  vészi  ol-
talma  alá  a'  mennyei  csecsemőt.  Yi'sgáljuk  azért  
mi  is  csak  igen  igen  röviden  

c.)  A'  v a l á s n a k ,  m i n t  v a l l á s o s s á g -
n a k  j ó t é k o n y  b é f o l y á s á t  az  e m b e r  
j ö v e n d ő b é l i  r e m é m é n y e i r e  és  v á g y a i -
r a  n é z v e .  —  

A'  világ  tökélletes  kifejlődésének  ideájá-
ban  bé  vagyon  foglalva  az  emberélet  tökéle-
tességre  való  menetelének,  telyes  kifejlődésé-
nek  ideája  is,  Mely  szerént  az  emberéletnek  
időbe  is  azzá  kell  válni,  a'  mi  az  eredetileg  a'  
maga  valója  szerént,  úgy  hogy  az  ő  létezésé-
nek  véghetetlen  különbfélesége  eredeti  valójá-
nak  telyes  kifejezése  —  kimutatása  —  légyen,  



's  az  által  annak  időbelisége  öröltkévallósága,  
törekedése  nyúgodalommá  váljék.  

Ezen  idea  az  ember'szívébe  a'  h a l h a t a t -
l a n s á g  és  b o l d o g s á g ,  ugyan  azon  egy  vá-
gyába  jelenik  meg  

a.)  A'  halhatatlbnság  vággyá  és  reménye  
közelebbről  az  ember  személyességének  öntu-
dásán  alapul.  Mert  ő,  mint  személy  öntudás-
sal  és  szabadsággal  biró  valóság,  személy  's  
mint  személy  ugyan  azon  egy  egész  életébe.  
O  életének  nem  csak  jelenvaló  szakasszát,  —  
vagy  felvonását  inkább  mondhatni  jelenését,  
ezen  arasznyi  földi  életet,  hanem  annak  mult  
és  jövendő  szakaszait  is  személyességének  méjj  
öntudásába  hordozza;  mert  bár  mint is  változ-
zék  valaki  életének  idöbéli  fejlődésébe,  ugyan  
azon  egy,  —  változhatatlan  személy  ő  belső  
valójára  nézve, — mely  benne  mint  az  ő  Énje  
úgy  jelenti  ki  magát  minden  külső  változások  
között  is.  —  Ezért  minden  ember  énnek  ne-
vezi  és  esméri  magát  mindenkor,  mert  az  én  
mint  önmagát  tudó  és  biró  belső  való,  sz.  Fái  
szerént  belső  ember  életének  lelke,  —  vagy  
az  ő  lelki  lénye  ,  —  mely  mint  mindenkor  
ugyan  azon  egy  valóság  nem  áll  életének  vál-
tozó  külsőjében,  'a  éppen  azért  nem  is  lehet  
azt  úgy  gondolni,  mint  valamely  ür  és  idöbéli  
dolgot,  hanem  az  az  emberbe  idő  és  ürbéliség  
nélkül  való,  életének  örökös  valója,  élete  idő-



béli  jelenségének  elve  —  princípiuma  —  's  ép-
pen  azért  örökkévaló  vagy  halhatatlan,  's  olyan-
nak  is  tudja  magát  lenni.  —  Maga  a'  léleknek  
ezen  öntudása  alapja  és  feltétele  a'  halhatatlan  
ság  bizonyságának,  de  még  nem  maga  a'  hal-
hatatlanság  megfogása.  Mert  a  halhatatlanság  
egy  az  időbe  bévégzett,  's  annál  fogva  az  időt  
magába  felvevő  véghetetlen  életnek  gondolat-
tya.  Ezen  megfogás  pedig  a'  léleknek  mint  
nem  idöbéli  valóságnak  gondolattyába  még  nin-
csén  benne.  —  

Ugy  de  az  embernek  lelke  vagy  is  (ujj  és  
szorultságból  bévehetö  kifejvés  szerént)  szelle-
me  (Geist)  érzéki  lélek  (Seele);  mert  az  az  i-
döbéli  létezésnek  belső  valója,  mely  az  iböbe  
a'  maga  külső  létesítésére  törekedik.  Meg  kell  
ugyan  is  a'  szellemet  *  különböztetni  az  érzéki  
lélektől,  de  azonba  nem  kell  egymástól  külön  

*  A'  gondolásnak  ,  akarásnak,  érzéseknek  's  más  élet  
jelenségeinek  princípiuma  anyai  nyelvünkön  ezen  szóval  
tétetik  ki  Lélek,  's  mivel  a'  lélek  természetéről,  's  annak  
valójáról  méjj  filosopliiai  vi'sgalatok  a'  régibb  időbe  nem  
tétettek:  innen  a'Biblia  magyar  fordításába  csak  is  ezen  
kifezesés  fordul  elő  akár  az  Istenről  mint  lélekről  ( pne-
üina)  ,  akár  az  ember  érzéki  lelkéről  (psücl ié )  légyen  
abba  emlékezet.  De  másként  van  a'  dolog  az  oly  nemze-
tek  nyelvébe,  kik  a'  lélek'  mivoltáról,  termeszeiéről,  és  
valójáról,  's  átaljába  az  ember  életről  bölcselkedvén,  és  
psycbologiai  vi'sgálatokba  merülvén  vi'sgálatok'  szüleményét  
egy  szóval  nem  fejezhettek  ki.  Innen  már  a'  görög  nyelv-
be  megkülönböztettek  a'  pneüma,  —  és  psüché  a'  latánba  
a'  spiritus  és  anima,  a'  francziába  a'  1'  espirit  és  1' aine  így  
az  angolba  és  oloszba  is  valamint  a'  németbe  a'̂  Geist  »»  
Seele  's  mólián  i»,  mert  ezen  megkülönböztetés  nélkwt  



