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van korunknak egy baja, melyet elébbi századok 

ily kiterjedésben legalább nem esmértek, s ez azon k é t -

k e d é s , mely most éltünk minden viszonyain elterül, 

lealázva mindent mi emelt, eltagadva, mi boldogító, 

elvéve, mi nélkül nem élhetünk. — 

B. Efltv«» J. „Karth tml.1 
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Szerző előszava, 

SU 

$eíen kötetbe gyűjtött huszonöt levél közöl ti-

zenogy előbb La Sociedad folyóiratban jelent 

meg, melyet szerző az 1843 és 1844-ik években 

Barcelonában adott ki. Aki olvasni akarta, az egész 

folyóiratot meg kell vala szereznie; oly kellemet-

lenség, mit jelen kiadás helyreigazítson. A tárgy 

tökéletesbítése miatt amazokhoz tizennégy uj, igen 

fontos pontokat tárgyaló levél csatoltatok E gyűj-

temény, kellemes változatossággal szerkesztve, 

melyet még a levélirály is ajánl, a k a t h o l i k a 

r e l i g i o v é d i r a t á u l tekinthető. A körülmény, 

hogy a levelek kétkedőhöz intézvék, azon előny-

nyel kedveskedik, miszerint a bizonyítások, ellen-

vetések és íeleletek a szellem és kor szükséglete-

inek megfelelő szempontból tekintethettek. 



VI 

Fordító előszava. 
Midőn a jeles spanyol pap és bölcsész 

ezen amily tudományos ép oly közhasznú mü-

vét, ósztönöztetve a jóirányu müveknek ked-

vezőbb pártfogolása, mélt. s ft. egyházmegyei 

F ő p á s z t o r o m s g r ó f i M é l t ó s á g o d ke-

g y e s s é g e , ft. elöljáróimnak szívessége és ked-

ves pályatársaim s ügybarátim dicséretes buzgal-

ma által, nemzeti nyelvünkön közrebocsátom, 

akár még kezdő és erőtlen tollam és a fordítás 

vajmi nehéz volta miatt, akár mivel mint némi-

leg uj jelenség irodalmunk mezején a figyelmet 

inkábbá magamra vonom, szorult kebellel s féle-

lemmel teszem azt. — 

A m u n k a k o r s z e r ű . Mert aki bánkódni 

tud a mostoha korviszonyokon, aki látja és őszin-

tén fájlalja leginkább a miveltebb és a közép 

osztályban előhaladt vallási kétkedésszellem káros 

vívmányait, s az innen forrásozó vallási indiffe-

rentismus siralmasan pusztító dulásait, aki józanul 

belátja, miként egy valódi nemzeti mivelödés 

és ennek alapján a minden kebelben forrón 

reményit közboldogság egyedül csak ama rendít-

hetlen kőszál talapján létezhet, melyet maga az 

úr Jézus óv és pártfogol: az mindenesetre 

tiszta lélekből fogja óhajtani, hogy a leginkább 

a rosz irományokkal elterjedt szivmételyző elme-

kórnak ily jó könyvek minélelöbb útját állják. 
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— Vajha e munka a hazánkban mindinkább fel-

tünedező antikatholicismust és vallási kétkedés-

szellemet kellőleg ellensúlyozhatná! 

Fordításomról nincs sok mondandóm. Ahol 

hibáimat észrevettem, iparkodtam azokat tőlem 

telhetőleg kijavítani. A műszavakban gazdag 

spanyol és német szöveg nem volt minden he-

lyen sikeresen visszaadható; gyarlóságaimért 

szives elnézést kérek. 

Különben nem is volt szándékom válasz-

tékos nyelvezetben kitűnni, mint inkább a ma-

gyar közönséget s főleg a miveltebb osztályt 

egy oly munkával magajándékozni, mely nap-

jaink föhibáját, a vallási kétkedést, e kútforrását 

a lanyhaságnak, hitetlenségnek és erkölcsi foszla-

dozásnak. bölcsészi,ész és történelmi okokkal mez-

telen balgaságában elénk állítván, minket az igaz 

egyház édes anyakebléhez szorosabban fűzzön. 

Fogadja m é l t ó s á g o s g r ó f U r , kinek 

az üdvözítő vallás által mélyen áthatott honfiúi 

keblét fájdalommal sebzik a nemzeti boldog-

ság amaz ellentörői, való tiszteletem e szerény 

tanúságát kegyesen, s legyen nemes lelke haj-

lama szerint az ihletett spanyol tudós fölvilágosító 

elveinek terjesztője és támogatója, hogy igy min-

denünnen pártfogolva, minélelőbb győzzön a 

szent igazság és jöjön egy boldogabb kor ! 

Török-Becsén, sz. Mihály hava 9-én, 1864. 

JFordító. 





Balmes Jakab áldozár életrajza. 

T^üalmes Jakab Cataloniának Yich nevü helységében 

1810—ik évi augusztus 28-án született. Szülői szegé-

nyek, de értelmesek, jámborok és erkölcsösek valának. 

Atyja, mesterségére szürszabó, anyja, Urpia Teréz, fö-

löttébb erélyes jellemmel tündökölt, mely valódi, hitben 

erős, de magában szigorú szeretettel foglaltatta öt gyer-

mekei nevelésével. E szilárd, az elványulástól és min-

den kéjvágytól idegen nő volt az, ki gyermekébe a 

mély áhítatot és a szent Szűz iránti lángoló szeretetet 

jókor átültelte. A spanyol nép szokása szerint szent 

misét reggelenkint szent Domokos egyházában hallga-

tott, honnét sohasem távozott addig, mig a tanulók véd-

szentje, aquinoi szent Tamás oltára előtt fiának tudo-

mányt és szentséget ne esdekelt volna. 

A Pyrenáek tövében fekvő Yich, püspöki szék-

hely s régidötöl jámbor, istenes városnak ismert, 

hol a vallási ünnepélyek, az istenitisztelet és hit-

szónoklat egyedüli mulatság. A lakosok elszigetelt 

helyzetüknek dacára, munkásak, iparkodók, és átalán 

jólét és elégültség honol köztük. Ily légkörben kez-
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dett Balmes Jakab pihegni. Legifjabb éveiben már rend-

kívüli lélek-és jellem-élénkséget mutatott, mely azon-

ban mély vallásossága által komoly, magábavonult irányt 

nyert, Mintegy hét éves korában kezdte a latin nyel-

vet tanulni. Szülővárosa püspöki szemináriumában vé-

gezte a hat latin osztályt, hol is három évi bölcsészeti 

tanfolyam után a theologiai tanulmányokhoz fogott. 

Papságra szánva s Istentől arra hivatva korán hajolt a 

szigorú rendszabály fékei alá. Senki sem látta őt más-

helyt, mint a szülői hajlékban, a templomban, a növel-

őében, egyik vagy másik zárdában és a püspöki könyv-

tárban, melyből rendesen nem távozott addig, inig be 

nem zárták. Szülői vagyontalanok levén, a vichi sze-

minárium növendéke aligha juthatott volna a szellemi 

kifejlődés tökélyére azon segédforrások nélkül, melyeket 

az egyház Spanyolhon e kis városában, mint egyebütt 

a keresztény világban, készletben tart vala. Tizennégy 

éves korában a tonsura által kispappá avattatván, némi 

beneficiummal is elláttatott. Miután a nagyreményű ifjú 

szorgalma és haladása a vett jótétnek tökéletesen meg-

felelt, s a püspök, kinek gondoskodása személyileg 

terjedt a szeminárium növendékeire, a tantársait fölül 

szárnyaló ifjú növendékpapot megismerte, a cervenai 

egyetemnél (mely jelenleg fölfüggesztetett) Boromái 

sz. Károly collegiumában ingyen ellátással ajándékozd 

meg. Ez 1826-ban történt. Balmes elérte tizenhatodik 

évét. 

Itt, mint Yichben, rendkívüli tehetségeit átalános 

figyelem és csudálkozás kiséré. Szerelte a magányt 



és szakadatlanul tanult. Szigorú könyvei megválasztá-

sában, sokkal többet elmélkedett, mint olvasott s rajta 

volt, hogy a feltett kérdések feleletét, mielőtt megoldásuk 

után nézne, önmagától kitalálja. Tizenhatodik évében 

veszélyes mellbetegségbe esett és az egyetem egész-

sége helyreállását (1828-ik évi junius 13-án) a szent 

Szűz oltáránál ünnepélyes hálamisével ülte meg. Ez 

időtől egészsége mindig kényes és gyenge maradt; a 

betegség csirája, mely szép életének oly kora véget 

szakított, immár belé volt oltva. 

Hét évet szentelt Balmes kiképeztetésére Cerverá-

ban olyként, hogy ezekből négyet kizárólag aquinói 

sz. Tamás tanulmányozására fordított. Ezen egyházatya 

Summa-ja lőn tudományának alaposzlopa és kimerít-

hetlen forrása theologiai, philosophiai és politikai böl-

cseségének. 

Éleselmüsége- és itélettisztaságával, melyekkel Is-

ten öt fölruházta, csudálatosan párosult a rendkívüli 

emlékezőtehetség. Szokása volt, hogy hasztalanul ne 

olvasson, az áttanulmányzott könyvek tartalomjegyzé-

két elméjébe sajtolni, vagy inkább, magától maradt 

meg az lelke előtt. Egy barátja egyszer próbára tevé 

emlékezötehetségét, Balmes sz. Tamás Summája egy 

tetszés szerinti részének tartalmát, mi több, Don Qui-

xote fejezeteinek föliratait, melyet különben csak mu-

latságból olvasott, felakadás nélkül el tudta mondani. 

»Jakab." kiáltott fel barátja, „te bűvész vagy, vagy 

Isten csudaférfinak teremtett!" 

Mily könnyűséggel tanult, a többi közt a követ-



kezökböl látható. Moner Xavér, tantársainak egyike, 

jó sakkjátszó, öt is meg akarta e játékra tanítani; né-

hány nap múlva azonban általa fölülhaladtatott. Ugyan-

ettől tanulta Balmes a francia nyelvet is és pedig oly 

sikerrel, hogy nemsokára tanítójának is leckét adhatott. 

Huszonharmadik évében ugy beszélt és irt latinul, mint 

anyanyelvén. 

Az egyetemet 1833-ban mint theologiai licen-

iátus hagyta el. Szülővárosába térve, hogy egy üre-

sedésbe jött prábendához jusson, nyilvános vizsgálat-

nak veté magát alá. Spanyolhonban e kitüntetést csak 

azok nyerik, kik a nyilvánosan hirdetett csődnél pálya-

társaikat érdemben meghaladják; a tudomány, szónok-

lat, jámborság és erkölcsösség jutalma az. A fiatal Bal-

mes tevékenysége közálmélkodást szült ugyan, a ki-

tüntetésben mindazáltal egy idősb pályázó, Soler J. úr 

részesült, ki később Balmesünk legmeghittebb barátja 

lön. De az ifjú licenciátus hírneve azért napról napra 

terjedt. — Ezek után nem sokára áldozárnak szentel-

tetett. Száz napig tartó szent gyakorlatok által készült 

e kitűnő fontosságú lépésre. A szcntelés után óhaját 

kérto püspöke. Balmes alkalmaztatásért könyörgött a 

lelkipásztorkodásban; de föpásztora tanácsa oda irá-

nyult, hogy térjen vissza az egyetembe, folytassa tanul-

mányait és fejleszsze tovább szerencsés tehetségeit. 

Itt Cerverában ismét két uj évet szentelt további 

mivelödésére. De már nem közönséges tanuló többé. 

Szelleme az iskola korlátain áttört és nyüsgöbb vilá-

gokban száguld. Mig magántanulmányain kivül mint 



tanárihelyettes működött, a Spanyolországot hullámzásba 

hozó politikai sürgelmek sem maradtak nála befolyás 

nélkül. Balrnes a forradalmat egész a legbensőbb je-

lenségekig tanulmányozta és mégis, fiatalsága és élénk 

jelleme dacára az okosságnak, mérsékeltségnek és be-

látásnak már akkor oly kincsét mutatá, hogy ment 

maradt minden politikai tévedéstől, melybe különben 

nem ritkán nagy és helyes gondolkodású férfiak is sü-

lyednek, ha magukat az események zádor örvényével 

elsodortatják. E mellett nagy mérvben volt meg benne 

a spanyol jellemmel sajátos számítás és visszatartóz-

kodás. „Sohasem jött ajkaira szó," beszéli élétirója 

Soler, „a mely mondani vagy bizonyítani jogot adna, 

hogy Balrnes többé vagy kevesbé szabadelvű és azon 

idők szerencsétlen pártigéi szerint, f e h é r vagyfekete 

lelt volna. Nem volt ö az ember, ki gondolatait köny-

nyen kitaláltatja. Mellőzve a legszilárdabb meggyőző-

dés sugalta politikai iratait, bizonyos, hogy Balrnes 

tudor benső véleményét csak megközelítőleg sem lehe-

tett gyanítani." 

1835-ben több másokkal az egyetem által éven-

kint a legjelesb tanulói közt kiosztatni szokott tisztelet-

beli tudori oklevélért folyamodott. Balrnes kapta azt. 

A tudori cim, jutalma vo'.t utolsó iskolai győzel-

mének. 

De immár kimeríté a segédforrásokat, melyeket 

mivelödésére a cerverai egyetem nyújtott. Visszavonult 

tehát szülővárosába, hol négy évig foglalkozott csendes 

rejtekében magántanulmányokkal. Ezen elvonultság, 
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mely jellemére és lelkére az érettség zárbélyegét nyomta 

és melyben önfentartását csak néhány roszul fizetett 

tanórából nyomorultan láthatta el, reá nézve, ki ma-

gasbra volt hivatva, kinos kezde lenni. Ugy látszik, 

hogy dacára a sok törnjénezésnek és ráhalmozott di-

cséreteknek, megyéjében nem részesült ama tényleges 

elismerésben, melyet méltán megérdemelt volna. Levelei 

tanúskodnak, mily keresztény egykedvűséggel engedte 

át magát a helyzetnek, melynek jól érezte kinos al-

kalmatlanságát, melybe azonban a Gondviselés öt azért 

helyezte, mivel magas szelleme végleges tökélyü ki-

fejlődést igényelt. 

Yichhen 1837-ben mennyiségtani tanszék volt 

alapítandó; Balmes más egyél) kilátások hiányában 

folyamodott ezen állomásért. Csudálatos hajlékonyságu 

és ügyességü szelleme a tudomány minden részeibe 

behatott. A positív tudományok anélkül is különös 

vonzerővel voltak reá. A mennyiségtani tanulmányok 

tehát üdülésére és nyugalmára szolgáltak. Keresztül 

tanulmányozta ezeket legbensőbb lényegökig. Hivatalát 

fényes sikerrel teljesítő. A rendelkezésére hagyott 

szabad időt arra használta, hogy az emberi tudományok 

változatos mezején körültekintsen, jóllehet körülötte a 

polgárháború dühe zajongott. Mindez azonban nem 

gátolta öt a jelen eseményeit élénk részvéttel kisérni 

s eként ama gyakorlati s kora szükségleteinek megfe-

lelő bölcseséget szerezni, mely dicsőségét később oly 

tündöklő nagyságra állítá. 

A fegyverzörgés néha azon csendes rejtekbe 



is felhangzott, hol Balmes vichi ifjú tanítványait maga 

körül gyüjté. Előadásait olykor a vészharang, vagy 

közriadal lármája háborgatá; ha lehető volt folytatni, 

nem zavartatta magát; ha nem, fölkelt tanító és tanít-

vány s csendesen visszatértek lakhelyeikbe. Ezen időből 

Soler a következőket közli velünk: „Balmesnek majd-

nem egy könyve sem volt. Tanulmányait minden hát-

ráltatni látszott: a politikai viszonyok, lakhelye, csa-

ládjának állapota. Gyakran történt, különösen téli 

estéken, hogy több órát töltött, gondolatokba mélyedve, 

magányosan, gyertyavilág nélkül. Valamint, szokta volt 

mondani, a testi tápszerek emésztése bizonyos időt 

igényel, szintúgy syükséges az olvasás minden óráját, 

hogy gyümölcshozó legyen, több órai elmélkedésnek 

és fontolgatásnak követnie. Sétáiban kerülte a közönség 

által gyakran látogatott helyeket. Ahítatgyakorlásaiban, 

mint minden egyébben, szeretett észrevétlen és látatlan 

lenni. A sz. mise-áldozaton kivül egy félreeső temp-

lomba vonult napi ájtatosságra, az oltáriszentséget és 

a sz. Szüzet meglátogatandó. Oly jámbor lélek, mint 

az övé, az elmélkedés tápszere nélkül nem tudhatott 

megélni. Az elmélkedés bizonyos neme, sok tudományos 

gondolkodással elegyen, volt különben folytonos fog-

lalkozása." 

A „Krisztus követéséről" cimű könyv mindig 

kezeinél volt. A keresztény, tudós és hazafi hármas 

szeretetével olvasta Spanyolhon vallási remekíróit. 

»Tudjátok," mondá egyizben két barátjához, „hogy a 

vallás mélyen gyökerzik szivemben. Nem olvashatok 



rosz és tiltott könyvet anélkül, hogy szükségét ne 

érezném kedélyemet a szentírás, Krisztus követése, 

vagy granadai sz. Lajos által ismét jó hangulatba 

hozni. Mi fog azon gondatlan ifjúsággal történni, mely 

minden védv, minden tapasztalás nélkül mindent össze 

mer olvasni ? Borzadok e gondolattól. Mily vész fe-

nyegeti innét a nyilvános erkölcsiséget!" 

Az 1839-ik év kezdetén Madridban egy vallásos 

folyóirat: El Madrileno catolico díjt tűzött az egyházi 

cölibátusról értekező legjobb munkálatnak. Balmes az 

időben még egészen ismeretlen, küldött is be egy 

dolgozatot s jutalmat nyert, mely mégis csak azon 

megtiszteltetésben állott, miszerint értekezésének a fo-

lyóiratban hely engedtetett. Ez időtájban zárta le kedves 

anyjának szemeit is. E nő, ki azelőtt sohasam nyitotta 

meg ajkait fia dicséretére, ily szavak után adta ki 

lelkét: „Fiam, a világ sokat fog rólad beszélni!" — 

és megfutá pályáját. — A sz. Tamásnak ajánlott ta-

nítvány elérte a kort, hogy nagy dolgokat kezdjen! 

Hátra van nyilvános irói pályájáról, mely fájdalom 

oly rövid volt, némit még elmondanunk. 

Esparlero épen akkor űzte el a mérsékelt pártot 

a kormányról. A forradalom zajongó torzsalkodással 

követelte az egyházi javak teljes elrablását. Híjába 

hangzott a tilalom e rendszabás ellen szószékről s 

a folyóiratokban, a forradalmi nyüzsgés e pillanatában 

jelent meg egy röpirat: „Társadalmi, politikai és gaz-

dászati észrevételek a papi javakról." Catalonia egy 

hirnélküü városának nyomdájából került s egy egészen 
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ismeretlen névaláírással, de minden lapján első rangú 

tudományosság, bölcsészet és szonoklat hü -lenyo-

matával diszeskedett. Alig pillantottak a mérsékelt 

pártbeli országférfiak e röpiratba, szerzője előttük 

azonnal nagynevű ember lön. Martinez de la Rosa 

egész lapokat olvasott fel a cortes előtt belőle. Spa-

nyolhon álmélkodással hallá, hogy a szerző egy fiatal 

áldozár: Balmes Jakab. 

Balmes barátjai tanácsára lakhelyét Barcelonába 

tette át. Itt történt, hogy néhány hóval azon első irat 

megjelenése ulán, a forradalom vészvihara közepén, 

midőn Espartero hatalmának tetőpontjára hágott, má-

sodik kitűnő politikai munkáját is : „Elmélkedések Spa-

nyolország állapota felett" közrebocsátotta, mely leg-

inkább Espartero ellen volt intézve. Nem kis bátorság 

kellett oly időben, annyi határozottsággal, oly néze-

teket nyilvánosságra hozni. E müvéről később maga 

Babnes mondá: „Ezen iratomban nem vállaltam ma-

gamra Krisztina királynő védelmeztetését; keveset 

gondolok a személyekkel; csak a hit és kormány ép 

elveit lámogalám. Noha már akkor a forradalom ten-

dentiája és Espartero nagyravágyása nyilvánossá lőnek, 

én mégis azt állítottam: a kormánygveplö királyi 

kezekbe való! Teljes szabadsággal nyilatkoztam a ká-

rolyiak mellett, meggyőződésüknek és szándokuknak 

igazságot szavazván, s már akkor kimondtam, amit ma 

ismétlek: nem állhat meg nálunk politikai rendszer, 

mely ama nagy pártot, mint elemet, a kormányzásba 
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a károlyiak leverettek, a forradalom dühe a vész leg-

inagasb fokáig csapongott." Az „Elmélkedések Spanyol-

ország állapota felett" Balmes legjelesb politikai könyve, 

s magában is elégséges, hogy neve a történetben 

dicsőséggel említtessék. 

De nem a politika mezeje az, melyen Balmes 

legnagyobb irói dicsőséget volt aratandó. A politika 

mindig mellékes dolog volt és maradt előtte, melyhez 

csak az események hozták öt esetleg közelebb. Már e 

két irat megjelenésénél régebben egy nagyobbszerü 

munkán dolgozott; erre Guizot Európa műveltségéről 

irt müve ösztönözte. Ily cim alatt látott napvilágot: 

„A protestantismus párhuzamban a katholicismussal, vi-

szonyítva az európai műveltséggel." Egy időben a spa-

nyol kiadással Franciaországban egyik barátja, Blanche 

Rafíin,*) később életirója, ennek francia fordítását 

készíté el, inely'még azon évben Parisban meg is jelent. 

E kiadás szerző hírnevét európaivá tevé. Méltán állít-

tatott Franciaországban Chateaubriand, Bonald és Maistre 

mellé. Ez időben kiadójával elutazott Párisba és Ang-

liába, hol több kitűnő férfival baráti frigybe lépett s 

alkalmat nyert látkörét jóval tágíthatni. Balmes hat 

havi távollét után 1842-iki octóberben, miután Mad-

ridban tartózkodott, Barcelonába tért vissza. Hazájába 

tértével Espartero titkos rendőrsége őrizet alá vevé s 

fenyegetőzésekkel ilieté. A királyi tekintélynek nyilván 

*) Dr. Lorinzer ezen életrajzot, melynek fordítását adjuk, 

nevezett író munkája után szerkesztette: „Jacques Balmes, sa 

vie et ses ouvrages par A. dr Blanche Kaffin. Paris 1894. 
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hódoló nézetei, buzgalma a dietátor által akkoron ül-

dözött egyház érdekei iránt, elégségesek valának 

ellene azon vádat emelni, mintha Franciaországban a 

mérsékelt pártbeliekkel titkos szövetséget kötött volna. 

E gyanú alapnélküli volt s majdan hamisnak bizonyult. 

Balmes magán és nyilvános ellenszegülő volt. A for-

radalom és vallástalanság ellen kifejtett tevékenysége 

s fáradhatlan szorgalmáról tanúskodik a két majdnem 

egyedül általa irt és kiadott folyóirat: La C i v i l isa-

c ion és La Soc i edad . Szalézi sz. Ferenc elmél-

kedéseiből már ezelőtt készített az év minden napjára 

egy spanyol kiadást, és irt egy hittant gyermekek 

számára, mely művészi egyszerűsége és célirányossága 

miatt világszéltében mindenütt, hol a spanyol nyelv 

honos, de különösen Délamerikában, elterjedt. 

A polgárháború folytán Barcelona háromszor 

vétetett ostrom alá különösen utóbbilag, midőn az exal-

tadók végmaradványai ide vonultak vissza, egy lázongó 

város iszonyú képét mutatá. Balmes, hasonlóan Archi-

medeshez, az által sem engedte magát tanulmányaiban 

és elmélkedéseiben zavartatni, ámbár a fölső emelet 

kis kamrájának tetőzetén át, ahol Balmes tamilt, egy 

bomba zuhant pamlagára. Az ostrom ijedelmei köze-

pette a psalterium- és szentíráson kívül minden egyéb 

könyv segélye nélkül egy népszerű észtant irt, mely 

1835 -ben: „Criterio, vagy gondolkodás- és itélettan," 

cim alatt jelent meg. 

Espartero bukása után Balmes, mint hírneves és 

ünnepelt férfi Madridba hivatott, hol a legkitűnőbb 
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férfiaknak kezet nyújtva: „El pensamiento de la Na-

ción" folyóirat kiadásával foglalkozott. Egyedüli és fö 

törekvése volt a vallásnak szolgálni, az egyházat és 

államot védeni, a politikai pártokat kibékíteni, hazájá-

nak a békét megszerezni. Erre nézve leghalhatósb 

eszköznek vélte Izabella, az ifjú királynőnek egybe-

kelését Don Carlos idősb fiával. Befolyása felette nagy 

volt; a legtekintélyesb nagyok s az egész mérsékelt 

párt vele tartottak. Viluma jobbját nyujtá neki; az 

egyházi javak eladatásából, az ő befolyása folytán, 

misem lett; Narvaez is egyetértett. 

Az 1845-iki év május havában a tervezett ki-

békítés előlegezése végett Don Carloshoz küldetett. 

Annyira vitte volt már a dolgot, hogy utóbbi királyi 

címéről lemondott s jogait fiára ruházta át, ki Mon-

temolini gróf nevet vett fel. E jól kezdeményzeit szép 

terv, melynek kivitelére oly nemes erők áldozták ma-

gukat, a francia udvar cselszövényein — fájdalom — hajó-

törést szenvedett. Batmes, bú és fájdalom által lesújtva, 

búcsút mondott politikai pályájának, odahagyta Madridot 

s visszatért szülőföldére, hol éltének végszakát Filo-

sofía fundamental és Filosofía elemental (iskolai kézi-

könyv) bölcsészeti munkák Írásával töltötte. Utoljára 

ragadott tollat, hogy egy IX. Pius cimü röpiratban a 

jövőbe kiható reményeit letegye. Affre, a boldogult 

érsek és a párisi torlaszok vértanuja kívánatára böl-

csészeti tankönyvét latinra is átfordította, hogy az 

Franciaország papnöveldéiben kézikönyvül használtat-

hassák. 
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Az 1848-iki májusban Balmes mindinkább nö-

vekvő gyengélkedése miatt az orvosok tanácsára szü-

lővárosába ment a hegyi légben erőit ismét helyre-

állítandó. Soler kanonok házánál, rokonai és baráti 

karjai közt legszívesebb ápolásban részesült, — de 

fájdalom már későn; a lélek oly hihetetlen megfeszí-

tések után, a különben is gyengélkedő testet földhöz 

verte. Egy orvosolhatlan tüdővész a halál árnyékát 

borítá föléje. Ugyanazon év Űrnapján nagy áhítattal 

részesült a haldoklók szentségeiben. Legnagyobb kinjai 

közt nem hangzott panasz, sőt egyetlen sóhaj sem 

ajkairól. Halála előtt két órával ismétlöleg s megindító 

fájdalommal nyilatkozott gyóntatóatyjának szive töre-

delméröl. Szemeit haldoklás közben szüntelen egy Mária 

képre szegzé, s igy lelkét a szent Szűz kezeibe ajánl-

va, hogy a legfönsőbb bírónak ö általa mutattassák 

be, meghall 1848-ik évi julius 9-én, délután 3 óra 

és 20 perckor. 

E kora halál egész Spanyolországban fájdalmas 

benyomást idézett elő; még politikái ellenei is elisme-

résükkel tisztelék meg a rendkívüli férfit; minden spa-

nyol hazájának dicsőségét látta benne. Szülővárosa 

fejedelmi temetést rendezett számára, melynél a világi 

és katonaihatóságok s majdnem az egész lakosság 

jelenvoltak. Maga a püspök végzé a gyászszertartást. 

A vártanács pedig, négy napra halála után, egy nyil-

vános tért nevéről határozott nevezni. Más helyeken 

is tartattak gyászistenitiszteletek; a gyászbeszédek közöl 

sok sajtó alá került. Egész Spanyolhonban aláírás nyit-
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tátott, hogy „a k a t h ö l i k a h i t n agy v é d ő j é n e k , 

a k e r e s z t é n y b ö l c s é s z n e k , a j á m b o r és ki-

t ű n ő i r ő n ak , Bal mos J a k a b á l d o z á r n a k " — 

ezek voltak cimei — egy nevéhez méltó emlék emel-

tessék. — 

A hivatal és méltóságok utáni törekvést mindig 

megvetette, ámbár könnyen juthatott volna magas egy-

házi kitüntetésekhez. 0 élte egész végleheleleig csak 

egyszerű világipap maradt. De magas érdemei nem 

hagyattak életében sem elismerés nélkül. Halála előtt 

kevés hóval a madridi kir. tudományos akadémia 

tagjának kebelezte. A madridi apostoli nuntius msr. 

Brunnelli pedig korunk egyháziatyjának mondotta és 

maguk a pápák XVI. Gergely és IX. Pius bizonyságu-

kat adák, mennyire tudták öt becsülni. Halálos ágyán 

azon megtiszteltetésben részesült, hogy a szent Atyától 

levelet kapott, melyben az véleményét kéri Spanyol-

ország egyház-politikai állapota felöl. E tiszteletteljes 

megbízást azonban többé nem teljesíthette. 

Az elköltözöttnek Spanyol- és Franciaországban 

megjelent többrendbeli részletes életrajzai tanúskodnak 

kortársaira gyakorolt befolyásáról és átalános tisztel— 

tetéséröl. Vonzó képét adják ezek a szeretetre méltó 

jellem, szellemi erő, minden papi kötelesség lelkiisme-

retes teljesítése, a csudálandó kitartás és rendszeretet, 

a szives őszinteség, ítélet és életíinomság, a szegények 

iránti jóakaratnak, barát- és rokon-szeretetnek; mind-

ezek a nemes lelket korunk legszebb, legdrágább 

jelenségévé teszik. 
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Ha végül rövid vázlatát adjuk annak, mi volt ö 

és mit tett, leginkább csudálatra méltó benne: 

L é l e k-nagy s ág a , mely az emberi tudományok 

minden országait átlengi vala. Mint hittudor, bölcsész, 

országász, lörténetbuvár, mennyiségtudós, az irodalom 

és művészet alapos ismerője, hivatva volt a kalholika 

igazságnak mindenben diadalokat készíteni és ügyes 

volt az egyház szolgálatában oly fegyvereket használni, 

milyeket az európai civilisátio jelen állása igényel. 

Nem csak legtágabb tudományosság és olvasottsággal, 

de beható észszel, finom, mindenütt elevent érintő 

tapintattal is birt. 

F á r á d h a t l a n s z o r g a l m a és e r é l y e s ki-

t a r t á s a nem kevésbé csudálandó; ezek tevék, hogy 

rövid életfolyása alatt annyi tudományt s oly bő mérv-

ben sajátjává tehetett, s oly sok, nem csak hevenyé-

ben összefércelt, hanem hosszú és mély tanulmány 

érlelte irodalmi gyümölcsöt irhatolt. 

Leginkább kell azonban csudálkoznunk Balmes-

nek kortársaira gyakorlott b e f o l y á s á n és a hatá-

sokon , melyeket ezen egyszerű áldozár kitünöleg 

hazájában előidézett. E tekintetben igy nyilatkozik róla 

egyik életirója: „Balmes az egész spanyol nemzet ok-

tatója; Spanyolhonban a vallásnak, a politikának és 

bölcsészeinek ö adott uj irányt s számtalan szellemet 

vezérelt az igaz ösvényre." Ö adott a kath. öntudat-

o k , mely ott, mint egyebütt részben már elhamvadt, 
u j lángra lobbantó szikrát, e g y m a g a eszközölvén 

ezáltal, mit Németországban néhány évvel utóbb a 

\ 
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kath. egyletek elérni törekedtek. Többi közt lényeg-

ben neki köszönhető, hogy az utóbbi francia forrada-

lom Spanyolhonba át nem csapott; hogy a kormány 

páratlan önzetlenséggel az egyházállam forrongásiban, 

a szent Atya rendelkezésére tetemes hadsereget állí-

tott; hogy Rómával a vallásra előnyös concordatuin 

lehetővé lőn; hogy a conservativ elem a ministerium 

és a cortes-nél mindinkább szilárdult; hogy ama sze-

rencsétlen országban a jog és rend elveihez való visz-

szatérés lendületet nyert és a forradalom legújabb 

gyászos viszhatásának dacára (melynek vége ugyan 

még nem tudható) immár a legszebb reményekkel 

kecsegtet. Az országnagyok közöl, kik Balmes befolyá-

sának elvitázhatlan jelveit viselik, a hires és valódi-

lag katholikus Donozo Corles, Marques de Valdegamas 

is említhető, ki a cortesnél szónoklatával annyi fényes 

diadalt aratott, és később Párisban spanyol követté 

választatott. A Spanyolországban Balmes által előidé-

zett eszmefordulat mindenesetre maiglan is fönálló ta-

gadhatlan tény. Ha ezen ország szerencsés lehetett 

ismét visszatérni az ösvényre, melytől már távozni 

kezdett; ha ősi, jogos és katholikus hagyományai előtte 

ismét szentté lőnek: kitünöleg Balmes Jakab az, kiben 

ezen érdemeket tisztelhetjük. Talán épen az iró kora 

halála volt tanai hatáserejének emelöjé. Midőn egy 

folyóirat egyszer megmerte a napot nevezni, melyen 

Balmes egy hires, tehetség- és befolyásban szintén 

rendkívüli szakadárpapnak sorsában osztozandik, igy 

felelt a jámbor tudós: „Reménylem, bogy Isten, mi-
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előtt oly szerencsétlenséggel sújtana, inkább kora ha-

lált küld nekem." Nem csak végleheleteig őrizte szep-

lőtlen igazhitüségét, hanem még halála is sokszuiosiíni 

látszott fáradalma« életének gyümölcseit. Az Ur, ki őt 

a kath. tudományosság fáklyájával diszíté fel, találand 

eszközt és módot, hogy annak fényét a spanyol földön 

éleszsze, vagy azt más kezekben ujolag meggyújtsa, 

melyek oly tiszták és nemesek , miként az övéi. 



E l s ő l evé l . 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

S ' emény munkával terhel nagybecsű levelében, mi-

dön a beszédet a hitetlenség mezejére tereli. Ez ko-

VVunh problémája, fökérdése, mely a többi fölött ural-

kodik és a mindennapi fölé ugy emelkedik, mint sugár 

ciprus alacsony csalit fölé. Mit gondolok a hitetlenség-

ről, mint vélekedem az ezen gyöngeség által annyira 

elkapott emberi szellem jelen állapotáról, melyek az 

innét forrásozó és a hit dolgát leginkább érdeklő való-

színű eredmények? — Mindezt megmondjam Önnek; 

e kérdések mindegyikére tökéletes és megnyugtató 

választ vár Ön és hozzá teszi: „hogy az által elméjé-

nek homályfoltjai kissé talán fölvilágosulnak s majd el-

határozhatja magát ujolag a hit szárnyai alá lépni." Ön 

sejteti félelmét amiatt, hogy feleleteim túlzottan dogmatiku-

sok és határozottak leendenek, midőn szeretetteljes inte-

emmel tudatja velem, „hogy üdvös egy szempillantásra 

egyéni meggyőződésünktől eltérnis fölegazon lenni, hogy 

bölcsészeti vitákban lehető legkevésbé tűnjék elő a hit-
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tanok megmásolhatlan szilárdsága." Mosoly derült aj-

kaimra, midőn a most leirt szavakat olvasóm; Ön, mint 

látom, a bölcsészetben is ép oly hitelvűnek képzel en-

gem, milyennek a vallásban talált, ügy látom, hogy a 

hitetlenek és protestánsok a katholikusok szellemi rab-

sága ellen emelt kajdácsolásokkal nagyrészleg elérték 

megvetendő célúkat, a mennyiben legalább a vigyázat-

lanokat azon meggyőződésre hozták, miszerint hitdol-

gokban az egyház tekintélyének hódoló alázatunk szel-

lemi röptünket olyannyira gátolja, sőt a hithez nem 

tartozó dolgokban is az elmélkedés szabadságát oly-

annyira korlátozza, hogy egy fönséges független böl-

csészetre egészen képtelenek vagyunk. Átalános szeren-

csétlenségünk, hogy megítéltetünk mielőtt ismertetnénk, 

elátkoztatunk, mielőtt meghallgattatnánk. Ám a kath. 

egyháznak a hivők elméji fölött gyakorolt tekintélye 

miben sem kárósítja a szentírás szavaiban kifejezett 

jogos és észszerű eme szabadságot: „Átadá a világot 

az emberek kutatásainak." (Eccles. 3, 11.) 

Sőt azt merem állítani, hogy a katholikusok, épen 

azon biztosságuknál fogva, mely szerint az igazság a 

legfontosabb kérdésekben kizárólag az ö részükön 

van, sokkal nyugodtabb és figyelmesebb lélekkel fog-

lalkozhatnak tisztán bölcsészeti kérdésekkel, mint a 

hitetlenek vagy kétkedők. E kettő közt épen az a kü-

lönbség, mi azon vizsgáló közt, ki az ég és föld tüne-

ményeit minden veszélytől ment helyről szemléli s egy 

másik közt, ki vizsgálódásit a habok kegyelmétől függő 

palánkról intézi. Mikor fogják végre a vallás ellenei 

2* 
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is belátni, hogy a törvényes tekintélynek való alávet-

tetésben nincs semmi szolgai, hogy az Istentől kinyi-

latkoztatott igazságok iránti hódolat nem kemény rab-

szolgaság, hanem a legnemesebb szabadságunk gya-

korlatára tér. Mi katholikusok is buvárkodunk, mi is 

kétkedünk, mi is messze kiiramlunk a kutatások ten-

gerére; de nem tévesztjük szemeink elől a delejlüt — 

a hitet; a nap világánál, mint éji homályban, tudni 

akarjuk, hol az égsark, hogy utunkat a szükséghez 

képest irányozhassuk. 

Szellemi gyengeségünk, az emberi ismeretek bi-

zonytalansága s azon kiváló szükségességről beszél Ön, 

mely öngyarlóságunk érzetében szüntelen arra intsen 

minket, hogy vizsgálódásinkban szerény visszatartóz-

kodók legyünk. Vájjon magunkviselete legrábeszélöbb 

apologiája nem épen e megjegyzések-e? Nem azono-

sak-e ezek avval, a mire mi folyton oly nagy súlyt 

fektetünk, mindegyre azt bizonyítván és egész a kéz-

zelfoghatóságig magyarázván, hogy bölcs dolog s el-

kerülhetlen szükséges, bizonyos szabálynak hódolva 

élnünk? Feltéve, hogy alkalmam van és a viszonos 

őszinteség kívánja teljes nyíltsággal és elfogulatlan-

sággal nyilatkozhatnunk egymás előtt, biztosítom Önt 

és azt vélem, miszerint — a vallási tárgyakat kivéve 

— a scepticismusban Ön sem telt nagyobb haladást 

annál, a kit olyannyira hitelvünek tart. 

Volt idő, midőn bizonyos nevekhez szőtt varázs 

és a halántékaikat diszitö dicsőség csillámkoszorujának 

vakító ragyogása, a tudományos világban végképi járat-
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Ianságom, de legkivált a nemes csábétek után sóvárgó 

ifjúi tűz, a tudomány iránt élő hitre lelkesítettek s 

ujongva üdvözöltetek velem a szerencsenapot, melyen 

magamat, mély titkaiba avatandó, legyek bár a fölken-

tek utolsója, szentélyébe lépendek. Ah! legszebb csa-

lódás volt az, mely emberi szellemet valaha elbűvöl-

hetett! ügy néztem akkor a tudós életét, mint egy 

földi félistenét; emlékszem, hogy egyszernél többizben 

gyermekes irigységgel függesztém szemeimet külön-

ben egy igen köznapi embert födő hajlékra, kit akkori 

tapasztalatlanságomban óriásnak tartottam. Mindenek 

lényegébe hatni, a természet titkait eltakaró sűrű fá-

tyolt elemelni, uj világokat találva a köznapiak előtt 

ismeretlen magaslatokig emelkedni, a legtisztább fény 

légkörében lélegzeni, hol a lélek elválik a testtől s az 
u j jövő örömeit előre élvezi: ezek leendettek vélemé-

nyem szerint a tudomány jótéteményei. Ily boldogság 

áradozó tengerében képzelém a tudósokat; a mihez 

még a mindünnen felhangzó taps és dicsőítés járult, 

hogy vigasztalja őket még azon rövid pillanatokban 
ls, midőn magas röptükből alászállva megalázzákt 

magukat, hogy lábaikkal a földet ismét érintsék. 