választani  mintha  különböző  egymás  mellett  
vagy  egymásba  foglalt  dolgok  lennének.  A'  
szellem  ugyan  is  az  érzéki  léleknek  valója  's  
ez  által  és  ebbe  bir  idöbéli  léttel,  mert  azaz  
idöbéli  létezési  módja.  A1  szellem  csak  egy,  
mely  mint  az  érzéki  léleknek  valója  minden  
emberbe  ugyan  az,  de  érzéki  alakot  vévén  fel,  

nem  lehet  a'  lé ié iről  méjjen  vi'sgálódni  és  beszélni.  Nem-
zeti  nyelvünkbe  ezen  Kikintetbe  még  nagy  hiány  vagyon  ,  
melyet  érezve  az  ujjabb  időbe  felkezdették  venni  a'  ltjlek  
mellé  a' szellem  ( Oeist)  nevezetet  is.  I)e  ezen  nevezetbe  
kettős  hijánosság  tetszik  néliem  lenni  egyik  a z ,  hogy  an-
nak  nem  adatolt  még  eddig  meg  azon  kiterjedés  inehel  bir  
más  nyelvekbe  az  ennek  megfelelő  szó ,  a'  midőn  még  ed-
dig  inkább  csak  ezon  ket  öszve  köttetésbe  nem  sérti  a'  szó  
csinálas  ellenségeinek  fület  ;  idoszelleme  zeitgeist  —  és  
nemzeti  szellem'—nationalgeist.  De  ha  ezt  mondanók  : az 
embernek  szelleme—  des  menschen  Geist;  sz.  szellem  liei-
liger  Geis t ;  az  Isten'  szellem:  azért  a'kik  őtet  imádják  
szellembe  és  szelem  által  imádják  — nagyon  megbotránkoz-
nának  benne ,  's  talán  még  félre  is  értenék,  mely  félre  ér-
tésnek  a'  második  hijánosságba  (mely  azonban  ezen  kifeje-
zést  nem  csak  a'  mi  ujj  szavunkra  hanem  a'  mások  nyelvén  
lévő  ennek  megfelelő  's  evei  egy  jelentésű  's  gyökerű  szóra  
nézve  is  illik)  igen  is  vagyon  valami  alapja.  Ugyan  is  ezen  
nevezet  az  emiitett  nyelvekbe  egy  oly  szótól  jö  l e ,  melyei  
valamely  tárgyas  megfogás  és  képzet  van  öszvekötve,  tehát  
matériát  juttat  eszünkbe  ig\  p.  o.  pneüma,  ettől  az  igé-
től  pneiió  ,  —  a'  spiritus  ettől  spiro  —  lehellek,  fuvok,  
a'  szellem  a'  széltől ,  mely  dolog  az  olvasóba,  vagy  hallóba  
könnyen  a*t  okozhattya  hogy  a'  szellem  szóval  kifejezett  
lélek  képzetével  valamely  matériás  képzetet  köt  öszve ,  a'  
mitől  leginkább  kell  óvni  magát  az  embernek,  mivel  a'  lé-
lek  a'  matériának  éppen  ellenébe  van  téve  ,  tehát  a'  szelle-
met  éppen  ily  ellentételeibe  álló  megfogásnak  kell  tartani.  
Úgy  tetszik  nékem  sokkal  jobb  lelt  volna,  ha  a'  szellem  
szó  azon  megfogás  kifejezésére  nézve  vétetett  volna  bé ,  a'  
mit  mi  most  lélekkel  (Seele)  teszünk  ki  's  jelentette  volna  
az  érzéki  lelket  (  psüché  )  ,  —  mint  a'  mely  mellett  a'  
matéria  oda  járuló  képzete  inkább  eltűrhető  lenne;  a' lé-
lek  pedig  csupán  azt  jelentené  a'  mit  a'  német  Geits,  a'gö-
rög  pneüma  szóval  fejez  ki.  De  hiszen  verba  valent  usu!  



.különbféleségbe  jelenik  meg,  's  mindenkiben  
annak  tulajdon  leikévé  válik.  A'  honnan  min-
den  embernek  külön  érzéki  lelke,  de  ugyan  
azon  szelleme  vagyon,  csak  hogy  ezen  szel-
lem  mint  lelkének  valója  nem  egyformán  van  
kifejtve,  és  módositva  az  érzékiség  anyag  bur-
kától  különbféleképpen  lévén  korlátolva.  