Az irodalom — gondolám — a szép és fönséges, 

® helyes izlés és a szenvedély« kröli buvárlataiban ha-

tározott szabályokkal kedveskedik nekik, melyek a hall-

gatók vagy olvasók lelkében a célzott hatásokot soha-

sem tévesztik, Ész- ós eszmetani tanulmányaik a lélek 

működései és ezek egymásközti öszfüggéséről tiszta 

ismeretet szereznek nekik, mely által az igazsághoz a 
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tudomány minden ágában könnyű szerrel juthatnak. A 

mennyiség- és természettani tudományok pedig fel- v 

vonják előttük a természet titkait elfedő lepelt. Az egész 

teremtés minden talányai és csudáival kitárul a tudós 

szemei előtt, mint valamely ritka értékű festmény, 

mely csak kiválólag megtisztelt nézőknek gördíttetik 

szét, A lélektan az emberi lélek tökéletes fogalmára, 

legbensőbb természete, a testhezi viszonya, befolyása 

és azon módra tanítja őket, miként kapja emez amat-

tól a különféle benyomásokat. Az erkölcsi, társadalmi 

és országászati tudományok terjedelmes rajzban állít-

ják eléjök az erkölcsi világ csudálatos öszhangzását, 

a haladás és társadalmi mivelödés törvényeit s a helyes 

kormányzás csalhatlan szabályait. Szóval: azt képzelém, 

hogy a tudomány számtalan csudákat mivelö büvszer s 

hogy a birtokához jutott szerencsés a szerencsétlen 

emberiség tömege fölé mérhetlen magasig emelkedik. 

Hiu csalódás! mily hamar indulál fonnyadásnak, le-

hullatád leveleidet, mint a nyár hevén elaszott virágszál! 

Minél aranyosabbak valának álmaim s nagyobb a 

vágy megtudni a rejtőző valót, annál gyorsabban jöve 

a kiábrándulás órája. Alig téptem a tanulmányok azon 

időszakába, hol némely fontosabb kérdések kerülnek 

szőnyegre, máris elviselhetlen nyugtalanság kezdé lel-

kemet zaklatni; mert sem az által, init az olvasottakból 

meríték, sem a hallottakból eléggé felvilágosítva nem 

érzém magam. Elfojtottam lelkem szüntelenül ébredező 

gondolatit; de a bajon nem segíthetek; teljes kielégít-

tetésemet tehát csak a jövőtől reménylvén, mindinkább 
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tanokat — gondolám — melyeknek most csak elemét 

értem, terjedelmükben kell ismernem és akkor kétség-

kívül megjön majd az óhajtott biztosság és világosság. * 

Még akkor nehéz lett volna elhinnem, hogy fér-

fiak, kik egész életüket megerőltető munkálkodásban 

tölték és verítékök gyümölcseit a világnak annyi biz-

tossággal ajánlják, foglalkozásuk fontos tárgyairól alig 

tanultak többet azon módnál, miként lehet valamely 

véleményt védeni vagy megcáfolni, üres szavakkal és 

tündöklő beszéddel nagy zajt csapni. Minden nehéz-

séget, kétkedésimet és akadozásaimat a tiszteletes 

szerzők értelmét fel nem érő tapasztalatlanságomnak, 

esetlenségemnek tulajdonítám. Ezért székelt meg lel-

kemben az eszme! mindenek előtt a f e l f o g á s mes-

terségét megtanulni. A régiek bűvészei nem fáradoz-

tak annyit, hogy a halalom egyensúlyát az államban 

megtalálják, mint én e csudálatos mesterség kutatá-

sában. 

És sem Aristoteles számtalan követőivel, sem 

Raimundus Lullus, sem Descartes, Malebranche, Locke, 

Condillac s Isten tudja mennyi más, kikre már nem i$ 

emlékszem, nem lehettek elégségesek buzgalmam kielégí-

tésére. Egyik a syllogismusokról ezer szabálylyal alkal-

matlankodott és zavart, a másik az ítéletet és állítást 

tartá fontosabbnak, ismét másik az észlelés tisztaságát 

és pontosságát, emez szabályokkal terhelt a módszer-

ré', amaz kezemnél fogott, hogy az eszmék eredeté-

nek kutatásában kalauzom legyen és még nagyobb 
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sötétségben hagyott, mint azelőtt valék; szóval csak 

hamar meggyőződtem, hogy kiki csak kedvenc ösvényén 

halad s hogy eszünket zavarnék meg, ha mindany-

nyit követni akarnánk. 

Az emberi elme ezen igazgatói — gondolám 

magamban - nem értik egymást. Bábeli toronyépítés 

az, kiki saját nyelvét beszéli, csak azon különbséggel, 

hogy amott a gőg hozta meg a büntetést, mig emitt 

a zűrzavar nagyobbítja a gőgöt; mindenki törvényes 

oktatónak tolja fel magát a végtelenségig vitatván, 

hogy a többiek tanítói jogukat nem tudják hiteles ok-

mányokkal bebizonyítani. Idővel azt is észrevettem, 

hogy a dolog kevés kivétellel az emberi tudomány 

egyéb ágaiban is csak ugy áll; a miből azt következ-

tetőm , hogy sietnem kell a tudományokról formált 

ama szép képzelemvilágomat romba dönteni. A kiáb-

rándulás szellememet ádáz forradalomra izgatá ; s jól-

lehet még némileg ingadoztam, végre mégis abban 

állapodtam meg: a t u d o m á n y o s h a t a l m a s s á g o k 

e l l en n y i l a t k o z o m . Elmémben ily feliratú zászlót 

lengeték: „le a tu d o m á n y o s t e k i n t é l y l y e l ! " — 

De mivel pótoljam az elűzött tekintélyek helyét? Ha 

ama tiszteletes bölcsészek keveset tudtak azon mély 

kérdéseknek általam kutatott megoldásáról, akkor 

én még kevesebbet tudtam, mert én tulajdonképen 

mitsem tudtam. Képzelheti Ön, mily nehezemre esett 

ily rohamat kezdeményezni; néha még hálátlanságról 

is vádolám magamat, mert a forradalmat egész gyu-

pontjáig nyomozván, elmémből oly nevezetes egyéne-
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ket kényszeriték kivándorolni, mint Plató, Aristoteles, 

Descartes, Malebranche, Leibnitz, Locke és Condillac. 

Ily lépésnek szükséges következménye volt a fejet-

lenség; de dnkább e sors karjaiba vetém magamat, 

semhogy szellemem kormányzására ujolag azon férfia-

kat hivjam meg, kik olyannyira megcsaltak engem. A 

szabadság örömeit egyszer megízlelvén, különben sem 

akartam dicsőségemet caudiai bitóval meggyalázni. 

De igazság után szomjazó lelkem nem vesztegel-

hete sokáig a végképi tevékenytelenség ezen állapo-

tában; igy történt, hogy nekiálltam azt még nagyobb 

erélylyel keresni, nem hihetvén, hogy az ember földi 

életében az igazság megnemismerésére lenne kár-

hoztatva. Kétségkívül azt fogja Ön hinni, hogy átalános 

scepticismus volt fellázadtságom közvetlen eredménye, 

s hogy magamat énemben központosítván, az engem 

környező világ és öntestem létezésén kétkedni kezdék, 

hogy félvén minden létező megtagadásától, valamint attól, 

hogy mintegy büverö által magamat a semmiségre szorí-

tatni lássam. Descartes ezen következtetéséhez ragaszko-

dám: g o n d o l o k , t ehá t v agyok . Cogito, ergo sum. 

De nem igy történt, kedves Barátom. Ha volt is némi 

előszeretetem a bölcsészet iránt, még sem valék 

vakbuzgó követője. Anélkül, hogy sokat elmélkedtem 

volna, meggyőződtem, hogy mindenről kétkedni nem 

egyéb, mint az emberi szellem legböcsösb tulajdonát, 

a józan észt nélkülözni. Volt ugyan Descartes sark-

igazsága, vagy enthymemájáról, valamint más hasonló 

állításokról és alapelvekről is ismeretem; de mindig ugy-
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tetszett, épen oly biztos vagyok létemről, mint gon-

dolkodásomról, testemről, mozgásaimról, az érzékek 

által vett benyomásokról, a -világról. És igy maradtam 

meg eiöbbi meggyözödésim s véleményim mellett, ki-

véve az úgynevezett bölcseimit; ama kételyekről né-

hány pillanatnyit képzelődni, jó kedvemre és időmre 

haiasztám. Utóbbi iránt kérlelhetlen vagyok, voltam és 

mindig az is leszek. A bölcsészet egyre csak vizsgá-

latra, beláthatóságra és bizonyítékokra hivatkozik. He-

lyesen ! De tudja meg a bölcsészet, hogy mivel ember-

nél semmivel sem vagyunk t ö bbek , meggyőződésűik-

ben ugy fogunk eljárni, a mint nekünk tetszik, azaz a 

józan ész Ítélete szerint; egyéb, minden embernél rövid 

tartóságu időszakokban pedig, midőn bölcsészek va-

gyunk, mindig igénybe veendjük a bírálat jogát, a be-

láthatóságot és száraz bizonyítékokat. Aki bizonyos 

elv nevében akar uralkodni, tudnia kell a következ-

ményekből fejlődhető kellemetlenségeket is eltűrni. 

Kétségtelen, hogy a bölcseimi meggyőződések 

ezen átalános hajótörésében a vallásiak nem szenved-

tek. Ezekhez más uton jutottam, más igényekkel lép-

tek lelkem elé s természetűknél fogva mindenek előtt 

arra céloztak, hogy éltemet szabályozzák, ne csak tu-

dóssá, de jóvá is képezzenek; ezek iránt tehát nem 

gyuladt fel pyrrhusi érzékenységem. Sőt távol attól, 

hogy a gyermekségemet kalauzolt hitvélemények elten 

idegen hajlamot éreznék, szükségességükről naponkint 

jobban meggyőződtem, sőt saját érdekemből is iparkod-

tam azokat birtokomban megtartani; az emberi el-



ménckedés e háborús tengerén egyedüli mentötutaj-

nak becsülvén azokat. Óhajom, a kath. hithez ragasz-

kodni, csak öregbülhetett, ha néha egész ' független 

szellemű foglalkozásimban a bölcsészet által megoldani 

szándokolt érzékfölötti kérdések körül, minden oldal-

ról legsűrűbb homálytól láttam magamat környezve, 

nem lelhetvén több világosságot, mint idökinti zord 

fényvillogásokat, melyek ahelyett, hogy ösvényemet 

megvilágítnák, csak a tátongó mélységeket tünteték 

jobban elém, a melyek szélén álltam vala. 

Megmérhetlen böcsü kincs gyanánt őriztem azér. 

felkeni mélyében mindig a kath. vallást; s midőn az 

emberi tudomány semmiségének szemléletén remegni 

kezdék, s midőn rémült lelkemet elfogá a kétkedés 

zsibbadása és szemeim előtt, mint ügyes szemfény-

vesztő az egész mindenséget elsötétiteni akará, akkor 
a hithez fordulék — és csak emléke is elegendő vala 

üdülésemre,- bátorításomra. 

Midőn az erkölcs elveit fenéktelen tengerként 

körülhullámzó kérdéseket áteszméltem, midőn az ideo-

f°gia és metaphysika fölfoghatlan rejtélyeit vizsgálám, 

ha a történelem titkaira s az Ítészei kétkedésire tekin-

tek, rémes eszmék lebbentek át lelkemen, hasonlók 
ar«az ismeretlen szörnyekhez, melyek puszta tájakon ré-

mülettel töltik el a vándort. De én azért csak erősen 

ragaszkodtam a gondviselésbe helyzett hitemhez — és 
a gondviselés megmentett engem. Ily gondolattal erös-

hítvén lelkemet, a malasztban biztam, mely gyenge 

forekvésiuiet meddőn nem hagyta. „Ha megszűnsz kat-
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holikus lenni, kétségkívül sem protestáns, sem zsidó, 

sem mohamedanus, sem bálványimádó nem leszesz; egy 

lépéssel tehát a deismusban leendesz. Lesz akkor Iste-

ned, de eredeted és rendeltetésedről, az önmagadban 

és az összes emberiségben tapasztalt és érzett meg-

föghatlan titkokról, a túlvilági büntetés és jutalom lété-

ről, magáról a túlvilágról, a lélek halhatatlanságáról, a 

gondviselésnek indokairól, hogy t. i. miért kárhozhatta 

e földön teremtményeit jobb sorssal vigasztaló minden 

remény nélkül oly nagy kínokra, — de mindezekről 

mitsem fogsz tudni; és igy szükségkép azon nagy ka-

tastrophákat sem fogod megérteni, melyeket az emberi-

ség oly gyakorta szenvedett, szenved és szenvedni 

fog; azaz a gondviselés működését sehol sem találan-

dod: tehát az Istent sem találandod, létéről kétkedni 

fogsz, ha — mi több — határozottan az istentagadáshoz 

nem pártolsz. Ha pedig Isten elmozdíttatik a minden-

ség öléből, a világ vakeset szülötte, a vakeset érte-

mény nélküli szó, a természet talány, az emberi lélek 

csalódás, az erkölcsi viszony semmi és maga a morál 

hazudság. — Szükségképi, mellözhetlen észtani követ-

keztetés, válságos végeredmény, — nem tekinthet bor-

zdom nélkül az ember! Sötét, fenéktelen mélység, 

fílelem és irtózat nélkül nem nézhetni beléd!" 

Eként mérlegeltem elmémben az utat, melyet 

szükségkép kell vala követnem, ha a katholika vallást 

elhagyva, a bölcseimi búvárkodást folytatom. Ilyetén 

következtetéseket eredményeztek a feltétes elpártolás 

ecetére fölállított elveim. Ily észelleniségre nem akar-
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tam vetemedni; értelmi és erkölcsi létemen nem akar-

tam ily öngvilkolást elkövetni; nem az éltem rövid 

pályáját megvilágító egyetlen fáklyát egy fúvással elol-

tani. így az emberi tudomány iránt ugyan nagy bizal-

matlanságban maradtam, de mély vallásos meggyőző-

désben. Nevezze Ön ezt kislelküségnek, vagy bármi-

nek tetszik, én mégsem hiszem, hogy elhatározásomat 

valaha a sir szélén meg fogom bánni. 

Vannak a tudomány terein, valamint a gyakorlati 

élet ösvényein némely ép Ítéleti és ildomsági szabá-

lyok, melyektől sohasem szabad eltérnünk. Minden, 

ami hiu elménckedések miatt benső érzetünk szózatá-

val, vagy magával a természet szavával ellenkezik, 

nagyon eláll a bülcseségtől és a józan ész elvei ellen 

harcol. Az átalános scepticismus rendszere tehát, ok-

talansága miatt, tisztán bölcseimi tárgyaknál is elve-

tendő, anélkül, hogy azért vaktában kellene egyik vagy 

másik iskola véleményét elfogadnunk. Ha elménk hasz-

nálatában valahol, vallásos tárgyaknál bizonyára szük-

séges a józanság, mert ezek magasztosbak és a sziv 

visszás hajlamaival sokban összeütközők levén, eszünk 

szertelen elménckedéseinek kezdetével labyrinthba lé-

pünk, ahol vakmerőségünk és dölyfünk árát drágán kell 

megfizetnünk. Az ész, mihelyt az ég ellen zúdult, vá-

nyultságban, aléltságban, sekélységben érzi magát, a 

milyent azon kéz története képmásol, mely midőn 

szent tárgy után nyúlt volna, bénulással sújtatott. 

Felette különös! — A vallási kétkedés csak a 

földi boldogság ölében kielégítő, csak abban honol 
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nyugton, aki egészség és élettől pozsogván, vajmi távol 

látja a szempillantást, midőn a léleknek válnia kell a 

halandó testtől, hogy egy más hazába vándoroljon. De 

mikor maradásunk veszélyben forog, mikor a beteg-

ségek, a halál hirnökei, megjelennek a rettentő pillanat 

közeledtéről tudósítandók, mikor egy előreláthatlan ve-

szély arra int, hogy az örökkévalóság mélysége fölött 

csak egyetlen hajszálon lengünk, akkor már nem akar 

minket a scepticismus megnyugtatni; az imént ajánlta 

csenevész biztosság kegyetlen, aggasztó, szemrehányá-

sokkal, rémület és félelemmel telt' bizonytalansággá 

változik. Akkor megszűnik a scepticismus kényelmes 

lenni, sőt irtózatossá válik. Ilyetén erkölcsi lehangoll-

ságában keresi azután az ember a világosságot, de nem 

találja; a vallás után kiált, de a vallás nem felel neki; 

Istenhez fordul, de Isten késő könyörgéseit nem hall— 

íratja meg. 

Különben nem is épen szükséges, hogy a két-

kedés szigorú, kegyetlen kínzója legyen a léleknek, 

hogy az ember mintegy ama borzadalmas szempillantá-

sokba helyheztessék, midőn tekintetét a bizonytalan 

jövő sötétségei hályoggal borítják vagy megzavarják; 

az élet köznapi folyásában is, a mindennapi események 

közepette is érzi az emberi sziv az önkeblén melenge-

tett kigyó mérgének csöppenkinti hullását. Vannak szem-

pillantások, midőn a kéjelgések kifárasztanak, midőn a 

világ undorít, midőn terhünkre van az élet, midőn a 

rest lassúsággal vánszorgó időben nyomorogva visel-

jük létünket. Mély kedvtelenség vesz uralmat leikünkön, 
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leirhatlan roszullét ijesztgeti és kínozza azt. Nem szive 

mardosó súlyos viszontagságok ezek, nem szellemet 

lesújtó s keserű emlékek által fájdalmas kitörésekre 

fakasztó szomorúságok, hanem szenvedély, élénkség 

és indulat nélküli, halálos lehangoltság, elégedetlenség 

mindennel, ami környez, kinos merevültsége az erők-

nek, hasonló ama lázas döbbenésekhez, melyek bizo-

nyos fájdalmakban veszélyes válszakokat jósolnak. Mi-

ért vagyok e világon? igy kérdi magát az ember. Mily 

hasznom van, hogy a semmiből teremtettem? Mit vesz-

lek, ha a számomra már ugy is elvirult, elégett föld 

színéről távozom, és elvonulok a nap alól, mely nekem 

többé már úgysem ragyog? A ma, mint a tegnap ki 

nem elégít, a holnap pedig csak az leend ami a ma. 

Lelkem élv után eped és nem élvezhet, boldogság után 

vágyik és nem éri el soha; felemésztődik mint a táp-

hiány miatt kialudt gyertyavilág. Nem érezte-e Ön is, 

tisztelt Barátom, talán többször már a világ szerencse-

fiainak e kínját, e rágódó férget, mely a magukat má-

sok fölé magaszlalók szivvéréből táplálkozik ? Vájjon 

nem dagadozik keblében soha a kétségbeesés e hullám-

árja, mely elviselhetlen balsorsban egyedül ígérkezik 

mentő sajkával? — Tudja meg Ön tehát, hogy a két-

ségbeesés egyik gyászos forrása a kétkedés; a szellemi 

üresség, mely lelkünket ádáz dühvel zaklatja, nyug-

vás nélkül űzi és kínozza, e rettentő hit- és remény-

hiány, e gyötrő bizonytalanság Isten, a természet, az 

ember eredete és rendeltetése felöl. Oly ür ez, 

mely annál érezhetőbb, minél gondolkodóbb, tanulmány 



32 

és tudományban gyakoroltabb elmékbe szíírenkedik, fő-

leg ha összes szellemi tehetségeiket rajongó irodalom 

dajkálá, mely csak hatást után tör, legyen az bár a 

villany megrázkódtatása, vagy a galvánosság rángató-

zása; elmékbe, melyek keblükben az eszközök mérhet-

len mennyiségével rendelkező, őket minden nyelven 

szólítgató és különfélekép ingerlő találékony világ összes 

szenvedélyeit fölingerelve és fölizgatva érzik. 

Ez, Barátom, véleményem a hitetlenségről; ezt 

tartom az emberi lélekre gyakorolt befolyásáról. A hi-

tetlenség jelenünk jellemző csapása és Isten legborzasz-

tóbb büntetéseinek egyike. 

Miként lehet ily tetemes bajon^segíteni? Nem tu-

dom ; de bátor vagyok magamnak azzal hízelegni, mi-

szerint haladása némileg akadályoztatni fog; és remény-

lem, az emberi társadalom érdeke, a családi boldog-

ság és rend, egyesek nyugalma és békéje kívánalmai 

miatt, minél előbb. A hitetlenség nem rögtön lepi meg 

a mivelt nemzeteket; lassan elharapózó rákfene az és 

azért csak lassan is gyógyítható. A mindenhatóság ál-

mélatra méltóbb csudája leendne, ha e sajgó seb be-

hegesztése sok számtalan nemzetség kimúlása nélkül 

sikerülhetne. 

Amint látja, kedves Barátom, én a dolgok valódi 

állapotáról legkevésbé sem áltatva magam, a hullámok 

torlaszain hányatván, szabadító tutajomon nem tévesz-

teni szemeimből a szerte szélengö romokat; nem fele-

dem a válságos katastrophát, melyet az elmék a bárom 
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utóbbi évszázadon át a körülmények szerencsétlen össze-

ütközése miatt szenvedtek. 

Miként engedheti meg Isten, kérdi Ön, hogy az 

emberiség ily sötét tévelyek ingoványain remegjen, 

hogy épen abban, ami öt leginkább érdekli, ily nagy 

csalódásoknak legyen kitéve? E nehézség nem csak a 

különböző hitfelekezetek isteni engedményezését, ha-

nem minden egyéb más vallast is érint. Mivel pedig 

ilyetén különféle, az igazságtól sokban elütő vallások 

már azon időtől fogva, midőn az emberiség először 

pártolt el öshagyományai tisztaságától, mindig nagyszám-

ban valának: következik, hogy amaz ellenvetés az összes 

történelem ellen zúdul, és megoldását követelni nem 

lenne kevesebb, mint Ádám fiainak történetében oly 

gazdag mennyiségű titkok megoldásához kulcsot kérni. 

Nem oly feladat ez, melyet kevés szóval bízvást 

meg lehet fejteni, ha különben meg fejtésnek mond-

ható, mit gyenge ember ily mély titkoknál érthet. Ám 

legyen bármint, másik levőiben akarom ennek tárgyalását 

megkiserleni, látván, hogy ez az illendőnél már talán 

ugy is tágasabb térre terjedt. 

A vallási sceptieisinusról tehát, valamint arról is, 

miként egyeztethető meg a kath. vallás a bölcsészeti 

rendszerek iránti észszerű bizalmatlankodással, immár 

megértette véleményemet. Sokan talán ellenkező nézet-

ben lesznek, jóllehet a mindennapi tapasztalás arról 

tanúskodik, miszerint a lélek ily vélemény melleit igen 

jól érzi magát és hogy a tudomány-scepticismusbizonyos 

töka vallási hitünket könnyebbé és elviselhetőbbé teszi. 

3 
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Ha hitemben tizennyolc százados egyházunk tekintélye, 

mely isteniségének legbiztosabb érvét annyi s oly ha-

talmas akadályok feletti diadalában viseli, ha számtalan 

vértanúinak vére, a beteljesült jóslatok, a számtalan csuda, 

tanainak szentsége, hitágazatainak fönsége, erkölcstaná-

nak tisztasága, csudálandó öszhangzása minden széppel, 

nagygyal és fönségessel, a családra és átalán az egész 

emberi társadalomra gyakorolt kimondhatlan jótétemé-

nyei, világszerte a valódi miveltség előmozdítására tett 

tökéletes átalakításai, a szembeszökő aljasság, mely min-

denütt, hol kath. religio nem uralkodik, besudamlik, — 

ha mondom hitemben mindezek nem lennének képesek 

tántoríthatlanul megtartani, ha hitem megőrzésére az 

indokok e fontos találkozását nélkülözném is, kénytelen 

lennék mégis tőle soha el nem válni, ha már másért 

nem, de mivel lelkem nyugalmat csak ö benne talál. 

Tekintsen körül, kedves Barátom, mindenütt csak 

fenyegető szirteket, sivár pusztákat, vendégszeretetlen 

vadont látand. Itt a szerencsétlen emberiség egyetlen 

menhelye. Engedje át magát a hullámok dühének, a ki-

nek kedve tartja; én nem hagyom el ezen áldott földet, 

melyre a Gondviselés helyezett. Ha valaha kifáradva s 

kedvét vesztve a viharok ellen további küzdésben, ezen 

áldott parton kikötni óhajt, boldognak vallandja magát, 

ha szabadító keze felajánlásával Önnek segélyére lehet, 

igazszivü barátja és szolgája 

B. J. 

t 



Második levél. 

levelemben vállalt adósságomat ma akarom lefi-

z e t n i , tárgyalás alá vevón az Ön által felhozott azon 

^ akadályt, miért engedi meg Isten az ily sok és oly kü-

lönböző vallást. E thémátahit ellenei szüntelen ajkaikon 

hordják s oly bátor és diadalt-sugárzó arckifejezéssel 

szokták előadni, mintha bizony hnár magában ez is elég 

leendne hitünket porig alázni. Ne higye Ön, hogy nem 

merek a nehézségnek rögtön mereven szemébe pil-

lantani, vagy hogy bepólyázva s elfátyolozva erejében 

gyengíteni akarom. Ellenkezőleg: legüdvösebbnek tar-

tom vele szembeszállni és teljes minőségében előmu-

tatni. Mindig hozzá teszem azonban, hogy a dologban 

mély titkok szenderegnek, hogy nem hizelgek magam-

nak azzal, miszerint ellenvetése tökéletes megcáfolására 

teljesen elegendőokvédvekkelszolgálhatok; meg vagyok 

győződve, hogy az isteni gondviselés felfoghatlan titka-

inak egyike forog kérdésben. Ugy látszik azonban, hogy 

többek által e nehézség sokkal fontosabbnak tartatik, mint-

sem valóban megérdemli, mert én legalább oly kevéssé 

vagyok hajlandó elhinni, miszerint az a kath. egyházigaz -

3* 
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ságát csak a legcsekélyebben is gyengílné, hogy inkább 

azon véleményt vallom, miszerint maga e nehézség nagy-

sága ujabb bizonyítéka hitünk egyedüli igazvoltának. 

Tagadhatlan, hogy a sok vallás igen nagy baj; 

mi kalholikusok bárkinél is jobban tudjuk azt, mert 

hiszen mi állítjuk, hogy csak egyetlen igaz vallás van, 

hogy a Jézusban való hit örök üdvünkre szükséges, 

hogy képtelenség mondani: minden vallás egyenlően 

kedves Istennél; mert továbbá mi vagyunk, kik tanunk 

egységére oly nagy súlyt fektetünk, miszerint csak 

e g y e t l e n dogmánk elferdítését is kimondliallan sze-

rencsétlenségnek tartjuk. Nyilván kitetszik, hogy nem 

szándokom a nehézség erejét az alapjául szolgáló nagy-

ság eltitkolásával legkevésbé sem csökkenteni; e bajt 

én nagyobbszerünek tekintem, mint az, ki azt ellenem 

felhozza. Senkisem múlja fölül a katholikusokat, vagy 

csak nem is mérközhetik velük az emberi nem e ki-

mondhatlan szerencsétlenségének őszinte bevallásában; 

religiónk parancsolja, hogy azt mindenek legnagyobbi-

kának ismerjük. Azok, kik minden vallást hamisnak 

tartanak, kik azon nézetben vannak, miszerint az em- ( 

ber magát minden vallásban Istennek tetszővé teheti, 

az örök üdvösséget elnyerheti, kik vallásukat jólehet 

talán egyedül igaznak tartják, a felebaráti szeretet áta-

lános elvét nemzeti különbség nélkül mégsem vallják; 

kevés fájdalommal nézhetik az emberiség e vak téboly-

gását. »De nem igy a katholikusok, kiknek egyházukon 

kivül sem igazság, sem üdvösség - és kik efölött még 

minden embert testvérileg kötelesek szeretni, szivök 
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mélyéből óhajtván, hogy szemeiket az igaz vallás nap-

jának megnyissák és minélelöbb az örök üdv ösvényére 

lépjenek. — íme nem iparkodom a nehézség mag-

vát takargatni, sőt nagyon is élénk színekkel ecsetelém-

Lássuk tehát most értékét is, oly szempontba helyezvén 

azt, melyben —fájdalom—közönségesen nem szokott te-

kintetni. 

A dialektikusoknak van egy alapelvük, mely igy 

hangzik: Ónod nimis probat, nihil probat. Ami sokat 

bizonyít, mitsem bizonyít. Azaz, ha valamely végok nem 

csak azt bizonyítja, mit bizonyítani akarunk, hanem még 

olyasmit is, ami nyilvánosan hamis; akkor nem alkalmas 

azt megállapítani, amit bizonyítani szándékoltunk. Az 

alap, melyen ezen elv nyugszik, igen világos. Ami ha-

misat eredményez, kell hogy maga is hamis legyen; 

bármiként tündököljön is tehát valamely védők, az igaz-

ságnak bármily mezébe öltözködjék is, már csak azáltal, 

hogy hamis eredményre vezet, csalhatlanul elárulja, 

hogy vagy az állításokban, amikből képződik, van valami 

hamis, vagy öszkapcsolásuk megítélésében csúszott be a 

hiba, — hogy végre az eredményzett következtetés is 

helytelen. Ha például be akarom bizonyítani, hogy a 

háromszög szögeinek összege nagyobb két épszögnél 

e bizonyítás helytelen lesz, mert többet bizonyítok; t. i. 

hogy az összeg nagyobb két épszögnél; ami lehetetlen. 

Ez eredmény csalhatlan jele annak, hogy a bizonyításba 

hiba csuszott be, hogy bizonyításomat semmire sem 

használhatom. 

Egy másik példa. Ha egy régi kéziratot vizsgál-
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ván, be akarom bizonyítani, hogy e kézirat hamis: vilá-

gos, ha oly itészeti okot hoznék fel ellene, mely más, 

hitelességükben kétséget nem szenvedő kéziratokat is 

hamisaknak állít, hogy az ily bizonyítást abban kell hagy-

nom, mivel valójában és alapjában fonák. — Ha vala-

mely utazó elbeszéléseinek igazságát bírálom s hogy 

hiteleseknek vitassam, oly okokat idézek, melyek ha el-

fogadtatnának, a nyilvánosan hazug elbeszéléseket is 

igazaknak mondanák: következtetési modorom hamis 

leendne, mert többet bizonyítna. 

Bocsánat, kedves Barátom, ha egy gyakran hasz-

nált elv fejtegetésével kissé tartóztatom. Szándokom 

jelen esetünkben is ezen elvhez folyamodni. Eljárásom-

ból egyszersmind azt is láthatja, hogy a helyes gondol-

kodás szabályait nem tartom fölöslegeseknek s hogy 

bölcseimi scepticismusom nem terjed ki minden a böl-

csészet körébe tartozókra. 

Alkalmazzuk tehát elvünket. A vallások sokaságát 

a katholikusok ellen hozzák fel; mintha bizony e nehéz-

ség csak minket érintene, mintha az innen származó 

bajok nem érdekelnének szintúgy mindenkit, bármily 

hitfelekezelü legyen is az. Valóban, ha a vallástöbbség 

csakugyan bizonyít valamit a katholika igazság ellen, 

akkor minden más vallás ellen is ugyanazt bizonyítja. 

Következnék tehát, hogy nemcsak a mi vallásunk, ha-

nem minden létező és létezendő más vallás is romba dől. 

Továbbá: hogy ezen áta'ános baj Isten általi eltűrése 

ellen emelt nehézségének értelmezése nem kevesebb 

mint a Gondviselés elvetése, maga az istentagadás, az 
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alheismus. Az ok vilgos. A vallástöbbség káros volta 

nem tagadható; jelen életünkben is fönáll s az összes 

történelem cáfolhatlan tanúság, miszerint az ösi hajdan-

ban sem volt másként. Ha tehát azt állítják, hogy a 

Gondviseléssel ilyesmi össze nem fér: azt vitatjuk, hogy 

Gondviselés nem létezik, hogy nincs Isten. 

A mondottak világosságba helyezik, hogy a vallás-

többség engedményezése a katholikust épen oly arányban 

érinti, mint a protestánst, a pogányt, a mohamedanust, 

"vagy akármily más valláshoz tartozót, vagy semmi val-

lást sem vallót. Ha például egy mohamedánus koránjá-

val előállna és elkezdené vitatni, hogy az ő vallása 

»gaz, istenileg kinyilatkoztatott: — következő védwel 

lámadhatom meg: „Ha a te vallásod igaz, miért enged 

Isten mellette oly sok más vallást? Ha azok, kik a te 

vallásodtól kölönbözőben élnek, mindnyájan tévelyben 

vannak, miért engedi Isten, hogy a világ annyi milliója 

nélkülözze a világosságot?" — Aki Isten létét nem ta-

gadja, jóságát és gondviselését sem tagadhatja; egy 

gonosz isten, teremtményeiről nem gondoskodó isten, kép-

telenség, mely jól rendezett főben helyt nem találhat. 

Söt azt merem állítani, hogy kevesbé lehetetlen az is-

tentagadást teljes irtozatosságában és sötétségében fel-

fogni, mint egy vak, hanyag és gonosz istenről való 

véleményt. Már pedig, ha egy jó, egy gondoskodó Is-

tent elfogadunk, nevezett nehézség még mindig meg-

marad. Váljon mint lehetséges tehát, hogy Isten, az 

emberi nemnek épen a legmagasb ügyeben, a vallás-

kan, a szánalomraméltó tébolygását megengedi? 
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Ha azt mondják : Isten megelégszik teremtményei 

hódolatával, legyen aztán vallásuk és a szertartás, mely-

lyel háladatosságukat és ragaszkodásukat tanúsítják, bár-

milyen; azt kérdezzük: „Lehetséges-e, hogy egy vég-

telen igazságú lény a tévely és igaz iránt egykedvűen 

viseltessék? Felfoghaló-e, hogy a végtelen szentség 

előtt a szentség és fertelem egy értékkel birjon? Le-

hetséges-e, hogy egy végtelenül bölcs, végtelenül jó, 

végtelen gondoskodó Isten nem gondoskodott volna 

arról, hogy alkotmányait az igazságra vezérlő eszközök-

kel felruházza és megismertesse a módot, melyben az 

emberek hódolatát és könyörgését kedvesen fogadja?" 

Ha a vallások csekélyben különböznének egymás-

tól: a — képtelenség! is, mindannyit jónak tartani, ke-

vesbé lenne elviselhetlen; de ne feledjük, hogy a leg-

fontosb pontokat illetőleg mindannyi homlokegyenest 

áll egymás ellenébeni hogy némelyek csak egy Istent 

imádnak, míg mások tömérdek istenséget feltételeznek; 

némelyek az ember szabadakaratát elismerik, míg má-

sok tagadják; némelyek a teremtést állítják alapigaz-

ságnak, mások az anyag örökkévalóságát hirdetik. Kép-

zeljük most magunknak a dogmák, az erkölcstanok, a 

cultusok e roppant különbségét- és szükségkép el kell 

ismernünk, miszerint nagy képtelenség állítani, hogy 

Isten ily ellentétes imádások által kielégítetnék. 

Fenemlített dialektikai elv, amint látja, helyesen 

alkalmazható e kérdésre. A nehézség tehát, melyet 

némelyek egyedül a katholikusok ellen igyekszenek 

felhozni, nemcsak ezeket sújtja, hanem bármily vallást 
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vallókat, sőt még a tiszta deistákit is. De hát mit te-

gyünk hasonló esetben? Mint oldhatók meg az ily nagy 

nehézségek? Az okos és értelmes ember által köve-

tendö ut és a mód itt észszerűen Ítélni, a következő: 

„Tagadhatlan, hogy a baj létezik; de nem kevesbé ta-

gadhatlan. hogy Gondviselés is létezik; a kettő egy-

más mellett látszólag 

meg nem allhat. De feltéve, te 

bizonyosan tudod, hogy mindkettő létezik, — a lát-

szólag ellentét még nem elég létezésük tagadására; 

föl kell tehát a módot keresni, mint oldható meg az 

ellentél. és ha ezt híjába keresnéd, abban nyugodni 

meg, miszerint e lehetetlenség csak értelmi tehetséged 

gyöngeségétől származik." 

Ha figyelmesen körültekintünk, azt találjuk, hogy 

az élet legközönségesebb dolgaiban is lépten nyomon 

hasonkép következtetünk. Két oly tény áll például el-

lenünkben, melyeknek egyidejű létét lehetlennek tart-

juk; ítéletünk szerint kölcsönösen kizárják egymást, 

egymásnak ellenmondanak. Váljon azért makacsul fog-

juk-e a két tény létét tagadni, ha különben kielégítő 

indokaink vannak a létezésükről szükséges bizonyos-

ságot megszerezhetni? Valóban nem. „Ez titok," szok-

ták mondani, „ezt nem értem; lehetetlennek látszik 

ugyan, de mégis ugy van." És ha fáradságunkra ér-

demes, elkezdjük a titkot megnyitó rejtélyes kulcsot 

üyomozni; ha nem lelnők, nem mondjuk magunkat fel-

jogosítva a két tény tagadására, mert létüket, bármi 
v'sszás is előttünk, mégsem tagadhatjuk. 

Ezekből megértheti Ön, miszerint gyakorta egy 
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dőre ámítás is eléggé képes minket hátráltatni, hogy a 

legtekintélyesb igazságok, például a vallásiaknak vizs-

gálatában, az ildomosság ama szabályait igénybe ve-

gyük, melyeket a legköznapiabb dolgokban használunk; 

hogy a modort, melyet legcsekélyebb foglalkozásaink 

rendezésében és elintézésében figyelemre méltatni nem 

átallunk, most, mint függetlenségünk és eszünk méltó-

ságával nem egyezőt, magunktól eltaszítsuk. 

Ezen a józan logikából és természetes okosság-

ból folyó alapelvek oly mélyre vésődtek lelkembe, hogy 

a vállást illető sok egyéb nehézségnél csudálandó szol-

gálatukat veszem, mert nem engedik elmémet zavarba 

hozatni, ha a vallás rétegeiben homályt vennék észre, 

melyet gyengeségemben eloszlatni képtelen vagyok. — 

Lehet-e megragadóbb elmélkedés annál, mint melyet 

az emberi szabadság megegyeztetésének nehézsége 

Isten mindentudásával és előleges elrendelésével nyújt! 

Ha az ember csak az isteni előrelátás bizonyossága és 

csalhatlanságára gondol, már is fölmered haja, ha 

sorsának örök meghatározása jut eszébe; megalsznc 

ereiben a vér a gondolatnál, hogy Isten már születése 

előtt tudta életsorsát; de nemcsak egy szempillantásig 

eszmél és a lelkét szorongató ijedelmet és kétségbe-

esést zabolázza, kielégítő indokokat találand megnyug-

vására, holott tényleg nagy titkot talált ugyan, de most 

már olyat, mely többé nem lankaszt, nem kedvetlenít. 

Szabadságomban áll-e, kérdi magától az ember, 

jót vagy gonoszt cselekednem? — Igen; nem kételked-

hetei felöle; vallásod tanítja, eszed mondja, benső érzel-
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meidböl, oly világos és csalhatlan tapasztalásokból tudod 

ezt, hogy létedről sem lehetsz biztosabb, mint szabad-

akaratodról. Nem változtat tehát a dolgon, hogy fel 

nem foghatod szabadságod megegyezését az isteni előre-

látással. És váljon e felfoghatlan titok változtasson-e 

magamviseletén, a jó iránt hanyaggá, a gonosz kerü-

lésére kevesbé gondossá tegyen-e? Észszerö-e, követ-

kezetes-e, azért igyen vélekedni: cselekedjem akármit 

és ami tetszik, mégis csak az fog velem történni, mit 

Isten már előre látott, — egy szóval iparkodásim az 

erény ösvényén hasztalanok? — — Nem! — És mi-

ért nem? — Mert arni sokat bizonyít, mitsem bizo-

nyít. Ha ama következtetés érvényre emeltetnék, akkor 

az is állana, hogy ideiglenes javaimért sem kell gon-

doskodnom ; mert hiszen végre mégis csak az történik, 

mit Isten előrelátott. Akkor ugyanezen oknál fogva 

önfenlartásoinra táplálkozni sem kellene, az idők viszon-

tagságaitól sem óvakodni; nem ügyelni, hogy mélységek 

szélén járunk, betegségünkben magunkat orvosoltatni, 

vissza nem vonulni, ha vad által megtámadtatunk és 

ki nem menni a házból, mely romba düléssel fenye-

get. Szóval az ilyen szabály követése megfosztana ép 

érzékeimtől, a józan észtől, és valóságos bolonddá tenne. 

E szabály tehát hamis és hasznát nem vehetem. Nincs 
egyéb hátra, mint az Ur-Istennek engedni át megfog-

haílan titkait, és ugy viselni magam, amint az egy ér-

telmes, becsületas és okos emberhez illik. 

Ez sorsa közönségesen a religio ellen emelt számos 

nehézségnek. Felületesen tekintve, súlyos tehernek lát-
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szanak; azonban az ész és egészséges érlelem varázs-

vesszejével érintve, hiu ködképekként oszlanak szét. 

I)e lássuk immár fel nem fedezhető- e az ok, 

miért tör el Isten oly sok vallást és a legfontosabb 

pontokat illetőleg annyi tömérdek alaktalan tévelyt? — 

E titok megfejtése nézetem szerint seholsem lelhető, 

hacsak egy másik titokban nem, t. i. a kath. vallás 

tanában az Ádám ivadékaival együttszületett bün s az 

innét eredt elkorcsosulásról. A bűn , a l e l k i sö té t-

ség (mint amannak szükségképi büntetése), az aka-

r a t r o m l o t t s á g tehát — ez a problémát megoldó 

módszer. Kérdezzük a történelmet, kérjünk tanácsot a 

hölcsészettől: egyiksem adand felvilágosítást, ha az 

e r e d e n d ő b ü n rejtélyes tényét mellőzi; amely pe-

dig, mini Pascal megjegyzé, az embernek kevesbé meg-

fejthetlen, mint nélküle az ember. A talány megoldá-

sára ez az egyetlen kulcs, csak ez által jutunk az em-

beriség legnagyobb része siralmas tévedéseinek tudo-

mására; nincs más mód e nagy szerencsétlenséget, 

valamint sok egyéb más bajokat is, melyek az isteni 

parancs első megszegőinek szerencsétlen ivadékira 

hárulának vala, elfogadhatókban megfejteni. Minden-

esetre .megfoghatlan ezen dogma; de merészeljük csak 

megdönteni és a világ chaoszszá lesz előttünk; az em-

beriség története akkor nem egyéb alaptalan tárgynél-

küli katastrophák láncfüzérénél, egyesek élete a nyo-

morúság sorozatánál. Széles e világon mindenütt csak 

szenvedést találunk, szenvedést és bajt ellensúly és 

kárpótlás nélkül; lelkünkben a rend és igazságosság 
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eszméi megzavarodnak és a valódiság tagadásával végre 

szükségkép Islen tagadására vetemedünk. 