Magának  a' szellemnek  valója  pedig  az  e-
redeti  lélek  (Urgeist),  mely  szellem  éppen  a-
zért  mint  ürön  és  időn  kivül  eső,  örökkévaló-
vagy  halhatatlan,  's  a'  maga  idöbéli  létezésébe  
érzéki  lélek  formát  véve  is  fel  arra  törekedik,  
hogy  olyanná  légyen,  a'  milyennek  kell  lenni  
eredeti  valója  szerént,  más  szóval  hogy  az  i-
döt  magába  felvévén,  idöbéli  létezése  is  örök-
kévaló  légyen,  's  így  időbelisége  eredeti  mi-
voltának  megfeleljen.  Innen  van  az  embernek  
azon  méj öntudása,  hogy  az  ö  érzéki  lelke  nem  
hal  meg,  mivel  az  belső  valója  szerént  mint  
szellem  halhatatlán  és  örökkévaló;  hogy  ezen  
mennyei  csecsemő  mostani  durva  földi  polájá-
ból  kifejlődik,  's  lerázva  azon  salakot,  mely  
mostani  idöbéli  megjelenésével  reáragadott  uj-
jabb  meg  ujjabb  's  mind  tisztább  elemekbe  jele-
nik  meg;  hogy  az  ö  élete  nem  szűnik  meg,  —  
mivel  az  az  eredeti  lelki életnek  nyilatkozása.  

Megvilágosítja,  megerősíti  és  kiegészíti  e-
zen  öntudatot  az  emberbe  lévő eredeti  erők  é»  
tehetségek  czéljainak  a'  létezés  ezen  szakaszá-

1* 



ba  való  cl  nem  érhetése.  Ezen  eredeti  tehet-
ségek  tökélletes  kifejthetése,  az  életnek  tökél-
letcsségre  való  mehetése  az  embernak  eredeti  
szüksége,  's  okosságának  erkölcsi  kivánata  (po-
stulatum  rationis  pracűcae);  inert  csak  az  ál-
tal,  és  akkor  lesz  ö tökélletesen  azzá,  a 'mivé  
kell  lennie  belső  valója  szerént.  Ugy  de  ezen  
czél  élete  jelen  szakasszába,  söt  átaljába  egy  
szakasszába  sem  érödhetik  el  külön  véve,  ha-
nem  csak  egész  élete  öszveségébe.  —  Az  em-
bernek  pedig  belső  valója  l é l e k  inkább  szel -
l e m  (Ge i s t ) ,  mely  gondolásba,  és  akarásba  
mutatja  ki  magát.  A'  lélek  ezen  kétféle  ere-
jinek  telyes  kifejlődésébe,  vagy  a'  tökélletes  
lelkiségbe  (Geistigkeit)  áll  tehát  az  embernek  
föczélja,  a'  mire  mutat  az  ember  élet  eredeti  tö-
rekedésének  a'  létezés  lelkesitésre  czélozó  a-
rányzata  is  az  eberiség  történeteinek  követke-
zéseivel  együtt.  Az  idöbéli  létezés  telyes  lel-
kisége  egyfelől  abban  áll,  hogy  a'lélek  a'  ter-
mészeten  erőt  végyen  azt  mind  gondolattyával,  
mind  cselekedetével  telyesen  áthatolja,  vagy  a'  
mint  Mózes  mondja,  hogy  az  ember  a'  földet  
hatalma  alá  hajtsa;  másfelöl  abban  hogy  maga  
magát  tökéletesen  által  értse,  megesmerje, hogy 
eredeti  öntudása  tisztába  jöjjön,  a'maga  Isten-
hez  való  viszonnyát  tisztán  esmerje,  és  végre  
hogy  az  ő  eredeti  szabadsagi  ereje  ötet  telye-
sen  áthatolja,  hogy  így  egész  létezésébe  telye-



sittse  az  Istennek  szent  akarattyát,  mert  ebbo  
áll  szoros  értelembe  az  embernek  erkölcsi  tö-
kélletessége,  ebbe  a'halhatatlanság.  Az  értelem-
nek  bölcsességébe  és  az  akaratnak  szentségé-
be  állott  az  első  pár  embernek  fötulajdonsága  

az  Isten'  képe—melynek  a'  halhatatlan  bol-
dog  élet  volt  következése  a'  sz.  írás  tanitása  
szerént  is  „most  csak  tükör  által  és  homályos  
beszéd  által  látuuk  de  akkor  szemtől  szembe."  

Mind  ezek  szerént  a'  halhatatlanság  hite  a'  
lélek  öntudásába  gyökerezik,  's  a'  világ  tökél-
letességéröl  való  ideának  etherébe  kifejlődik,  
és  bizonyos  meggyőződéssé  válik.  De  tökélle-
tes  bizodalom  az  iránt  csak  az  Istennek  a'  vi-
lág  és  emberek  iránti  viszonnyának  öntudatából  
ered";  mert  csak  ezen  öntudás  által  esmeri  meg  
az^ember'  lelke  önmagát  eredeti  lélekből  való  
léleknek,  's  annálfogva  az  örökös  lét  részesse-
nek  vagy  halhatatlannak  lenni.  —  

így  jő  az  embernek  lelke  magával  egész  
alapjáig  eredeti  valójáig  tisztába,  's  meggyőző-
dik  arról,  hogy  ö  eredeténél  fogva  mint  Isten-
ből  való  lélek  nem  a'  mulandóság'  változékony  
vagy  elenyésző  szülöttye,  hanem  örökké  való  
halhatatlan  valóság.  Megerősödik  ezen  tisztá-
ba  jött  öntudása  által  a'  halhatatlanság  iránt  
való  reménye-  mert  tudja  hogy  az  ö  függő  lé-
te  nem  egy  hasonlólag  függő,  hanem  eredeti  



független  valóságba — Istenbe—alapulj  's  mint  
hogy  ezen  viszony  nem  csupa  külső  függési,  
hanem  Istenbe  való  fundálódás'  viszonnyá:  an-
nál  fogva  határtalan  bizodalom  buzog  ki  abból,  
mert  tudja  ö azt  hogy  a'  mi  Istenbe  alapul  és  
keményen  áll  's  azzá  lészen,  a'  minek  kell  len-
nie  belső  valója  szerént.  