Ellenben ha a dogmát alapkőül elfogadjuk, az 

épület önmagától emelkedik; a történelmet a legtisz-

tább világosság fényárja ömleszti el, mély okokat, imá-

dandó célokat pillantunk meg ott, ahol különben csak 

igazságtalanságot és vakesetet látnánk. Az események 

sorozata a teremtéstől egész le napjainkig pompás 

gyolcsként gördül szét szemeink előtt, melybe a liajt-

hatlan igazságosság és kimeríthetlen irgalom müvei 

egymással egyesítve, egymást átölelve a végtelen böl-

eseség mintája szerint vannak behimezve, 

Ha tehát azt kérdi On tőlem, miért vesztegel az 

emberiség nagyobb része sötétségben és a halál ár-

nyékában, ezt válaszolom: mivel törzsatyánk Istenhez 

hasonló akart lenni; a jót és gonoszt tapasztalásból 

charta ismerni; vétkezett és bűne minden ivadékira 

átszármazott, amennyiben az emberiség ezen gőg igaz-

ságos büntetéseül v a k s á g g g a l sújtatott. Bármily nagy 
is a szerencsétlenség, ennél egyéb kutforrást megfejté-

sére még sem igényel. Isten ezen szólítását: „hol vagy 

Ádám" követő borzasztó szavak, még most is iszo-

nyúan viszhangzanak annyi évszázad után; a törtéue-
lem minden eseményiben, az élet egész folyásában, 

mindenütt villog a paradicsomi lángoló pallos rémítő 

fénye. A r c u n k v e r í t é k e a ha l á l , mindenütt jelen-

e i k . A dolgok sehol sem követik közönséges folyá-

sukat; a bün és engesztelödés ijesztő jelvénye mindig 

us mindenütt szemeink elölt lebeg. 
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Minél többet gondolkodunk ezen igazságok felett, 

annál mélyebbeknek látjuk azokat. In sudore vultus 

tui vesceris panel Arcád verítékében eszed kenye-

redet — — mondá Isten ősatyánkhoz; és íme maiglan 

is veritékében eszi minden ivadéka. Emlékezzék meg 

Ön e büntetésről s alkalmazza akármilyen tárgyakra; 

semmi sincs, ami alóla kivétetnék. De „az ember nem 

csak kenyérrel táplálkozik, hanem minden igével is, 

mely Isten szájából j ő " ; ama borzasztó büntetés tehát 

nemcsak a testünket tápláló kenyeret illetőleg teljesül, 

hanem szellemi tökéletesbülésünkre is vonatkozik. Nincs 

haladás fáradalmas munka, nincs pályadij lankasztó té-

vedések nélkül; szóval, mindenben és mindenkiben 

teljesül az, miszerint a föld számunkra csak tövist és 

bojtorványt terem. Ha valamely igazságot nyomozunk, 

nem találjuk, mielőtt setét csalutakon nem csapongtunk 

volna; ha a mesterség egynémely ágában óhajtjuk 

magunkat tökéletesbíteni, ezernyi haszontalan kísérlettel 

kell fáradoznunk és mindemellett még nagy szerencse, 

ha a dédatyák veteménycböl az unokáknak érik csak 

meg a gyümölcs. Ha a társadalmi és politikai szervezet 

javítása indítványoztatik, — véres forradalmak előzik 

meg az óhajtott újjászületést; és akkor is, oly sok 

viszály és szenvedés után is, sokszor keményebb ál-

lapot sulyosul a szerencsétlen nép vállaira, inint amely 

azelőtt nyomorgatá. Ha valamely nemzetre egy má-

siknak polgárosodását és műveltségét akarják átru-

házni, — tűzzel-vassal történik a szoktatás; a silány 

eredmény, melyet csak késő utódok lesznek szerencsé-
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sek láthatni nemzetségek önáldozata drága árán vásá-

roltatik meg. Nincs genie nagy szerencsétlenség, nem-

zeti dicsőség vérpatakok és könyek nélkül; nincs erény 

kimerítő tikkadság és hösieség üldöztetés nélkül; minden 

szép, nagy, fenséges sok izzadság nedvével plántál-

ható és csak fáradalmas ápolással tenyészthető. A bün-

tetés, az engesztelödés törvénye rettenettel mutatkozik 

mindenütt. — íme az ember és emberiség története; 

gyászos, de kétségbevonliatlan igaz története! Ádám 

gyermekeinek minden lépte, cselekménye végzetteljes 

hetükkel van megírva. 

Nem tudom, tisztelt Barátom, miért nem vétetik 
e szempont nagyobb figyelemre és miért ütköztek meg 

oly igen a bölcsészek azon tanokban, melyek töké-

letesen öszhangzanak avval, mit minden idők évköny-
vei és a köznapi tapasztalás tanítanak. Az emberi nem 

hünös volta és korcsosultságában rejlik az életünk és 

az emberiség sorsát megoldó titok; ha mindehez még 
az Isten Fiának vérével eszközölt megváltás imádandó 

htka párosul, a leggyönyörűbb és minden képzelmet 
meghaladó magasztos egyveleg létesül. Oly fenséges 

rendszer ez, mely isteni eredetét első pillanatra elá-
rulja. Nem, — emberi főben nem szülemlhetett ily 
Csudateljes combinatio; korlátolt szellem nem alkothatott 
llY nagyszerű, ily álmélatos tervet; melyben két titok 
ugy legyen egymásba olvasztva, hogy szédítő sötét-
Segük mélységéből a legtisztább világosság fénysugarait 

árasszák, megoldandók, világosságba helyezendök mind 
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ama kérdésekel, melyeket a bölcsészet az ember ere-

dete és rendeltetéséről említ. 

Ennyi a fődolog, amit Önnek az elém terjesztett 

nehézségről mondandó valék. Nem tudom, ha teljesen 

megelégedett-e Ön? Akárki mit mondjon, én igaz 

őszint ség és tőlem telhető meggyőződéssel biztosítom 

Önt, hogy az összes bölesészetvilágban Platótól Cou-

sinig egy cseppet sem taláiand — ha a keresztény-

ség forrásából nem merített — mí a nagy szellemek szom-

ját enyhitné. Tudják és bevallják ezt maguk a böcsészek 

is. Mert ha egyszer már a kereszténység isteniségét 

kezdék kétségbe vonni: zavarban vannak, mihez tartsák 

magukat; rendszert rendszerre, szót szavakra halmoz-

nak ; az ingékonyabb lelkűek búcsút mondanak a bú-

várkodás fáradalmainak és mivel lankadtságukban a 

láthatár egy tájékáról sem szürkül nekik korány, a 

p o s i t i v i smusna k adják magukat; azaz fulladásig 

merülnek az élet*kéj- és kellemtengerébe. De ha lel-

kük tudományra született, ha igazságot szomjaz; nem 

nyugszik még nem leli azt, bármily nagy legyen is a 

fáradalom és szembetűnő az erőlködések sikertelen-

sége. így történik, hogy az ilyenek egész éltökben 

szenvedők maradnak; agyukat hiu kételyekkel, szivü-

ket szomorúsággal sanyargatják. 

Jelenleg, mint bölcsészi enthusiasta és némely 

nevek csudálója, nem könnyen fogja Ön szavaim teljes 

igazságát és határozottságát megérteni; de jönek még 

napok, midőn Ön, sőt sokkal előbb is, hogysem az idő 
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hajfürteit megöszítené, vissza fog emlékezni e szerény 

megjegyzésimre. 

Nem, Önnek valóban nincs rá szüksége, hogy a 

tapasztalás és kiábrándulásival terhelt aggság nyissa 

meg szemeit. Nem tudom ugyan, megnyítandja-e Ön 

valaha azokat az igaz religio megismerésére és elfoga-

dására; de azt bizonyosan tudom, hogy egykor meg-

üyítandja felismerni a bölcsészeti rendszerek tarthat-

óságá t mindazokban, miket az ember eredete, élete 

és rendeltetése felöl tanítanak. Sőt rnég alaposan tanul-

mányozni is szükségtelen azokat és máris mélyen meg-

győződhetünk a magárahagyatott emberi szellem tehe-

tetlenségéről. Már a bölcsészet szentélyének előcsar-

nokában találkozik Ön a kételylyel és scepticismussal; 

és ha beljebb hat szentélyébe, hallani fogja a dölyföt 

oly tárgyakról vitázni, melyekben vajmi kevés a való-

diság. Látandja, mint gyönyörködik érthetlen jelképes 

szójátékbari s mint fáradozik tudatlanságát lehetőleg 

elejteni és némi negédes figyelmetlenséggel épen azon 

kérdéseket kerülni, melyek legfontosabb érdeküek: 

Például az Isten és emberről való kérdéseket. Ne ámítássá 
el Ön magát a különféle rendszereket díszítő hiu cimek 

®'tal és ne engedje át magát babonás előítéleteknek 
fíileg az imént közölt német bölcselem titkait illetőleg; 
n e tartsa a beszéd homályosságát tudomány-mélység-

ek . Ne feledjük, az igazság jelve az őszinteség és 

keveset bizik az felfedezése becsében, ki nem meri 

"Z l napvilágra hozni. És hát azon annyira magasztalt 

bölcsészek, kik homályba burkolv^a föld gyomrában 
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aranydus barlangokat kiaknázó munkások álcája alá 

rejtik magukat — miért nem mutatták meg az ösz-

halmozott színaranyat? Máskor, ha alkalmunk leend, 

visszatérünk e tárgyra. Addig is rendelkezésére all Önnek 

őszinte barátja 

B. J. 



Harmalik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

Utóbbi leveléből azt vévén észre, hogy a vallásos 

j tárgyak felett komoly vitatkozásba kezdünk elegyedni, 

' mindenek előtt örvendek megjegyezhetni, hogy leirhat-

lan vigaszomul szolgált annak tudomása, miszerint té-

velygésében még nem jutott annyira, hogy Isten létét 

is kétségbe vonja. Ez vizsgálödásinkban rendkivülileg 

simítja az ösvényt; egy lépést sem haladhatnánk ezeji 

alapigazság elfogadása nélkül. Tehát nem alaptalanul 

akartam magamnak ebbeli nézeteiről bizonyosságot 

szerezni; sohasem feledem, ami velem egy másik két-

kedővel történt, akihez Isten léte feletti kétségét vagy 

értelmetlenségét gyanítván, erről néhány kérdést in-

téztem hozzá, és olymit kelle hallanom, ami ha isten-

káromlás nem lett volna, valóban igen tréfás volna. 

Midőn azt mondám neki, hogy nem vitatkozhatunk, mi-

előtt e pont felett megegyeznénk, legnagyobb hideg-

vérüséggel válaszolá: „Azt hiszem, vitatkozhatunk; én 

esekély jelentőségű dolognak tartom magyarázgatni, 
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ha Isten a természettől különböző lény-e, vagy csak 

maga a természet?" Ekként nyilatkozott az istentelen-

ség okozta fogalomzavar! Említenem kell, hogy a férfi 

kölönben igen tudományos és eléggé éberlelkü volt! 

Ezerszer bocsánat, hogy bátor valék Önnek 

efölötti gyanakodásomat megvallani — noha különben 

alig lehet okom bánkódni; mert annak az a nagy haszna 

van, hogy Önnek alkalom nyujtatik e tárgy felett oly 

nyilatkozatot adhatni, mely az Ön részéről sok józan 

észt árul el, engem pedig azon édes reménynyel ke-

csegtet, hogy fáradozásim nem lesznek gyümölcstele-

nek. Ismételve olvasám levelének ama felette bölcs 

sorait, melyekben ezon legfontosabb igazságról beszél. 

Engedje a helyet ide levelembe iktatni és ajánlani, 

hogy azt sohase feledje. „Sohasem kínoztam én feje-

met" irja Ön, ,,hogy Isten léte bebizonyítására holmi 

érveket keressek. És bár a történelem, termé-

szet és metaphysika bebizonyítására minden szükséges-

sel bövölkedik, én nyíltan vallom, meggyőződésem a 

tudományos készletet nem igényli. Inkább zsebemből 

veszem a bizonyítást és látván órám complikált gépe-

zetét, szabályszerű mozgását, ki birna rábeszélni, hogy 

mindez csak esetleg egy rendező szellem, egy művész 

munkája nélkül létesült. Már pedig a mindenség két-

ségen kivül valamivel több álmélatra méltót mutat mint 

egy óra; kell tehát valakinek Menni, aki létesíté. Az 

atheisták vakesetről, a parányok összeléséröl, a terrné-

szeteröröl és tudja az Ég még mi másról beszélnek; 

de ezen urak engedelmével legyen mondva, a szavak 
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értelmetlenek." Nincs mit mondanom annak, ki a két 

rendszer értékét és becsét ily ügyes tapintattal tudja 

kijelölni. Ezen oly őszinte és mélyen igaz szavakat 

többre becsülöm egy bölcseimi okokkal terhelt kötetnél. 

Átmenvén nagybecsű levelének főpontjára, kö-

szönetet kell szavaznom a szívességért, hogy vallási 

discussiőnkat a pokolbeli kinok örökkévalóságáról szóló 

tan megtámadásával kezdi. Nem vártam, hogy ily jó eleve 

fogja a pontot megtámadni; — és köztünk legyen 

mondva, eljárása gyanút költe bennem, mintha Ön nem 

kissé félne attól a pokoltól. A dolog különben nem is 

tréfa. Az ügy felette érdekes és sürgős; kevés év le-

folytával tapasztalásból tudandjuk, mint vagyunk vele. 

— Önnek teljes igaza van, midőn mondja: „Azok, 

kik e tekintetben hibát követnek el, drága áron fize-

tik e tévedésüket." 

Nem ellenzem Önnek, hogy épen igy kezdé a 

vallási kérdések vizsgálatát; de meg nem állhatom szólás 

nélkül, hogy ez nem a leghelyesebb mód azokról elég-

séges fölvilágosítást szerezni. A kath. tanok oly szoros 

egymásbafüzött egészet képeznek, egyik olyannyira függ 

a másiktól, hogy egy sem dönthető meg a több 

sérülése nélkül. Ellenben pedig bizonyos födolgok el-

fogadása lehetlenné teszi a többi elnemfogadását. Mily 

gyakran történik, bogy e tanok közöl elleneink egyet 

kiválasztnak és teljes elszigeteltségében méregetvén, 

együtt látják mindazon nehézségeket, melyeket az em-

beri ész korlátoltsága okozhat. 

„Ez felfoghatlan!" kiáltják „a vallás, mely ilyes-
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mit tanit, nem lehet igaz." » Mintha bizony a kat-

holikusok vitatnák, hogy vallásuk titkai emberi észszel 

felfoghatók. Hiszen szüntelen hirdetjük, hogy sok igaz-

ság van, melynek magasságaig korlátolt elménk nem 

emelkedhetik. 

Ha tudósítást olvasunk vagy hallunk valamely 

tény vagy tüneményről, mindenek előtt az elbeszélő 

felfogása és igazmondóságáról tudakozódunk; és mi-

után e tekintetben misincs óhajtandó, bármily különös-

nek tessék is aztán az elbeszélt dolog, nem me-

részeljük azt elvetni. — Mielőtt először körül-

hajózták volna a földgömböt, csak igen kevésnek fér-

hetett fejébe a lehetőség, hogy térhet egy nyugatnak 

vitorlázott hajó keletről vissza. De elég ok volt az 

de Elcano Sebestyén elbeszélésének hitelességét csök-

kenteni, miután ő a szerencsétlen Magéiban merény-

letét valóban kivitte vala? Ha őseink valamelyike 

most halottaiból feltámadna és hallaná a mivelt orszá-

gok iparának csudatetteit beszélni, vájjon azért az e 

vagy ama gép működéseit, az azt mozgásba hozó erő-

ket, a létrehozott terményeket egyenkint kellene e bí-

rálgatnia és a neki felfoghatlanoknak tetszőket mind 

elvetnie? Valóban nem. Mert ha józan észszel és kellő 

ildomossággal lát a dologhoz; elég neki a tanuk igaz-

mondóságáról biztosságot szerezni és mindenek előtt 

azt vizsgálni, lehetséges volt-e részökről a tévedés, 

vagy mily érdekük lenne őt rászedni. Biztos levén 

pedig, hogy ilyetén akadály nem állja útját, vakmerő-

ség nélkül nem tagadhatná meg megegyezései bármily 
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felfoghatlannak s a lehetőség határain kivülesönek 

lássék is az előtte. 

Hasonló modort kell a vallásos dolgokban is követ-

nünk. Először azt kell megtudnunk-, létezik-e kinyilat-

koztatás vagy sem; őre ez egyház a kinyilatkoztatott 

Igazságnak vagy nem? Ha monnó alap szilárdan áll, 

nii közünk hozzá, ha egynémely dogma többé-ke-

vesbé mutatkozik is valószínűnek, ha az ész fel nem 

foghatván ezt, többé-kevesbé érzi magát általa meg-

aláztatva? — Van kinyilatkoztatás? kinyilatkoztatott 

igazság ez? Van biró, aki megítélheti? És mit szól 

ezen biró a kérdéses dogmáról? — Ez az eszmék és 

kérdések logikai rende; igy nyerhetni ily dolgokban 

felvilágosodást. A többi mind a dolog velejétől eltérő 

szerteszélengés és semmire vezető vitatkozások általi 

időpazarlás. 

Távol legyen tőlem megjegyzéseimmel talán a 

nehézség magvát kerülni. Nem tartom én ezeket feles-

Jegesnek ; jó, ha idején kéznél vannak. 

De térjünk immár át magára a dologra. 

Azt mondja Ön, semmiképen sem birja magát rá-

vétetni , hogy elhigye mindazokat, miket némely 

szónokok a pokol kínjairól mondanak; — és hogy 

föbbizben hallott ezektől oly badar beszédeket is, me-

lyek már csak iszonyuságuk miatt is nevetségessé 

fajulnak. Alább majd én is mondok Önnek azon iszo-
nyuságokról csudákat. Ezúttal, midőn még nem tudom 

'határozottan nehézsége indokait, elégségesnek vélem 

előlegesen csak annyit mondhatni, miszerint a kath. 
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dogma nem közös egyik vagy másik szónok által em-

líthető ezen vagy ama kürülménynyel. Az egyház csak 

annyit tanít, hogy azok , k ik r o s z l e l k i i s m e r e t -

tel, a zaz h a l á l o s b ű n b e n ha l nak el, ö r ö k 

b ü n t e t é s t s z e n v e d n e k . " — Ez dogma. A többi, 

ami a helyről a büntetések nagysága és mineműségéről 

szól, nemde f i de ; azok közétartozik, amikről külön-

bözőleg szabad vélekedni anélkül, hogy a kath. vallást 

sértsük. Amit—mert a sz. irás nyilván mondja — bi-

zonyosan tudunk az, hogy e büntetések iszonyúak 

lesznek. És kell-e ennél még többet is tudnunk? Iszonyú 

végtelen büntetések! Nem elégséges már ezen 

egyetlen gondolat is feltünőleg lehangolni a további 

kérdéseket kíváncsian kutató kedélyt. Lehetséges-e, 

mondja Ön, hogy egy végtelenül irgalmas Isten oly 

szigorúan büntessen? Lehetséges-e, — válaszolom én 

— hogy egy végtelenül irgalmas Isten nem büntet 

még nagyobb szigorral, miután éltünkben annyi eszköz 

által hivott meg minket az üdvösségre? — Ha az em-

ber Istent megbántja, ha a teremtmény a teremtőt káro-

molja, a véges lény a végtelent, ez ugyhiszem végte-

len fenyítéket is érdemel. Az emberi igazságosság 

mérlegében bizonyos merénylet a megtámadt egyén 

létéhez képest többé-kevesbé büntettetik. Mily irtózat-

tal fordulunk el a szülőit megtámadó gyermektől! Le-

het-e nagyobb vétek, mint vaiakit épen azon pillanat-

ban megbántani, melyben jótéteménynyel halmoz el 

minket? — Alkalmazzuk ezen eszméket. Emlékezzünk 

meg, hogy Istennek általunk elkövetett megbántása a 
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semminek, a hitvány teremtménynek lázadása a vég-

telen lény, ég és főid királya ellen. Mennyi indok a 

büntetés fokozására!, mennyi a büntetés nagyságának 

gyarapítására! Az emberi törvéhy halállal, a bünteté-

sek legnagyobbikával bünteti a személyt és birtokot 

galádul megrohanó orvot, Az emberi törvény is már 

majdnem utánozza a végtelen büntetést, amennyiben a 

bűnöst minden társadalmi javaktól m i n d e n k o r r a 

megfosztja; miért ne fenyítsen tehát a legfönségesebb, 

legigazabb biró is örök büntetésekkel? Jól megjegy-

zendő, hogy az emberi igazságosság a tény egyszerű 

megbánásával még meg nem elégszik; ha a cselek-

mény már megvan: elkerulhetlenül követi azt a bün-

tetés is, legyen bár, hogy a gonosztevő életét megvál-

toztata. Ellenben Isten csak töredelmes és alázatos szi-

vet kiván; nem akarja ö a bűnös halálát, hanem hogy 

megtérjen és éljen; nem sújtja ö a bűnöst ama bal-

ságos csapással, mielőtt neki az életet és halált meg-

mutatná és nem hagyna köztük szabad választást; mi-

előtt öt aly? i kezével a szédítő mélység szélétől ma-

gához intené. Kit okozhat tehát az ember, mint saját 

önmagát? Van-e ezen eszmékben valami ellen-

mondás vagy kegyetlenség? Könnyen történik ugyan, 

hogy a vigyázatlanokat elámítják e nyomatékos szavak: 

ö r ö k k é t a r t ó b ü n t e t é s és v é g t e l e n i rga l-

masság ; de vizsgáljuk csak alaposan a dolgot, te-

kintsünk jól minden oldalú körülményt és az első lá-

rmásra felmerült nehézségek eloszlanak, mint a szél 

ültei szétcsapott füst. A leginkább csalékony sophis-
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mák titka, hogy a tárgyakat esak egy o l d a l u l a g mutat-

ják, hogy két ideát egymással rögtön összekötnek, melyek 

csak azért látszanak ellenmondáshan lenni, mivel az őket 

egy egészszé kapcsoló és rokonosító tagokat nem te-

kintjük. Bátran állíthatni, hogy oly elmés fordulat vagy 

sentimentalis elmélkedés által oldják meg a hitellenek 

legnevezetesebb irói leggyakrabban a legfontosabb és 

legbonyolultabb kérdéseket. Természetes; mert mivel 

minden dolgot legkülönbözőbb szempontokból tekint-

hetni, a genienek nem nehéz ezek közöl két oly pontot 

kijelölni, melyek ellentéte élénken érinti az olvasók 

lelkét. Es ha ezután ehez még oly valami is járul, 

amiben a sziv is részes, nem nagy fáradságba kerül 

a vigyázatlanok szellemit oda irányozni, ahova tetszik 

és bármily szilárdan alapuló vélemény felett is győzel-

meket aratni. 

Említést tevén itt a sentimentalismusról, nem mehe-

tek tovább, a nélkül hogy az ilyetén bizonyításokkal űzött 

visszaélésekre ne figyelmeztetnék. Ott fordulnak leg-

inkább a szívhez, ahol csak az észszel kellene szól-

nunk. — Hasonló történik az ajkunkon forgó kérdés-

ben is. Már hogy is viselhetné el az érzelemtelt sziv 

az örök kínokra kárhoztatottnak iszonyú tekintetét! — 

— Az mondatott, hogy nagy gondolatok a szivböl jö-

nek, d<> ezen, mint minden felettébb átalános állítás-

ban épen annyi az igazság amennyi a tévely, inert 

ámbár nem tagadható, hogy az érzelem sokszor igen 

jeles eszköz bizonyos igazságok alapos felfogására, 

mindamelleit az sem tagadható, hogy a szivet fővezér-



59 

Uek tisztelnünk sohasem szabad ; nem szabad engednünk, 

hogy az az ész örök igazságain uralkodjék. A szülők 

és gyermekek, a férj és nő jogaik és kötelmeik, vala-

mint minden egyéb családi viszony a taglaló bölcselem 

fáklyájánál tökéletesen talán sohasem fognak megér-

tetni, ha egyszersmind a sziv sugalmait is meg nem 

hallgatják. És viszont, a morál józan elvei felforga'.-

tatnának, beszürenkednék a családba a rendetlenség: 

ha az ész szigorú követelésétől elnézve, csak azt akar-

nók cselekedni, amire változékony érzelmeink ösztö-

nöznek. 

Vagy nagyon tévedek, vagy ha nem, legbővebb 

forrására akadtunk itt századunk tévelyeinek. Jól fi-

gyelve azt tapasztaljuk, miszerint az emberi szellem 

haladási korszakát jellemző jelenség, az összes tehet-

ségek egvidénti fejlődése. E tehetségek némileg talán 

vesztenek is, amennyiben az egyik kimeríti nagy ré-

szét azon erélv és erőnek, mely rnás körülmények 

alatt egy másiknak jutna. Az érzelem kétségenkivül 

áyer, nem ugyan függetlenség és magasztosságban, 

hanem amennyiben gyönyör és szellemi élvezet. Ig 

Játjuk, hogy mainapság az irodalomban sem a képze-

J^oi, sem az Ítélet nem bir tulnyomósággal, hanem egye-

dül az érzelem legritkább, legkirívóbb árnvazataival, 

teert ez az észt és képzelmet nem mint barátjait, ha-
nem mint alattvalóit tekinti. Ennek a következése az-

Ó az, hogy a bölcsészet ís hasonló hibában szenved, 

hogy Ítélőszéke előtt ritkán mérlegeltetnek őszintén az 

teáik erkölcs szigorú alapelvei. Ezen elványult érzelem 
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az élvezetet istenesíti, mentegeti a visszás cselekmé-

nyeket, ballépéseknek mondja a vétségeket, gyarló-

ságnak a leggyalázatosabb eseteket, tévedésnek a bűn-

tényeket, számkivet a világból minden szigorú eszmét, 

elfojtja a lelkiismeret furdalásait és az emberi sziv 

egyedüli bálványának a kéjt, egyedüli szabályának az 

önzést állítja. 

Amint látja, kedves Barátom, a pokol létezése nem 

igen illik össze az ily gyengéd elnézéssel; és az em-

beri tévedés nem semmisíti meg a valódiságot; mert 

ha őseink idejében létezett pokol, napjainkban annál 

inkább nem szűnt meg létezni. íme a tényt nem vál-

toztatható sem az elődök szigora, sem korunk kimé-

letessége és pulyasága. Ha lelkünk kiköltözik e halandó 

testből, a legfönsőbb biró előtt kell megjelennie; oda 

pediar nem viheti magával védőnek a világot. Egyedül 

álland leplezetlen lelkiismeretével annak szemei előtt, 

ki előtt semmi sincs láthatlan, aki nem ismer rejteket* 

Az emberi szellem századunkbeli fejlődésének 

jelleme és a pokoli kinok örökkétartósága ellen terjedt 

eszmék közti viszonyról tett megjegyzések más egyéb 

analóg tárgyra is többként alkalmazhatók. Az ember 

az isteni törvényeket épen oly váltóztatnatóknak és 

módosítalhatóknak vélte, mint az emberieket, — és 

ugylátszik a legfönsőbb biró Ítéleteiben is oly kíméletet 

követel, mint amilyet a földi bírákban talál. Az összes 

büntető törvényhozási rendszer látszólagosan a hün-

tetések kisebbítésére törekszik, amennyiben kevesbé 

kínzókká teszi azokat és kivetkőzteti iszonyuságukból, 
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csakhogy az ember lehetőleg megkíméltessék a fájdal-

maktól. Mindnyájan, kik ezen időszakban élünk, többé-

hevesbé a kiméletesség e befolyása alatt vagyunk. A 

halálbüntetés, a testi fenyíték és minden ami rémület 

ós szomorúsággal együttjár, kiállhatlan előttünk. A böl-

cselet minden erőmegfeszítései is alig-alig bírnak a 

térvénykönyvekben némi szigort megőrizni. 

Nem szándékom azonban e ragadó árnak ellen-

szegülni; minden óhajom egyedül abban központosul: 

jöjön idő, midőn az emberiség a jó rendet és igazga-

tást vérontás és keserves könyük nélkül is szentnek 

tártandja; továbbá, hogy valahára* megszűnjék a túl-

ságos sentimentalismussal űzött visszaélés; hogy minél 

utébh megértsük, miként nem mind emberszeretet az, 

mi az érzelgősség leple alatt annak mutatkozik, hogy 

szüntelen emlékezetünkben tartsuk, miszerint nemesebb 

ós fényesebb a jól megértett emberségesség, mint a 

mások szenvedéseit a finom szervezet izgékonysága 
mtátt el nem türö gyengéd, de önző érzelem. Vannak 

gyének, kik a szenvedő látásán elájulnak ugyan, de 

mindemellett oly jéghideg szívűek, hogy soha még a 

^silányabb alamizsnával sem tisztelnék meg kezeiket. 

itt az érzelem és mi az emberségesség? — Az 

c'ső csak a laza testi szervezet következménye, utóbbi 
t,szta önzés. — 

Isten azonban nem emberi szemekkel tekinti a 
d°Igokat és változatlan nézetei nincsenek gyenge el-

ménknek alávetve. Nem feledhetjük jobban az örök és 
vógtelen lényről képzett eszmét, mint ha azon vagyunk, 
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hogy annak akaratát gondatlan kívánalmaink járma alá 

szorítsuk. Századunk annyira megszokta a feketét fe-

hér nak dicsérni, a bűnöst pártfogolni, hogy egészen 

megfeledkezik a bűntény áldozatát sokkal nagyobb jog-

gal illető szánalomról, és örömest hagyja emezt minden 

kábputlás nélkül, ha e bűnöst megkímélheti a bün-

tetéstől. Kürtöljék bár az örökkétartó pokoli kinok 

dogmáját kemény és kegyetlennek; mondják, hogy ily 

rettentő büntetés nem egyezik Isten irgalmasságával: 

mi azt válaszoljuk, hogy az isteni igazságosság és az 

universum jo rendével épen oly kevéssé férne össze 

e büntetés hiánya; azt feleljük, hogy a világ a vak-

eset hatalmába esnék, hogy történetében — nagyobb-

részt — legellenmondóbb igaztalansag uralkodnék, ha 

nem volna egy a gonosztevőt még a siron túlnan is 

rettentően büntető Isten, aki számot kér a földi ván-

dorság napjainak gonoszságáról. 

Vagy micsoda? — hát nem látjuk az igaztalan-

ságot lépten-nyoingn duzmadozni, diadalokat aratni és 

az elhagyott árvákon, a rongyos és éhező szegényeken 

gúnyolódni, — fényüzésük és pazarlásaik miatt csa-

lásaiknak és rablásaiknak e szerencsétlen áldozatai nyo-

morúságát szerencsétlenségét kicsúfolni ? — — Nem 

ismerünk-e érzéketlen atyákat, kik könnyelmű életük 

által a családot, melynek fejévé rendelé őket Isten, 

szerencsétlenségbe buktatják, erényes hitvestársukat a 

föld alá viszik és gyermekeiket végnyomorba sülyesztik» 

nem hagyván nekik egyebet örökségül, mint botrányos 

életmódjuk gyászos emlékét és annak következményeit? 
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Nem találkozunk-e fajtalan, a szülői ősz fürtöket ke-

gyetlenül kigúnyoló gyermekekkel, akiknek nincs csak 

egyetlen szives szavuk is dajkálóikhoz, akik csalárdságuk 

és nyers indulatosságukkal életadóik kinteljes aggságát 

is megrövidítik ? Nincsenek-e sanda csábítók, akik, 

miután az őszinteséget rászedték, az ártatlanságot el-

csábították, a szégyenpellengér és a kétségbeesés ije-

delmes borzasztó körülményének teszik ki áldozatukat? 

Hirszomj, hűtlenség, árulás, csalás, házasságtörés, guny, 

rágalom és sok egyéb az annyikép rászedhető és meg-

vesztegethető igazságosság pálcájától ment vétség ne 

találjon fenvítöt az egy, haragjának egész súlyával 

boszuló Istenben? — Ne legyen senki az égben, aki 

az ártatlanság jajfohászit meghallgassa ? Nem igaz, nem 

lehet, — a bűnös n^m eléggé bűnhődik ez életben! — 

Mardosó lelkiismeret-furdalások kínozzák, kicsapongása 

okozta betegségek nyavalygatják, csenevész életének 

szerencsétlen kinövései elnyomják ugyan; de szerek 
Sem hiányzanak, melyek lelkiismerete égető fullánkját 

hüvösítik, eltompítják. Továbbá a tivornyáinak gonosz 

következményeit közönyösítő különféle müfogásokban 
Sem járatlan ; szóval talál ö elég alkalmas segédforrást 

b°gy szerencsésen átuszszék rendetlenségeinek zűrzava-

rain. És továbbá mik a gonosz e szenvedései tekintve azo-

kat, melyeket az igaznak is kell szenvednie? Betegségek 

sanyargatják, a szegénység kínozza, a becsületsértés 
és rágalom szomorítja, az igazságtalanság lábaival ti-

P°ria és az élvvágy nem hagy neki békét; szellemi 
Szenvedések is gyötrik — isteni Mesteréhez hasonlóan 
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türi a sors pörölyeit, a szorongattatások és a keresz 

gyalázatát. Ha nagytürelmű, ha valódi keresztény le-

mondásig vitte, akkor szenvedései is elviselhetőbbek 

leendnek; sebeinek sajgása azonban sohsem múlik el 

és ö ínég nagyobb fájdalommal érzi azt, mint azok, 

kiket ezer biintény fekete mocska bélyegez. Hol lenne 

igazság a jövő élet szenvedései és jutalmai nélkül ? 

Hol a gondviselés ? Hol az ösztön az erkölcsre é^ fék 

a bűnre ? 

Azt kérdezi, kedves Barátom, ha felfoghatom-e, 

mily célja lehetne Istennek azáltal, ha az elvetemültek 

büntetéseit egy egész örökkévalóságra nyújtaná? Nem 

javallja továbbá az okot, mely szerint az isteni igaz-

ságosság csakis igy elégíttetik ki — és hogy csak az 

ily rettentő büntetéstől való félelem ijesztheti vissza az 

embereket a bűntől. Előbbit illetőleg azt mondja Ön: 

hogy sohasem láthatá be e szigor okát és hogy jól-

lehet az örök büntetések és a végtelen meghántás közti 

viszonyt igen jól látja, mégsem jöhet a dologgal egé-

szen tisztába." Csalatkozik, kedves Barátom, ha azt 

hiszi, hogy másokkal nem igy van a dolog; bizonyos, 

valahányszor az emberi elme a végtelenség árnyába 

lép, mindig elhomályosul. Magamról legalább biztosan 

állíthatom, hogy én sem látom be ezen igazságokat tel-

jes világosan és bármi szilárd biztosságuk és bizonyos-

ságuk van is előttem, mégsem hízeleghetek magam-

nak, hogy oly beláthatósággal állnak lelkem előtt, mint 

például a véges és tisztán az emberi dolgok rendé-

hez tartozók; azonban az elmetehetségünk gyengesé-
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bői, nem különben a tárgy magasztos természetéből 

eredő homály korántsem kjdvetlenít el engem, sőt 

szüntelen arra emlékeztet, hogy ha ebben egyetérté-

semet megtagadnám, számtalan oly igazságot is kellene 

tagadnom, melyekről még akkor sem tudnék kétkedni, 

ha magamon eröszakot követnék el. így például bizo-

nyosságom van a teremtésről, nemcsak a kinyilatkoz-

tatott religio tanaiból, hanem a természetes józan ész 

adataiból is; és mégis, ha a teremtésről elmélkedem, 

ha világos és biztos eszmét akarnék magamnak alkotni 

ama fönséges cselekményről, midőn Isten szóla: „Le-

gyen világosság!" — és lön világosság — szellemem 

remegni kezd, nem foghatja föl az átmenetet a nem-

létből a létbe. Bizonyos vagyok és Ön nem kevesbé, 

hogy Isten létezik, hogy végtelen, örökkévaló, mérhet-

len stb, és valljon tudjuk, felfogjuk-e tökéletesen azt, 

amit e szavak mondanak? Valóban nem; olvassa Ön 

mindazt, amit e tárgyról a hittudósok és bölcselők irtak és 

azonnal meg fog győződni, hogy többé-kevesbé mind-

nyájan hasonló gyengeségben szenvedtek. 

Ha értekezésemet bövítni akarnám, könnyen idéz-

hetnék az emberi ész gyengeségének (még magában 
a természettan és a természet tárgyaiban is) bizonyí-

tására ezer más példákat; ily eljárás azonban emberi 

tudományunknak igen körülményes fejtegetésére ve-

zetne és főtárgyamtól messze éltérítne. Nem kétkedem 

hülönben, hogy a mondottak elegendők hitelesíteni 

azt, miszerint a fönségesebb tárgyakat körülömlő ho-

mály erős lelkekre befolyási nem gyakorolhat; mivel 
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pedig egyenes uton elegendő tudomást szerezhetünk 

magunknak felőlük, nem észszerű egyetértésünket csak 

egynehány többé-kevesbé bonyolult nehézség merő 

tünete miatt megtagadni. 

Nincs sok tárgy, ahol az igazság gyámolítására 

az örökbüntetések valóságáról felhozottaknál még szá-

mosabb védveket lehetne említeni. Vélekedjék Ön né-

zetemről a mint tetszik, azt legalább mégis meg kell 

engednie, hogy ama nézet csupán csak egy nehézség 

miatt, melyet inkább a tulcsigázott sentimentalismus, 

mint igazi és meggyőző következtetési mód pártol, 

el nem vethető. Különben arra sem késem Önt meg-

emlékeztetni, hogy tulajdonkép nem az a kérdés, fel-

foghatja e eszünk a pokolról szóló dogmát, hanem 

csak az: igaz e a dogma és bírnak e az okok, me-

lyekre védői támasztják, oly bélyegző jelvekkel, me-

lyek meggyőzhetnek minket, hogy az csakugyan is-

tenileg kinyilatkoztatott igazság. Mit használna nekünk, 

e tant többé-kevesbé felfognunk, ha annak igazságát 

elég szerencsétlenek lennénk magunkon tapasztalni? 

A levelében kiemelt második pontot illelöieg, nem 

egyezhetek meg abban, miszerint az emberi lélekre a 

határozott idejű büntetés is hasonló benyomást gyako-

rolhat és az életben evvel azonos eredményt eszközöl-

het. Azt állítja Ön, hogy a hosszú büntetés és a bün-

tetéssel páros i r t ó z a t o s s z e n v e d é s elég hatályos 

lenne féken tartani a szenvedélyeket és korlátozni a 

gonosz kívánságokat. E megjegyzése által a pokol létét 

támogató azon okadatot véli Ön megdönteni, melylyel 
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nyilván tanítjuk, hogy,a pokol az erkölcsök védőre. 

Ugy látszik azonban, nein vizsgálta meg kellőleg a dol-

got; mert jóllehet már a földi szenvedés tudata meg-

ijeszt és félelemmel tölt el, de vajmi gyenge benyo-

mással van az reánk, ha csak a messze jövőre halasz-

tatik. Ezt igazolandó kettős bizonyítékkal szolgálok, — 

egy tapasztalás- és egy észbelivel. Tagadhatlan, hogy 

a tisztítótüzröli dogma félelmes gondolatokat ébreszt. 

Az imakönyvek és a hitszónokok állandóan irtózatos 

színekkel ecsetelik az engesztelödés e helyét. A keresz-

tények hiszik, szüntelen hallják ezt, imádkoznak a talán 

ott visszatartott szülök és társakért; — és mégis, vall-

juk meg őszintén, eléggé félünk-e mindezért a tisz-

títótűztől? Valljon visszatorolhatná-e a tisztítótűz egye-

dül a szenvedélyek folyamárját? Feleljen először min-

denki saját tapasztalásából; akinek pedig alkalma volt 

látni, beszéljen másokéból. A purgatoriumi szenvedé-

sek valóban nagyok, tartóságuk ideje igen hosszú; ki 
nem szabadul a lélek, amig az utolsó fillért meg nem 

fizett e. De e szenvedéseknek egyszer mégis végük 

szakad, biztosak vagyunk, hogy örökké nem tarthatnak, 

tehát egy részröl a jövő élet hosszú szenvedései, másik-

a l fö ld i létünk k i s e b b bajai állnak előttünk: gyakran in-

kább merészeljük az elsőt, hogy meneküljünk a másodiktól. 