A' halhatatlanságot  ezek  szerént  nem  kell  a'  
siron  's  csak  a' siron  túl  keresni ;  mivel  az  bel-
ső  valósága  szerént  minden  pillantatba  jelen  
vagyon  a' lélek  örökkévalóságába,  's  annak  ön-
tudásába.  Csak az  kell  hogy  az ember  eredeti  va-
lója  szerént  méjjen  esmerje magát,  esmerje  éle-
tét  az eredeti  életből  lelkét  eredeti  lélekből  vá-
lónak  lenni,  's  legottan  telyesen  meggyőződik  
halhatatlanságáról.  —  

Az  időbéliségnek  az  élet  mostani  szakasz-
szába  való  nagy  és tompitó  ereje  a'  fejlődő  em-
beriségen,  a'  külső  dolgokba  való  elmerülés  az,  
a'  mi  az  embert  magán  kivül  üzi,  's  az  által  
az  Istenhez  való  viszonyának  's  halhatatlansá-
gának  lelkébe  plántált  öntudását  meghomályo-
sittya,  's  a'  helyett  a'  kétségek  tűnődését,  hitet-
lenséget,  és  halál  félelmet  terjeszti  el.  

A'  halhatatlanság  öntudásával  öszve  vagyon  
kötve  ugyan  azon  egy  vágyba  

b.)  A* b o 1 d o g s á g'  r e m é n n y e  is;  mert  
hogy  a'virtus  külső  jóllétellel,  az  érdem  juta-
lommal  idomzatba  jöjjön  az  az  okosságnak  ki-
olthatatlan  kivánata,  mivel  ezen  idorazat  az  er-



kölcsiséggel  ís  egybe  fér,  sőt  sok  tekintetbe  
annak  előmozdítója.  Ugy  de  ezen  idomzat  é-
letünk  jelen  felvonásába  nincsen  meg.  A'  Ne-
mesis  uralkodása  a'  földön  gyengén  áll.  A'  vi-
lág'  históriája  is  mint  világ'  itélö  birája  csak  
akkor  jutalmaztatja  a'  virtusost,  's  bünteti  a'  
bűnöst,  midőn  azok  nincsenek  többé,  's  azok  
közül  is  csak  keveset  diszesit  érdem  jel ,  vagy  
ér  utol  sújtoló  vessző.  Lenni  kell  tehát  jö-
vendöbéli  boldogságnak  mint  erény  jutalmának,  
lenni  egy  idö  szakasznak  midőn  az  okosságnak  
ezen  kivánata  telyesedni  fog.  Sokan  ily  okos-
kodáson  alapítják  a'  jövendöbéli  boldogság  re-
ményit  és  hitét ,  's  ezen  következtetés  helyet  
is,  a'mennyibe  a'boldogság'  vágya  öntudások  
méjségébe  gyökerezik  csak  a' boldogságról  való  
képzel  és  megfogás  légyen  tiszta  abba.  A  jó em-
ber  ugyanis  nem  azért  jó  hogy  ebbe,  vagy  a'  
jövő  életbe  megjutalmaztassékj  hanem  azért,  
mert  nékie  életének  belső  valója szerént  jónak  
kell  lennie,  mivel  csak  úgy  az  ö  élete  igazi,  
az  az,  olyan  élet  milyennek  rendeltetése  sze-
rént  kell  lennie.  Azért  nem  cserél  ő  a'  rósz  
emberrel,  ha  szinte  az  külsőképpen  a'  szeren-
csének  nagyobb  kedvencze  is  nállánál  —  nem ,  
mert  tudja  hogy  csalódna  midőn  az  igazat  al-
dologgal  cserélné  fel,  mivel  a'  boldogság  az  éle  
megelégedésébe  áll,  ez  pedig  csak  az  igazi  é-
letböl  származik,  mely  czélhoz  pedig  a'  jóban  
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magát  inkább  tökélletesitett  ember,  mindenkor  
közelebb  áll  a'  rósz  és  ltevésbe  tökélletes  em-

if 

bérnél.  O  a'  menyországot  a'sz.  írás  szava  sze-
szerént  már  itt  alatt  kebelébe  hordozza,  a'  mi-
dőn  a'  gonosz  a' poklot  tartya  ott  minden  furiái-
val:  a'  menyország  pedig  többet  ér  pokolnál.  

Érzi  ugyan  az  erényes  is  mely  messze  lé-
gyen  ö  még  a'  tökkélletes  élet  megelégedéstől  
mivel  még  távol  áll  az  élet  igazi  voltától.  De  
másfelöl  azt  is  érzi  és  tudja,  hogy  mentől  to-
vább  halad  a'  jóban  :  —  élete  annál  mege-
légedettebb.  Tudja  tehát  önérzéséböl,  hogy  a'  
valódi  boldogság  az  élet  megelégedésébe  áll,  e*  
pedig  annak  igaz  voltától  függ.  Tehát  a'  bol-
dogságnak  egy  oly  nemét,  mely  élete  belső  
megelégedésével,  's  annak  feltételével  az  élet  
igazságával  ellenkeznék,  vagy  azzal  meg  nem  
alhatna,  nem  tart  ö  igaz  boldogságnak,  's  o-
lyanra  nem  is  törekszik.  

Ugy  de  ötet  is  mint  földi  lényt  sok  dolgok  
találhatják,  melyektől  való  megszabadulását  ki-
vánia  lehet  és  kell.  Betegség,  fájdalom,  kül-
ső  szükség,  más  emberektől  való  megvettetés,  
üldöztetés,  jó  czéljainak  el  nem  érése,  világi  
rosszakból  erkölcsiségének  hijánosságából  szár-
mazó  érzések  's  több  e'  félék  mind  olyan  dol-
gok,  melyek  belső  boldogságát  kivülröl  korlá-
tozzák.  A'  mennyiben  tehát  ezek  's  több  ilye-
nek  nem  tartoznak  az  élet  igazi  mivoltához,  's  



abból  nem  is  folynak  szükségesképpen,  ellen-
ben  pedig  a'  virtusok'  gyakorlásába  nagy  aka-
dályok,  —  hiványa  és  kivánhattya,  hogy  azok  
egykor  megszünnyenek,  's  minthogy  ezen  vá-
gya  élete  jelen  szaliasszába  nem  telyesedik  a'  
jövendőbe  hiszi  annak  bételyesedését.  

A'  kegyes  ember  reméllett  boldogságának  
tehát  positiv  alkotó  része  t.  i.  az  élet'  igazsá-
ga  's  abból  származó  élet  megelégedése  önha-
talmába  vagyon,  ezen  alkotó  rész  mellé  kivül-
röl  csak  egy  nemleges  —  negativ  —  dolog  tar-
tozik  t.  i.  az  életnek  oly  külső  befolyásoktól  
való  megszabadulása,  melyek  azt  belső  mege-
légedésének  telyes  éldelésébe  akadályoztatnák.  
Ohajtya  tehát  ő  ezen  akadályoktól  való  meg-
menekedését,  's  ezen  óhajtása  és  vágya  a'  ke-
gyes  embernek  nem  is  alaptalan  's  magába  le-
hetetlenséget  foglaló  dolog.  Tudja  ugyan  is  ö,  
és  tapasztalja,  hogy  élete,  lelki  tökélletességé-
nek  növekedésével  mind  függetlenebb  függet-
lenebb  lesz  a'  külsőktől.  Tudja  és  érzi,  hogy  
mentől  tovább  halad  a'  jóba  j  élete  valódi  sza-
badsága  annál  erössebb  's  törekedése  főczéljá-
val  megegyezőbb  lészen,  mi  által  magával  's  a'  
külvilággal  nagyobb  nagyobb  hármoniába  lépik,  
élete  inkább  inkább  megelégedetté  válik.  Az  
ő  boldogsága  tehát  a'  belső  élet'  míve  t.  i.  an-
nak  igazsága,  és  erkölcsisége:  nem  áll  tehát  



csali  a'  más  világba  más  a'  mostaniaktól  külön-
böző  törvények  alatt.  —  

Megerössedik  a'kegyes  embernek  ezen  bol-
dogság  iránt  való  reménye  és  hite  az  Istenről  
mint  világ  teremtöjéröl  és  igazgatójáról  való  ön-
tudása  által.  Ebből  származik  azon  álhatatos  
meggyőződése  ,  hogy  a'  világnak  rende  és  fo-
lyása  az  Isen'  aliaratyának  a  természetbe  való  
nyilatkozása  ,  's  annál  fogva  hármoniába  kell  
hogy  jöjjön  a'  szabad  valóságoknak,  tehát  az  
embereknek  is  akaratjával  a'  mennyiben  azok  
az  Istennek  akaratját  a'  magok  akaratokká  vál-
toztatták.  Valamint az élet  tökélletesség  felé  való  
haladásába  a'boldogság  szüksége  megnemesedik  
úgy  megnemesedik  a'kegyesnek  az  iránt  való vá-
gya is  's  nem  határozódik  abba,  hogy  a' jövő  élet-
ben  mostani  szükségei  bövséggel, mostani  szen-
vedései  testi  gyönyörűségekkel  pótoltassanak  ki  
mint  a'  Mahumed  paradicsomába;  hanem  fneg-
tisztul  az  minden  érzéki  testi  kivánságoktól,  's  
inkább  csak  nagyobb  értelembéli  tisztaságra  's  
akaratbéli  jóságra  vágyik  mint  igazi  boldogságra.  

Ily  szempontból  tekinti  az  én  emberem,  
a'  vallásos  kegyes  ember  az életet,  halhatatlan-
ságot,  és  boldogságot.  Nem  keresi  ö  egyiket  
is  csupán  a'  síron  túl.  Nem  tekinti  ő  az  élet-
nek  csak  egy  felvonását,  a'  jelenvalót;  hanem  
az  egész  három  felvonásból  álló  darabnak  ér-
telmét  vi'sgálja,  melybe  magát  ámbár  különbö-



z&  néző  színen  és  jádzó  társak  között,  —  de  
mindenkor  ugyan  annak  találja.  Boldognak  ér-
zi  ö  magát  a  jelen  felvonásba  is,  ha  az  Isten  
országa  felállításába  akárminö  bár  csekely  sze-
repeUs  jádzik  és  ha  jádzó  társai  között  Kaja-
fásokat,  Katilináltat,  Dsingischánokat,  Caesar  
Borgiákat,  Moor  Ferenczeket  és  Robespiene-
ket  lát  is  megjelenni:  örvend  azon,  mi  szerint  
azok  közt  Socrateseket,  Aristideseket,  Cimo-
nokat,  Algeron  Sydneyket  's  Lafayetteket  is  
talál,  's  az  ötön  fejül  hajszálaira  mutató  Lsz-
kimoszt,  a  föld  útjának  átmérőjével  és  világos-
ság  sebességével  téjutok  távolságát  mérő  New-
t o n ,  's  a'szomszéd  városig  is  úttyát  tévesztő  
kábát ,  az  ég  üregén  elvesztett  Cérest  író  asz-
tala  mellett  feltaláló  Gauss  szépen  contrasti-