A köznapi tapasztalás e tényét az ész is két 

érvvel okadatolja és az emberi természet elöité-
let nélküli megfontolása elégséges, hogy belássuk he-

vességét. Mig lenn e földön élünk, a lélek testtel van 

összekapcsolva, mely a minket környezők minden be-

5» 
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nyomásait lelkünkkel közli. Vannak azonban lelkünk-

nek már természeténél fogva minden testit és érzékit 

túlszárnyaló és egészen más, magasztosabb elvek sze-

rint igazodó tehetségei is, melyek úgyszólván egy 

minden anyagi és földitől elvont világban honolnak. 

Nem akarjuk félreismerni e tehetségek méltóságát és 

hazájuk magasságát, de be kell vallanunk, miszerint az 

alsóbb rangú tehetségeknek amazokra gyakorolt be-

folyása oly nagy: hogy amazokat magasságukból gyak-

ran leszállítják és ahelyett, hogy nekik, mint uraknak 

szolgálnának, még inkább őket is a szolgák osztályába 

alacsonyítják. És ha épen ez nem is történnék, mégis 

igen sokszor megesik, hogy a magasabb tehetségek 

tétlenül szunnyadnak; hogy az ész mintegy a homályos 

távolban alig ismeri fel azon igazságokat, melyek leg-

fenségesebb tárgyát képezik, — mig az akarat botrá-

nyos renyheség és ványultsággal pártolja sajátját. — 

Van pokol, hogy féljük; van menny, hogy reményijük, 

de mindez a túlvilágban van, csak egy igen távol időre 

van elnapolva és oly valami, ami a körülmények egy 

egészen külön rendéhez, egy egészen uj világhoz tar-

tozik; erősen hisszük őket, de nem kapunk tőlük köz-

vetlen és hatályos benyomásokat. Innét van, hogy 

meg kell erőltetnünk lelkifigyelmünket és emlékezetün-

ket, hogy áthathasson a ránk vonatkozó végtelen ér-

dek, mely mellett minden minket környező csak sem-

mi. Azalatt, mig ezt teendők vagyunk, képzelmünk va-

lamely más földi tárgygyal érintkezik, érzelmünk feléled, 

amennyiben az érintkezés vagy félelemmel tölté el, 
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vagy gyönyört szerze neki. A túlvilág eltűnik, mint 

a messze-távol alakjai, az ész visszahanyatlik merev-

ségébe, az akarat renyheségébe — és ha egyik vagy 

másik ismét fel is villanyoztatnék, ez csak a többi te-

hetség annálinkábbi felgerjesztésével leendne lehető. 

Az embert majdnem mindig a pillanat benyomása 

kormányozzák; feláldozza jelenének a jövőt — és ha 

ítélete mérlegében valamely cselekmény hasznát vagy 

kárát megfontolja, e károk és hasznok valósításának 

távolsága vagy közelsége a legbefolyásosabb körülmény 

eljárásaiban. Miért ne lenne ez igy a túlvilági dolgok-

ban, ha már a földiekben is igy van? Nemde, kimond-

hatlan azok száma, akik a pillanat gyönyöreinek gaz-

dagságot, böcsületet, egészséget és életet áldoznak! 

És valljon miért? Mert a gyönyör a jelené, a baj pe-

dig a távol jövőé — és az ember azon csalódással 

ámítja magát, miszerint ezeket majdcsak valahogy ki-

kerülheti, vagy mint — bekötött szemekkel a mély-

ségnek rohanó, egyenesen arra határozza el magát, 

hogy eltűri. 

Önnek azon állítása tehát, mely szerint e hosszú 

büntetés a pokol örökkévalóságával azonos hatást szül, 

hamis. Valótlan, sőt ellenkezőleg bizton lehet állítani, 

hogy azon pillanattól fogva, melyben a büntetés esz-

méjéből az örökkévalóság eltávolítatnék, az rettentö-

ségének nagyobb súlyát elvesztené és a tisztítótűzi 

büntetések színvonalára sülyedne. Hogy a túlvilági 

büntetések elég rettentóek legyenek minket sanda 

kedvszeszszenéseinkben a korlátok közt megőrizni, 

\ 
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igen nagy félelmet gerjesztő tulajdonnal kell birniok, 

melynek már csupa emléke lelkünkben üdvös irtózatot 

gerjeszszen és minket még az élet szórakozásainak 

közepette is maradandó borzalomra indítson, mint a 

hangteljes ércnek az ütés után is tova rengő borzasztó 

hangja. 

Nem zárom be soraimat addig, mig az említett 

és Önt ugylátszik kielégítő kifogással szembe nem szál-

lok; azt mondja Ön, hogy az, habár csak conjectura 

is, tagadhatlanul igen kellemes, igen bölcsészi és talán 

nem is épen alaptalan." Ezekután kedvenc rendszerét 

taglalja Ön, mely szerint a pokolról való dogmánk 

által legérthetőbben fejezzük ki a kath. egyházunk 

összes tanain és egész magatartásán vörös vonalként 

áthúzódó türelmetlenségünket. Engedje Ön, hogy saját 

szavait idézhessem, csak igy kerülhetvén ki minden 

félreértést. „Látható, hogy vaskarikába és rabigába 

akarták az ember szellemét és szivét kovácsolni. Ámde 

a tisztán emberiekben nem volt a szándék valósítására 

kéznél eszköz; szükséges lőn tehát az isteni igazsá-

gosságot segélyül hivni. Nem könnyen sejdíthetö-e, 

miszerint a kath. vallás szolgái, talán inkább csaló-

dottak, mint csalók, a költök ismert azon segédeszkö-

zéhez folyamodtak, hogy a bonyolult terveket isten köz-

bejöttével oldják meg; vagy, hogy az irodalmi mükifeje-

zéssel éljek a machinât használták? És e tekintetben 

vagy igen csalódom, vagya kérlelhetlen Isten véleményes 

igazságossága mögül a katholikus pap rendíthetlen ma-

kacssága kandikál." Kissé szigorúnak mutatkozik, ked-
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ves Barátom, az idézett helyen; és bármily meglepők 

legyenek is szavaim, bátran kimerem mondani, hogy 

ahelyett, hogy Önben szokásom szerint bölcsészt talál-

jak, ez egyszer itt felette szigortalannak és egyszers-

mind a legnagyobb fokig könnyelműnek látom. Szigor-

talannak, mert feltételezi, hogy a dogma a büntetések 

örökkévalóságáról egyedül a katholikusoké, mig azt 

a protestánsok is hasonlókép vallják; könnyelműnek, 

mert a katholicismus alapeszméjének kifejezésére szük-

séges ténynek állítja azt, amit mindenkor az összes 

emberiség hitt vaia. 

A napjainkban már az elsőrangú Íróknál is kö-

zönségessé vált inger uj és pikant megjegyzéseket böl-

cseimi alappá tenni, szánandólag tévútra vezeté Önt is 

láthatlanná tevén Ön előtt azt, amit minden ember tud, 

hacsak középszerű történelmi ismeretekkel bir is. Szó-

val Ön azt akarta itt kiemelni, h ogy k a t h o l i k u s 

papok t a l á l m á n y a a poko l , noha jó hite iránti 

kíméletből őket az öncsalódás áldozatainak mondja. 

Miként feledheté Ön, hogy már századokkal a keresz-

ténység megjelenése előtt a pokolról való hit átalános 

és mélyen elgyökerzett volt! 

Egy kis satyrát üz Ön „a jámbor szerzetesekkel, 

akik — mint mondja — kedvüket találják abban, ha a 

gyermekeket és asszonyokat kicsapongó és nyers áb-

rándok szülte rettentő leírásokkal ijesztgethetik, ami-

Veket különben a józaneszü és helyesizlésü férfi alig 

hallhatna kacagás vagy szánalom nélkül." — Ugylát-
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szik nagy áldozatot hozott Ön a szegény hitszónokok-

nak, midőn anyja magával vivé a praedikátióra, (mely 

időt kétségenkivül inkább használt volna játékra és 

mulatságra.) Ámde megbántó szándék nélkül és csak az 

igazság védelmére legyen mondva, Ön itt feltűnően 

ingadozik egyedül avval vigasztalhatván magát, hogy 

van még számtalan bajtársa azok csoportjában, akik 

szerfeletti pajzánsággal tréfálóznak dogmáink és vallási 

szertartásaink felett. Ön neveti a szerzeteseknek e tárgy-

ban tett túlzásait és ki nem állhatja őket, mert ábrán-

dozok és rosz ízlésűek. Jól van; megengedem Önnek, 

hogy a legkicsapongóbb, legtulzottabb leírást idézze, 

amilyet hitszónok valaha csak előhozhatott — és köte-

lezem magamat Önnek az ellen egy oly másikkal szol-

gálni, mely sem az iszonyúban, sem a kicsapongóban, 

sem a rettentőben az előbbinél nem leend halványabb. 

És tudja Ön, ki az én adataim szerzője? — Yirgilius, 

Dante, Tasso, Milton. Ön nem vevé észre, hogy az oly-

annyira irgalmatlanul megtámadt kapucinus háta megett 

az észnek és jó Ízlésnek igen tiszteletes reservája lap-

pang. Hirtelenség az Ítélésben gyakran nem kevésbé 

veszélyes a tudatlanságnál. Sokszor történik, hogy bi-

zonyos kifejezéseket az azokkal élő személy iránti gyű-

lölet és ellenszenvből elvetünk; oly kifejezéseket, me-

lyeket ha előttünk nagyobb becsben állótól hallottunk 

volna, álmélatra méltóknak Ítélnénk. Azért mondá Mon-

taigne, hogy kedvetellik, ha müveibe hírneves bölcselők 

mondalmait vegyítheti a szerzők megnevezése nélkül, 

és ezt csak azért, hogy ellenmondási viszketegü olvasói 
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Montaignet vélvén megtámadni, Seneca vagy Plutarchchal 

kapjanak össze. 

Nem könnyű a pokol irtóztatóságait határozottan 

leirni; annyi bizonyos, hogy mind a keresztények, 

mind a pogányok a legrettentöbb színekkel ecsetelik 

azt. Virgilius nem volt sem kapucinus, sem pap, sem 

katholikus; és a jó ízlésben sem szenvedett épen hiányt; 

pedig ime nehéz a borzasztóságok még nagyobb össze-

gét gondolni azoknál, melyeket ö nemcsak a pokolban, 

hanem már ez oda vezető uton is mutat. 

A tornácban elöl, Orkusnak torkolatánál 

Sátorukat Siralom meg a kinzó Gondok üték föl. 

Ott Jaknak: halavány Nyavalyák és gyászos Öregség, 

Csábító Éhség, Félelmek, ronda Szegénység, 

Borzasztó alakok! közel ott a Halál, a Vesződség; 

S ott települt le Halál testvére a Szender, a sziv rosz 

Kéjei, más küszöbön meg a gyilkos Háború arca. 

Vas laka ott a boszús Furiák-s oktondi Viszálynak, 

Aki kigyófürtjét véres szalagokba tekerte. 

Még ezeken kiviil sok más vad szörny lakik itten 

A kapunál, aminők: Centaur; kétalkatu Scyllák; 

Százkezü rut Briareus, meg a Lernai nagy sziszegésü 

Rettentő fenevad s lángfegyverü szörnyű Chimaera 

Corgonok, Harpyák s a hármas termetű árnykép. 

Mielőtt tehát még belépnénk a rettentő helyre, k i gyó-

f ü r t ö k r e , i s z o n y ú z a j j a l s z i s z e g ő h yd r á k r a , 

f ő ze t l e h e l ő s z ö r n y e k r e a k a d u n k és a s z i v 
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rosz k é j e i me l l e t t k ö n y e k e t és b o s z u l ó 

l e l k i i s m e r e t f u r d a l á s t t a l á l u n k . 

De menjünk beljebb és az iszonyúság a szélső-

ségig növekszik. 

Itt van az ut Pluto Acheronja vizéhez amely visz; 

A zavaros s roppant örvény, megtelve iszappal 

Forr itt s a homokot mind Cocylusba okádja, 

Ezt a vizet s folyamot zord révész őrizi mindig 

Roppant szennyő Charon, kinek állán a sürü ősz szőr 

Csak miveletlenül áll, szemfényei lángba borulvák. 

Vállairól szenynyelteli öltöny csüng le csokorban. 

Hátratekint tüstint Aeneas s balra a bérctőn 

Lál széles várat, fallal háromszor öveztet. 

A rohanó Phlegeton, Tartar folyománya keríti 

Lánghullámaival s köveit hengergeti zajjal. 

Nagy kapu van szemközt; szingyémánt oszlopa; nincs is 

Embererö, sőt égi lakó, áttörni vasával 

Képes; légbe nyúlik vas tornya magasra, előtte 

Tisiphone ülvén, véres köpenyébe takarva, 

A tornácra vigyáz álmatlanul éj s napon által. 

Jajszó hallatszék innét s suhogása kegyetlen 

Sújtó korbácsnak, lánc s vas csörgésbe vegyülve. 

Gnosusi hős Rhadamanth vaskarral uralkodik itten, 

Itt büntet s hallgat ki csalót, vallatja meg azt mind, 

Amit bárki mig élt, titkolt hívságos örömmel, 

S vétkei bánalmát halogatta a lassú halálig. 

Rögtön a vétkeseket korbácsot emelve szitok közt 
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Megveri Tisiphone; baljábul ereszti a mérges 

Kígyókat, hiván boszuló nővéri seregjét. 

Sarkán rémületes hangon csikorogva kitárul 

Ekkor a szent kapuszárny. Látod mily őr ül a megnyílt 

Tornácon? s küszöbén mily szörnyek alakja telepszik? 

Szörnyebb Hydra pedig, félszáz torkával ijesztvén 

Helyt beljebb foglal. 

Tityos is, közanyánk, a Földnek gyermeke ottan 

Látszik; teste kilenc hold földet fog be egészen. 

Görbült csőrével roppant ölyv marja öröklő 

Máját s tart lakomát mondhatlan kinra növekvő 

Belső részeiből; lakván mély mellüregében, 

Nincsen az újra növő rostoknak tőle nyugalmuk. 

Jxion- és Pirithous- s Lapithákról szóljak-e váljon? 

Majd leeső kormos szirt függve fölöttük, ijeszti 

Okét az omlással. Magasan csillognak a kéjes 

Agyak aranylábon s szemeiknek elölte királyi 

Fényes ebéd készen. De a Fúria főnök is ott ül, 

S tiltja az asztalhoz kezeikkel nyúlni; helyéből 

Felszökken, fáklyát emelint rájok, dörög ajka. 

Bt, ki mig élt testvérgyülölő volt, aki elűzte 

Atyját s védencét a szövött hálóba keríté, 

Szerzett kincshalmán ki magánosan üllt, az övéit 

Nem részeltetvén (s legszámosb serge ezeknek), 

Aki parázna levén meglön gyilkolva, ki vétkes 

Zászlókat követett, ki csalást mere védura ellen: 

Zárva vagyon várván lakosát. Tudni ne óhajtsd 

Milyen ezen lakolás, a sors mint bünteti őket. 
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Ez roppant szirtet hengerget, amaz kifeszítve 

Függ a kerékküllön, ott ül s fog is ülni örökre 

Sorstól vert Theseus; nyomorult Phlegyas pedig igy int 

Kikit fenhangon (s tanú ö maga) a sürü ködből; 

Intlek igazságot s Istent tisztelni tanulni. — 

Hont árult aranyért emez el, s ada kényurat annak, 

A törvényt díjért törlé s alkotta egyenlőn. 

Az tilosán nősült s lányához az ágyba berontott. 

Nagy bűnt terveze mind s tervök sikerüle merészen. 

H á r o m r é t ű , t ü z e s f o l y am altal moso t t f a l ak , 

s ó h a j ok, ü t é s e k z ö r e j e , l á n c c s ö r t e t é s, kí-

gyók , s z á z t o r k u , Hydra , m á j o n r á g ó d ó ö l y v 

és ezekhez hasonlók a tárgyak —, melyeket költő a 

csa l ók , h á z a s s á g t ö r ö k , s z ü l ö m e g v e t ö k , vér-

f e r t ö z t e t ö k , h a z a á r u l ó k é s más g o n o s z t e v ő k 

lakhelyének mond. Nem hiszem, hogy még ezeknél is 

borzasztóbb dolgokat hallott volna a hitszónokoktól. És 

mintha az utánozhatlan ecsettel föstött iszonyú kép még 

nem lenne tökéletes végül igy kiált fel. 

Bár szájam s nyelvem száz volna, szavam pedig ércből, 

Nem tudnám nemeit mind elszámlálni a bűnnek. 

Nem tudnám a bűnök díjait megmondni nevükről, (Vir-

gil Aeneive. 6. ének.) 

Száz nyelv, száz száj, érchang sem lennének ele-

gendők leírni a büntetések különféleségét e borzasztó 

helyen. 

Különben vélekedjék Ön minderről, amint akar 

félszázad lefolyta után a pokolróli kérdés mindkettőnk 

előtt meg lesz oldva. Imádkozzunk; hogy e megoldás 
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mindkettőnket szerencsésen érjen. Ha Ön azonban elég 

vakmerő a sorsba bizakodni, megsiratom kárhozatos 

vakságát és kérni fogom Istent, jöjjön és világosítsa 

fel Önt, mielőtt elközeleg a harag napja, midőn őran-

gyalának a legfensöbb biró előtt el kellene födni arcát, 

mitsem tehetvén, hogy Önt a rettentő ítélettől meg-

szabadítsa. 

Őszinte barátja 

B. J. 



Negyedik levél. 
^ ^ 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

^Mgen örülök, hogy alkalmat ad az Ön által úgyneve-

zett j ö v ö bölcseiméről nyilatkozhatnom, mely bár 

Vnaga is gunynyal bírálgatja, Önre mégis — amint 

látszik — nagy hatással volt, különösen a katholi-

cismus sorsáról szóló tanítmányával. Ön j ö v ö böl-

c s e l m é n e k nevezi azt — és valóban alig lehetne 

illőbb elnevezése ama képtelen tudománynak, mely anél-

kül, hogy valamit megfejtene és felvilágosítna mindent 

csak romból, megsemmisít és minden kérdésre, ellen 

vetésekre s igényekre fontos arccal azt válaszolja: a 

j ö v ő . " E bölcsészet szerint az emberiség mindig tévely-

gett és most is szüntelen tévelyeg; e bölcselem tudja 

ezt és látszatra csakis ez tudja; oly nyomatékos és ok-

tatós a hang, melylyel fönnen hirdeti. Ha kérdezzük, 

hol az igazság, mikor találandják azt meg az embe-

rek? A j ö v ő b e n . E bölcselem állítása szerint minden 

vallás hamis; mind emberi mü, a tömeg elámítására ki-

gondolt fortély, nevetség tárgya a bölcseknek, főleg e 

magasztos bölcselem tanár urainak, e nevet egyedül 



79 

megérdemlőknek. Hol tehát az igaz vállás? Mikor hisz-

lek majd szerinte az emberek? A j ö v ő b e n . Még ed-

dig egy bölcsésznek sem sikerüli a mindenség, az Is-

ten és emberélet rejtélyeit leleplezni. Váljon jö-e vala-

ha egy boldog idő, midőn az óhajtott megfejtések kulcsa 

birtokunkba jut? Igen, a j ö v ő b e n . A társadalmi és 

Politikai viszonyoknak alapostul kell átalakulniok; ki 

tedja mivel pótolandók a jelenleg létezők; ki világosít 

fel minket, hogy e feladatot biztosan megoldhassuk? 

A j ö v ő . A néptömeg kegyetlenül szenved a inivelt 

°rszágokban; meztelenségük, éhségük, undorító nyo-

morúságok bosszantóan elüt a hatalmasok fényűzése és 

élvezete s „a bölcsészek kényelemteljes életétől." Honnan 
venni e vészes állapot ellen gyógyszert? A j ö v ő b ő l . 

Tört énelem, egély, irodalom, tudomány, politika, társada-
lom, nyomor, jelen, mult és mindenek boldogulása a 

jövő. Ott van minden fájdalom csodagyógyszere, minden 

óhaj kielégítése, a remények teljesülése, az ábrándok 

fiúsítása; szóval a boldog aranykor, melynek a nép-
Szerüek szemeinek még láthatlan hajnalfénye csak néhány 

Magasztosabb szellemnek ragyog, kik már most is a ki-

Mondhatlan kiváltságban részesülnek isteni betűkben ol-

dhatn i a jövő végzeteit. Azért üdvözlik ezek oly nagy 
örömmel a jövőt; azért ringatják azt karjaikon mint édelgő 
anyaszive gyermekét; azért lépdelik át gunyoros mo-
s°Iylyal a jelent, „mely nem érti őket;" azért utánoznák 

Szívesen magános elvonultságban a görög bölcsésze-

t i vagy élnének mint remeték, ha jetenlétüket az igaz-

i g hirdetése nem igényelné, s ha vélt földi küldeté-
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söktöl megszabadulhatnának. Szerencsétlenek 1 szomorú 

sorsuk áldozatai levén, nem adhatják szellemüknek azon 

röptét, amilyre őket jóslati ihlettségük emelendné; nem 

könnyíthetik meg keblüket tuláradozó „emberszerete-

tük" kiömlesztése által; s az anyagi jelenhez bilin-

cselve diszes palotákban kénytelenek lakni, magas tiszt-

ségeket viselni, ahonnét kényelmesen kezdeményezhe-

tik az emberiséget magasztos céljok felé vezérelni, — 

nem levén egyéb vigaszuk, mint némely pillanatokban 

megénekelni azt, amit szellemük sejt és szivük jósol. 