rozza  előtte.  
Mi  is  érdemes  halgatók  együtt  játszódjuk  

életünk  nagy  drámája  jelen  felvonásának  egy  
jelenését.  Czélunk  tehát  ebbe  is  légyen  az  Is-
ten'  országának  e  földön  való  felállítása.  Hé-
ros  vagy  szolga,  prima  Donna  vagy  szobaleány,  
Vielwisser  vagy  annak  tapasztalatlan  tanitva-
nya  rolléja  légyen  szerepünk  mind  egy,  csak  
jól  vigvük.  —  

Hiu  tapson  se  kapkodjunk  felette  ,  mert  
azt  gyakran  értetlen  tengerek  okozzák.  Lel-
künk'  esmereie  légyen  kötelességünk  telyes.te-
sének  birálója,  's  főjutalmunk  kötelességünk  



lelkiesmeretes  viteléből  származó  önmegnyugo-
vásunk.  Hogy  ha  ne  talán  a'  dráma  mostani  
felvonásának  ezen  jelenésébe  az  érdemlett  tap-
sot  meg  nem  is  nyernők,  nagy  munkánk  egye-
sitett  erővel  való  lelkes  vitelébe  azért  meg  ne  
lassadjunk.  Legyünk  nyugottak,  's  függesszük  
szemeinket  a'  felvonás  végin  reánk  várakozó  
helybehagyásra,  inert  önnön  meggyőződésünk  
mennyei  jutalmat  osztogat  addig  is.  Majd  mikor  
a'mécsesek  aláégnek,  mikor szerepünk  sugoja  lel-
kiesméretünk  rejtek  helyéből  előjővén  lejádzott  
róllénkat  kezünkbe  adja;  mikor  a 'néző  angya-
lok  seregét  a'  páhojokból  a'  spaerak  hármoniás  
orchestere  kikiséri  's  az  idő  roppant  kortinája  
leereszkedik;  midőn  az  időt  az  örökkévalóság  
's  a'mozgást  a'nyugalom  elnyeli,  midőn  ezer  
esztendő  olyan  lesz  mintegy  nap,  és  egy  nap  
mint ezer  esztendő; midőn  tegnap és ma ugyan  az  
lészen  's  az  idő  osztályai  lenni  megszűnnek  —  
milyen  nyugott  lélekkel  tekintünk  vissza  nagy  
munkánkra,  ha  látjuk  hogy  törekedésünk  sz.  
czélja  az  Isten'országa,  melynek  királynéja  a'  
virtus  's  annak  trónussá  a'  szeretet  e'  földön  is  
felállott,  's  a'  megátalkodott  magának  való  ön-
kény  számkivettetett  a'  földről.  

Méltóságos  és  Tekintetes  fő  és  V.  Insp.  
Curátor  urak!  

A'  nevelő  intézetek  a' polgári  társaságnak  
mint  meg  annyi  veteményes  kertyei,  melyek-



be  apolgattatnak  annak  jövendőbeli  polgaja..  ~  
E»v  ilyen  kertnek  vagytok  ti  felvigyázó..  A  
ti  jutalmatok  csak  közös  honyunk'  helybe  ha-
gyása  's  azon  mennyei  megnyugtató  erzes,  
mely  önmunkásságtok  jó  következésének  látá-
sából  származik  sziveitekbe.  De  vagyon  meg  
e g y  más  jutalma  is  fáradságos  munkáitoknak  t.  
i  a 'késő  maradék  áldása  itt  a'  földön  ,  's  a  
menybe  a'  reátok  várakozó  érdem'  koronája.—  
Légyetek  áldottak,  's  fogadjatok  engemet  is  fel  
vi^yázástok  alá.  Én  kérem  az  Istent  hosszú  e-
letekért  ezen  felvigyáztok  alá  rendelt  anya  

oskola  minden  tagjaival.  —  
Tiszteteletes  ProfesSor  urak!  Fogadjatok  

barátságos  köretekbe  engemet.  Osszátok  meg  
velem  nehéz  de  gyönyörűséges  terheiteket,  s  
nyújtsatok  egyszersmint  segéd  kezeket  tapasz-
talatlanságom  felsegéllésére.  Én  minden  erő-
met  feláldozom  a'  haza  oltárán  -  életem  közös  
honyunknak  szentelem.  A'  kölcsönös  szeretet,  
barátság  és  türedelem  légyen  jel  szó  mi  közö-
lünk  5  mert  ha  a 'só  megizetlenedik  mivel  soza-
tik  az  meg?  Későre  és  úgy  folyon  le  a'  ti  
munkás  és  hasznos  életetek  mintegy  kristály  
patak,  mely  a'  vidéket  termékenyíti.  Ne  za-
varják  azt  soha  meg  az  ellenséges  indulatok  za-
varos  folyójának  hullámai.  —  

Nemes  tanuló  ifjúság!  Hazám  jövendőbéli  
polgárai!  Ti  vagytok  a'nemzeti  élet  esztende-



jenek  tavasza.  Ha  a'  tavasz  a'  hóharmat  által  
leforáztátik,  's  lehűl  virágja,  nincs  mit  éreljen  
meg  a'  nyár,  nincs  mit  gyűjtsön  öszve  az  ősz,  
's  éhei  halásra  jut  a'  tél.  Nagy  tökepénze-van  
bennetek  letéve  a'  nemzetnek,  meg  ne  csaljá-
tok  reményét.  Eleven  élet  erö  folydogál  a'  ti  
ereitekbe,  ész  láng  lobog  szemeitekből  —  ol-
vadó  nemes  érzés  emeli  szíveiteket  a'  a' jó ,  ne-
mes,  és  szép  iránt.  A' ti  korotok  legszebb,  de  
legsihámlóbb  is.  Ne  engedjétek  hogy  a'  vadin-
dulatok'  dühös  szele  az  élet  hullámai  között  
köszirtokhoz  csapja  sajkáitokat  —  az  okosság  
légyen  kompászatok,  melynek  a'  virtusra  muta-
tó  mágnessét  soha  a'  vétek  ro'sdája  által  meg  
nehezülni  ne  engedjétek.  Messze  távozzatok  a'  
SciUáluól  és  Charibdisektöl,  's  ne  engedjétek  
magatokat  az  indulatok  syreni  énekétől  azok  
felé  csalattatni  ha  kivánt  czélt  akartok  érni.—  
Fejtsétek  ki  lelketek  erejét  önszorgalmatok,  's  
csendes  elmélkedés  á l t a l ,  hozzátok  tisztába  ön-
tudástokat  a'  tudományok'  világánál  szerezzetek  
magatoknak  csmereteket,  inert  csak  ezek  oly  
kincsek,  melyeket  a'  lopók  ki  nem  ásnak  és  
el  nem  lopnak,  ezek  a'  tenger  hullámai  közül  
is  kiúsznak  veletek  mint  hajdan  a'  hajó  törést  
szenvedett  görög  bölcsei.  —  Alkalmaztassátok  
magatokat  az  ídö  míveltség,  — és  nemzetiség  
józan  szelleméhez  hanem  akartok  a'  setétséget  
szerető  obscuransok  társaságában  élni.  



Fogadjatok  engemet  is  barátságtokba.  Én  
ti  nektek  tanítótok  és  barátotok  akarok  lenni.  
Kölcsönös  bizodalom  légyen  közöttünk  a' jel-
szó.  Én  néktek  szentelem  életemet  's  azért  
tölletek  nem  egyebet  csak  bizodalmat  és  sze-
retetet  kívánok  5  mert  ezen  liettö  nélkül  fel-
bomlik  az  a  kedves  viszony  melynek  a'  tanító  
és  tanitvány,  barát  és  barát  között  kell  lenni.  
Úgy  járjatok  hozzám  mindenkor  mint  jó  bará-
tatokhoz,  's  légyetek  meggyőződve  arról  hogy  
előttem  a'  barátság  az  életnek  fűszere  —  a'  ne-
mes  magaviselet  és  virtus  pedig  az  állandó  ba-
rátság  alapitója;  rosszak  között  tiszta  barátság  
nem  lehet,  csak  kétszínség.  A'tudomány  pe-
dig  nemesit  és  fáinit:  miveljük  tehát  magunkat  
kölcsönösön,  társolkodjunli  egymással  az  audi-
tórium  falain  ltivül  is,  mert  mint  a'  gyémánt  
csak  gyémánt  porral  köszörültethetik:  úgy  a  
lélek  is  csak  lélek  által  míveltethetik,  erre  pe-
dig  a'társalkodás  legjobb  mód.—Irtsuk  lupé-
dig  társaságunkból  a'  társalkodás  fenéjét  az  1-
rígységet,  képmutatást,  sértegető  elméskedést,  
dévaj  csintalanságot  —  kinyílt  szivüség,  enge-
dékeny  indulat,  kölcsönös  türedelem,  és  sze-
retet  légyenek  abba  uralkodók.  Hogy  akkor  is  
midőn  majd  a  haza  benneteket  is  szolgálatyá-
ra  felszólít,  midőn  a  polgári  társaság  széle-
sebb  körébe  kiléptek,  's  mind  szélesebb  szé-
lesebb  körök  környezik  életeket,  midőn  mos-



tani  viszonyunk  felbomlik  is  —  az  egyesség,  
szeretet,  's  kedves  viszaemlékezés  kapcsoljon  
öszve  benünket.  —  Áldás  kövessen  addig  is  
titeket.  —  

Nemes  Székely  nemzet,  's  annak  anya  vá-
rossá!  A'  te  kebeledbe  virágzik  a'  jelenkor  szel-
leme  szerént  emelkedő  ezen  anya  oskola  tisz-
ta  igyekezettel  igyekezvén  a'  nemzeti  palléro-
zódás  terjesztésén.  A' te  lelkes  részvételeddel  
tétettek  le  ez  előtt  félszázaddal  annak  mosta-
ni  alap  kövei  a'  boldog  emlékezetű  nagy  Kis-
nek  fáradságos  munkája  által,  's  az  attya  nyom-
dokát  követő  méltó fiu  hazafi  indulattya,  's  más  
dicső  lelkes  hazánkfiai  által  gazdagittattak  an-
nak  első  kezdetei — áldás  kövesse  emlékezetű-
ket  a'  nagy  hazafiaknak.  —  Mi  is  tegyük  meg  
kötelességünket.  Látom  mosolyogva  felénk  szár-
nyaalni  a'  kék  egen  Hazánk'  Géniusát,  a  nap  és  
fél  hold  ékesiti  homlokát,  jő  felszóllitani  min-
ket  hogy  most  midőn  a'  nemzeti  mívelödés  haj-
nala  a'  testvér  magyar  hazából  felénk  lövelli  sú-
gárát  mi is  egyesitet  erővel  terjesszük  a'  nem-
zeti  mívelödést,  's  ne engedjük  hogy  fél  holdunk  
elnyelje  napunk'  világát.  Hogy  így  a'  hajdan  
Etele  atyánktól  megrémült  Tiberis,  Rajna,  és  
Seine  örömmel  olvashassák  ,  hogy  a'  Küküllő  
mellett  virágzó  Parnaszus  veleli  versenyzik.  —  
Áldás  békesség  virágozzék  halmainkon,  csendes-
ség  lakozzék  hoynunkba!  —  

Te  pedig  életnek  ura  eredeti  élet  adj  né-
kem  is  életet  és  erőt  fclválalt  ujj  hivatalom'  
pontos  folytatására.  —  

Elmondani. 



A'  minden  hibák'  kútfeje  az  első  és  leg-
nagyobb  hiba  —  t.  i.  miért  szaporitám  én  is  
á'  halomra  nőtt ,  's  nöttön  nevekedő  úgy  ne-
vezett  Broschüreknek  csomóját?  's  miért  nem  
várék  a'  regula  sáerént  g.  esztendőre?  részint  
a'  divat'  nyakába  háromlik,  mely  a'  legszeré-
nyebb  vigyázót  is  árjával  szokta  sodorni;  ré-
szint  azoknak  barátságos  felszolitásokra,  kik-
nek  nógatásokra  e'  kis  munkátskának  kiadásá-
ra  elszánám  magamat  a'  nélkül  hogy  azt  a'  
kritika  sűrű  juku  rostáján  át  hullattam  volna.  
Azomban  a'  fő  ok  még  is  minden  mentség  
mellett  az  író  maradván  engedelmet  eseng  az  
Olvasótól,  ha  né  talán  jobbra  használható  né-
hány  perczeit  elrabolá.  —  Ha  nem  használ,  
bizonyoson  senkinek  nem  árt.  Tanitványain  
pedig,  kikért  e'  munkátska'  világ  eleibe  való  
kibocsátása  által  talám  (a'  nagy  Hazafi  mondá-
sa  szerént)  még  a'  „sárral  való  dobatásra"  is  
el  száná  magát—  mert  kivált  nállunlt  b e n e  
q u i  l a t u i t  v i x i t !  —  minden  esetre  könnyí-
teni  fog,  mivel  a'  vég  tiszteleti  beszédnek  ki-
adásába  czélja  vala  az  eltanitott  Homilétilia  ré-
guláira  legalább  az  ilyen  nemre  nézve  példá-
val  is  elöli  menni,  a'  béköszöntőbe  pedig  né-
mely  elveket  és  nézeteket  tett  le  még  oktatói  
hivatalába  való  állásakor,  melyekre  szándéko-
zott  tanításait  a'  mennyibe  lehet  fűzni  's  fiizte  
már  is  sok  tekintetbe.  —  

Nyomtatásbéli  hibák.  



Lap.  '  Sór. Így  van  nyomtatva.  így  leli  igazítani.  
13. 1  —  2.  között  életére  között  le  fojt  életére.  
13. 17. De  mit?  De  mit  látok?  
15. 16. tésziaz tészi.  Ez  az  
21. 20. akaratott:  „jó  akaratot.  ,,A'  jó  
26- 8. visumba  állana  a*  

Királyhoz 
viszonyba  állana  az Ki' 

rályához 
29- 25- eredetileg  emberi  

élet 
eredetileg  egy  emberi  

élet 
29- 25- eredetileg  emberi  

élet 
eredetileg  egy  emberi  

élet 
42- 10. ma már 
82. 19- kelsö belső 
57. 24. írva  külföldi  irva  egy  külföldi  
6!. 26. elétrol létről 
62. 1. annak — a' mi  maga  

nem lelki  jelensége  
és  okozatja,  mert  
úgy  nem  lenne  

Ezen szókat  mint  nem  
loda  tartozókat  ki kell 

törölni. 

62. 1. annak — a' mi  maga  
nem lelki  jelensége  
és  okozatja,  mert  
úgy  nem  lenne  

Ezen szókat  mint  nem  
loda  tartozókat  ki kell 

törölni. 

62. 

2. 

annak — a' mi  maga  
nem lelki  jelensége  
és  okozatja,  mert  
úgy  nem  lenne  

Ezen szókat  mint  nem  
loda  tartozókat  ki kell 

törölni. 

64. Jegy  utolsó  sor.  Erre  Ezen 
65.  —  1. kettőre elemekre 
65.  —  13. lételenségből kéntelenségből 

75. 2. elem nem 

82. utolsó előtti  áll,  szent  áll.  —  Szent  
88. 23. kényesülésre 

bizonyságon 
lényesülésre 

90. 19-
kényesülésre 
bizonyságon bizonyosságon 

95. 24. egy  fögg  egybe  függ  
107. 27. tengerek tenyerek. — 