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo etc. 

Miként födözték fel a csudákat, ki nyilatkoztatá 

ki nekik e titkokat: — ne kérdezze tőlük, kedves Ba-

rátom. Mindenek előtt ne követelje állításaik bizonyí-

tását és ne bánjék velük ugy, mintha mély gondol-

kodók lennének. Inkább é r e z h e t ő , mint ismer-

he t ő dolgok e bölcsészet tárgyai; van valami költői, 

valami kedélyes bennük; jelképi alakokban jelenkezŐ 

elölátmányok és aki ezzel meg nem elégszik, méltat-

lan a bölcsészetre, a genie lángsugára sohasem érinte 

homlokát, teremtő eszmék nem termékenyíték szellemét-

Ki nem látja e csudálatos változás csak egynémely jel-

veit is? Persze nem mindenki veszi azokat oly tisztán 

észre, mint azok, akiknek titkos jelenésekben kinyilat-

koztatvák; de azért ki ne látná a közel és átalános át-

alakulást hirdető csalhatlan jeleket? 

Aspice convexo nutanten pondere mundum, 

Terrasque tractusque maris eoelumque profuü-

dum: 
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Meg kell vallani, e bölcselők modora nem épen 

fosz és efölött az a nagy előnye, hogy igen kényelmes. 

A jelen világnak a most létező intézvények javítását 
célzó minden iparkodása haszontalan; a jövőre kell 

mindent bizni; „nem kiméli a jő fizető a zálogot." 

Sokrates bürökpoharával és rongyos köntösével, Dio-

genes hordójával és lámpájával, Heraklilos kényeivel, 

^emokritos szüntelen nevetésével mitsem értettek a valódi 

"Öleseiéiből. A multat gúnyolni, a jelent élvezni s az 

egész világot egy szép jövő reményével vakítani; — 
e z minden kitalálható modor közt a legalkalmasabb arra, 

'10gy megmeneküljünk a kellemetlenségektől és a szenve-

dések minden neme elöl biztosságba helyhezkedjünk. De ha 
a jövő meg nem felel az Ígéreteknek? kérdezik némely 

kétkedők. Nem nőtt volna be fejlágyunk, ha még a jövő 

keményeiről is gondolkodnánk, válaszolják a bölcsé-

nek. A dolog e l h a l a s z t h a t ó ; az igényünkbe vett 

kely nem szűk, nem korlátolt és hogy mitse kockáz-

tassunk, egészen határozatlannak hagyjuk; ujabbnál 

Hjabb késedelmezéssel. élhetünk s ha közölünk valaki 

dpen oly vigyázatlan lenne is, hogy bizonyos időpontot 

kitűzzön, nem leend egyszersmind oly feledékeny, 
llogy eme szép mondatra ne emlékezzék: 

fél uram, kegyed ? 

^iszonza a ravasz, nevetséges! 

bosszú tiz éven át, amint számítjuk azt, 

^emde királyt, szamarat s engem is a sir nyugaszt? — 

A jövő bölcselmének méltányos igazságot szol-

gáltatván, hátra van a „nutantem pondere mundum„ 



82 \ 

vagyis az emberiség jelenén nyomasztólag sulyosuló 

feladatok bonyolultságáról néhány szóban emlékezni, 

hogy lássuk, váljon mennyiben jogosítvák a bölcsészek 

nekünk oly érzékfölötti átalakulásokról beszélni, melyek 

szemtanuja csak a késő nemzedék leend. Természete-

sen sokan teszik fel közülök, hogy e változások a vallás 

befolyása alatt nem létesülhetek; hogy ez terepéből 

mindinkább ki fog szoríttatni s hogy a világ ujjáalko-

tásának egyik főfeltéte, a vallás helyébe a bölcsel-

met ültetni. Látható, miszerint némely ember nézete 

szerint a kereszténység nem egyéb, mint a tömeg esz-

méinek természetes szüleménye, melyek érettségre jut-

ván utat tornak és alakot öltenek az exaltált phantasiá-

ban, melyet gyakran az önmaga által hirdetett kinyilat-

koztatás vezet tévútra."*) A társadalmi mivelödés pá-

lyáján óriási lépés tétetik, ha a néptömeg eléggé fel-

világosított lesz az igazat teljes tisztaságában, színről 

szinre és csak korlátolt lelkekhez illő jelképek leple 

nélkül szemlélhetni. 

Szükségtelen itt kijelentenem, miszerint Jouífroy 

úrral e különös meghatározásban nem értek egyet és 

igy az innét vonható következtetéseket sem tartom ér-

vényeseknek. Azt hiszem, a tömeg (e szó alatt az egész 

társadalmat értem) a vallás befolyása nélkül helyesen 

sohasem kormányozható — és hogy épen oly képte-

lenségnek látszik előttem az, miszerint a bölcsészet 

* ) Jouffroy. „Előadások az ember rendeltetéséről." 

cellanes-ái első részében. 
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valaha képes legyen az egély üresen maradt helyét 

elfoglalhatni, valamint hogy a vallás a tömeg eszméi-

nek természetes szüleménye. 

Századunkban, a bölcselem — történelmi elemzés 

századában felette érdekes lenne hiteles adatokkal be-

bizonyítani, hogy a kereszténység a tömeg eszméinek 

természetes szüleménye. Melyik tömegből, a zsidó vagy 
a pogányból keletkezett az evangelíum ? Ha az elsőből, 

Miként van, hogy a mózsesi törvény legbuzgóbb védői 

Jézus Krisztus legnagyobb ellenségei valának ? Hol van 

esak egyetlen tény, egyetlen szó, csak egy távoli je-

lenség, sejtető velünk, hogy Jézus fönséges tanát a 

zsidóktól tanulta legyen? Sőt ellenkezőleg nem nyil-
vánvaló-e, hogy az isteni Mester tanai mint egészen 
ujak fogadtattak és álmélat s csudálkozással tölték el 

Mindazokat, akik öt hallották, — némelyek az újságon 

Megbotránkozván, mig mások legmagasb csudálattal s 

lelkesültséggel fogadták? Vak emberek!! Ha valaha ol-
Vastátok a hegyi beszédet, ha a tudományokban járat-

M« férfi ajkairól ömlő bölcseség és szeretet szavaira 

ügyeltetek, mondjátok meg, hol rejtőztek ö előtte tanai? 

^ nép közt, — felelitek; de eltérve az imént meg-

jegyzettektöl, miként bizonyítjátok e különös képtelen-

j é t ? Talán az akkori bölcselemre fogtok hivatkozni ? 
1)0 csak egyedül nektek van-e arról fogalmatok? Azt 

hiszitek-e, hogy az akkori tudomány története a világ-

ban nyom nélkül eltűnt? Vagy még annyira sem tisz-

t i tek a vallást, hogy eredetét a bölcsészetből s ne 

Mkább a tömeg agyából származtassátok? Jól megem-
6* 



lékczzünk teliát ezekre és sohase feledjük a magasz-

tos tant, miszerint az áradozó bölcsesége és szentsége 

ir.ialt még elleneitől is csudált vallás a Tiberius és 

Heródes korabeli néptömeg eszméinek természetes 

szüleménye! Ily állításban a nevetséges még az isten-

káromlást is fölülmúlja! 

Eddig més mindig azt mondtuk, hogy a tömeg 

tévelyg a tudalla nság homályában, hogy csak kevés elő-

nyös szellemnél keresendő a nagy eszmék kútforrása, 

hogy a tömegnek ezektől sugárzik a szükségelt vilá-

gosság. De íme most azt kell hallanunk, hogy a vilá-

gosság bennük már eleve megvolt és pedig nemcsak 

esetleg, hanem teljes alakjában, kihatásait mint megérett 

gyümölcs gyakorlandó — s hogy eszerint, ha egy rend-

kívüli ember e tömegen fölülemelkedik, e tömegnek 

köszöni mindazt, amit gondol és cselekszik. Kétség-

telen, hogy a kereszténységet még ellenei sem becsülik 

kevesebbre a bölcseimi rendszereknél, — ahonnét azt 

következtetjük, hogy mindkettőnek azonos eredete volt 

Valóban; a vallás akkor nem egyéb, mint egy képle-

tek és talányokba öltöztetett bölcselem, azon kellemet-

len különbséggel mégis, hogy a vallás kigondolásánál 

ügyes tapintattal kelle a vallást elkárpitoló fátyolokat 

választani. Bátran állíthatjuk tehát, hogy Sokrates, Plató, 

Aristoteles, Baco, Descartes, Malebranche, Leibnitz 

bölcselme nem egyéb a tömeg természetes szülemé-

nyénél, sőt — oh csuda dolog — hasonló sors éri az 

annyira dicsőített Kantot, Hegelt, Cousint és egy Jouff-

royt is! 



85 

Boldog, aki ily nagyszerű felfödözéseket tehet, 
aki ily álmélatos eímeéllel mutathatja az általunk köve-

tendő, a legnagyobb bölcseségre vezérlő utat. Oh! mily 

tévutakon tébolygott Descartes, midőn olyannyira meg-

erőltető elmélkedésre itéli el s még mint tanonc föl-

menteti magát a kora keléstől, a nyugágy kellemes 

melege által erősítendő vizsgálódási erejét. Mily esz-

telen volt Malebranche, aki egész életét legszigorúbb 

visszavonultságban s szobájába zárkózva, befüggesztett 

ablakoknál tölté, nehogy a világosság szórakoztassa! 

E szegény bölcsészek, számos tanítóik és tanítványaik 

megrögzötten hivék, hogy a „ t u d a t l a n o k s z áma 
v é g t e l e n n agy " s hogy aki bölcs, vagy kevesbé 

tedatlan akar lenni, iparkodjék szabadulni a tömeg 

Gennyes légköréből, igazolt okokból sok olyant is 

számítván e légkörben élőkhöz, akik különben önma-

gukat igen magasan hitték a tömeg felett. E jó urak 

Uem tudták még, hogy egy bölcsészeti rendszer fel-

találására, egy vallás kigondolására csak a tömeg közé 

Bell keveredni, de nem ám azért, hogy tévedéseit, 

szenvedélyeit, hajlamait vizsgálván az emberi lélek in-

j a i t tanulmányozzák s azt kellően irányozni meg-

tanulják; mert hiszen mindezt már régen tudták; ha-

Uem azért, hogy a tömegben szendergő eszméket meg-

merjék, azokat növekvésükben s fejlődésükben kö-
Vessék s észrevevén érettségüket, kilessék a válságos 

Phlanatot — és az eredményt égből alászállott aján-

cége alatt a tömegnek bemutassák. 

Szegény tömeg! nem tudja, hogy önmaga-készí-
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tette bálványt imád; hogy égből szállott manna helyek 

közölte termett gyümölcsöt eszik — és hogy a ravasz 

csalónak, aki azt neki nyújtja, alig került egyéb fárad-

ságába, mint a már érett gyümölcsöt leszakasztani. 

Ha mi katholikusok állítanánk ily képtelensége-

ket, ha mi merészeltünk volna ilyen, az igaz bölcse-

lemmel ellenkezésben levő, minden történelem ellen? > 

a józan észszel harcoló beszédet felhozni és pedig vé- j 

leményünket támogató minden bizonyítás, legcsekélyebb 

jelenség nélkül; ha mi a beszédmóddal meg nem elé-

gedve, kép'eti kifejezésekhez folyamodnánk, eszméket 

az idegenszerű képmásítással testté alakítván s azokat 

éretteknek nevezvén; ha mi engednénk meg magunk-

nak ilyetén s több eféle zagyvalékos beszédmódot: a 

satira összes szótárai nem szolgáltathatnának elég guny-

kifejezést, hogy az ily bölcsészetet és jó izlés elleni 

merényletet elhalmozzák. ítéljen, kedves Barátom, fe-

lettünk és elleneink felett — és Ítéljen Önnel minden 

józaneszü ember! 

Az imént mondottakból következtetem, hogy ko-

runk némely bölcselőinek jövendölései, melyek szerint 

a kereszténység végenyészetéhez közéig és hogy he-

lyét azon bölcselem foglalja majd el, melyről minden 

beszél, anélkül hogy megmondhatná miben áll, való-

ságos agyrémek. E tekintetben ravaszabb, de egyszer-

smind ovatosabb Cousin ur modora, mely a Pierre Le-

roux ur Reviie independante-ja egyik számában kifej-

tett okokon alapszik. A hely érdekes és olvasásra méltó. 

„Sok évvel ezelőtt," mondja Leroux ur, Cousin úrral, 
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hem Socrates, hanem Socrates bíráinak általa irt apo-

lógiájáról, ama különös paradoxonról beszélgetőnk, mely 

csak azért látszik irva lenni, hogy Plató és Xenophon-

hól torzképet csináljon. Szemére lobbantám annak kép-

telenségét s crimen laesre philosophiae gyanánt te-

kintéin azt. Cousin ur válaszát rögtön e szavakkal 

szakítá félbe: Mit gondol ön, meddig fog még hazánk 

állása élni? Ez nem tartozik ide, válaszolóm; most a 

bölcsészet és igazságról van szó. A bölcsészek soha-

sem cselekedtek volna hasznosat, ha a valódisággal 

szemközt, hogy teendőiket megtudhassák, ily kérdést 

tetéztek volna magukhoz. — Azt hiszem, feleié Cousin 
U r ; hogy a katholicismus még magában hord három 

évszázadra való életerőt (en a encore pour trois cents 

ans dans le ventre); következőleg alázatosan kalapot 
eüielek előtte s folytatom bölcselkedésemet." 

Volt idő, midőn a protestánsok közt átalános lön 
a kór a katholicismus bukását jósolgatni, sőt ennek 
még az idejét is oly pontossággal kijelölni, mint csak 
a csillagászok szokták a nap fogyatkozását vagy vala-
m dy bujdosó megjelenését eleve hirdetni. Biztosak jós-

atokban, nagy zajjal kürtölték azt ki; — azonban 
talán számhibának kellett becsúszni; megérkezett a vég-
zetteljes időpont s a jóslat nem akart beteljesülni. E 

jósok néha felette vigyázatlanok voltak, oly rövid idő-

szakot bátorkodván kitűzni, amely nein vala elegendő 
a jóslatot elfeledtetni. Cousin ur kétségtelen megem-

lékezett ama próféiai csínyekre s mint jó conservativ 
nc i« akaró a dolgot elhibítani, másrészről pedig becsű-
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letkockázlatását kikerülendő, a kalholikusok saecula 

saeculorum-ja és a protestáns próféták rövid idő-

szaka közt középutat választva a katholicismusnak még 

háromszázadnyi maradandóságot engedett. Megvan tehát 

a jelen s a jövő században, ha némelyek a katholicis-

musnak még mindig fenállásán csudálkoznának, a ki-

elégítő válasz: „hisz ezt már Cousin megjövendölte." 

És ha három század lefolyta után megérkezett a vál-

ságos időpont és az emberek látandják, hogy a katho-

icismust még most sem ejtette meg az aggkór és foly-

ton mutatja szilárd életjeleit: akkor már senkisem fog 

Cousin úrra s még kevesbé jóslatára emlékezni. 

Az erkölcsi, valamint a természet világban leg-

feltűnőbb jele valamely lény enyésztének az, hogy nem 

tenyészik, nem terem többé; az enyészet közelsége a 

haldokló lény kifejlődése s ténykedésénének megszűn-

tében nyilvánul. A fán elszáradnak a levelek, elhervad-

nak a virágok, a gyümölcs fejlödtelen marad; állátnál 

az életmeleg a benső részekbe vonul, az erők lassudan 

teljesítik működéseiket, ténykedésük lankad, termékeny-

ségük megszűnik. Tekintse On a szellemi és erkölcsi 

világot — és ugyanezen tüneményeket látandja. Ha 

valamely bölcseimi rendszer bukik, előbb megnyerő 

erejét veszti; pártfeleinek száma ahelyett hogy növe-

kednék, csökken; tanaiból ujak fejlödnek, az előbbi 

mint elavult félre tétetik; minden összemüködik, hogy 
a rendszer mindenekelőtt hitelét veszítse s azután 

feledékenységbe menjen át. — Egy végvonaglásaiban 

lihegő törvényhozás, mindinkább kevesebb engedelmes-



ségre talál; saját védői sem merik alkalmazni; nem 

örökül át az utónemzedékre; lelketlen tetem, melynek 

még csak a temetkezésiT végtisztelet hiányzik. Ugyan-

ez mondható minden egyéb a dolgok bármi neméhez 

tartozó és bármily fontosságú intézményről. Lapoz-

zuk át az összes történelmet, kisérjünk figyelemmel 

minden elenyészett társadalmi és politikai intézményt 

és látandjuk, miként létezésük végszakai ama össze-

omlással fenyegető épülethez hasonlíthatók, melyből a 

lakók sietve menekülnek, nehogy romjai alá temettes-

senek. Ki láthatná mindezeket a katholicismuson ? A 

katholicismus íme derült Spanyolhonban, Portugáliá-

ban, Olasz- és Franciaországban, Belgiumban, Austriá-

ban, Németország sok más egyéb részeiben, Lengyel-

ős írhonban, Délamerika és Mexikó messzeterjedö ál-

lamaiban, halad Angliában és az Egyesült-Államokban, 

legéletrevalóbb tevékenységet fejt ki kelet és nyugot 

missióiban, szüntelen terjeszti vallási tanait a távol 

vidékeken, hatalmasan védi jogait, majd erélyes óvások, 

majd az üldözések bátor elviselése által; tanítását a 

tudós és mivelt világ legkitűnőbb központjaiban a tu-

dományosság és szónoklat tekintélyes magasságával 

védi; tanítványai között valódilag felvilágosult, ej.ry< :» 

felekezetek jeleseinek miben sem hátráló férfiakat szám-

lál. Hol vannak itt a közelhalál jelenségei? hol a vég-

enyészet előjelei? 

Előre tudom már, kedves Barátom ellenvetését; 

de ha épen önmagától nem hozná is fel, ime elmon-

dom azt én anélkül, hogy erejéből legkevesebbet »s 
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eloroznék. Ha a katholicismus élete oly erőteljes és 

élénk, ha életének oly szembeszökő jeleivel diszelg, 

honnan napjainkban az a sok panasz az egyházat ter-

helő bajokról? Miért emlegetik minden lépten — nyomon 

ama szerencsés és dicsöségteljes napokat, melyeket az egy-

ház csak a hajdani jobb időkben látott? — Erre elő-

ször azt felem: én sohasem állítám, hogy a katholicis-

mus nem szenved különféle bajok miatt; én csak any-

nyit mondtam, hogy jelen állapotában nem találhatók 

benne a halál jelenségei. E két állítás lényegileg külön-

bözik egymástól; egyiknek semmi köze a másikkal. 

Már ez magában is elég a támasztott kifogás meg-

döntésére'; legyen szabad azonban még azt^is hozzáad-

nom, miszerint az egyház jelenlegi szenvedéseit azok-

hoz képest, melyeket más századokban kellett tűrnie, 

túlozzák. A hit és erkölcsromlást gyakorta nemcsak 

az egyház ellenei, hanem maguk az egyház legbüebb 

fiai is felettébb nagyítják; ezek buzgalom és szent fáj-

dalomból, amazok rágalom és ravasz kárörömből. Előre 

látják képzelmükben azt, aminek megsemmisítését oly 

igen óhajtják. Mindezek sokban segéllik elő a kor baja 

ellen emelt jajszavak fönnenhangzását, meggyöztetvén 

a tudatlan és könnyühitü emberek véleményeit, misze-

rint a mai katholicismus, összehasonlítva hajdani bol-

dog állapotával, tbékés, dus, hatalmas és virágzó or-

szágból, nyomorult még csak csekély néptől lakott 

tartománynyá silányula, — áldozata az erkölcsi sülye-

désnek és korlátlan uralomnak. Az igy vélekedők en-

gedclrnéböl és megnyugtatásul azoknak, kik az egy-
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házban vigaszosb képet szeretnének látni, állítom, hogy 

a történelem mást tanít és hogy ha korunk bajai miatt 

oly keserves panaszok emeltetnek, az csak azért van 

mivel a jelen baj mindig a legkiállhatatlanabb. 

Kik a kereszténység történelmét tanulmányozni 

óhajtják és nem ütköznek meg minden lépten a gyak-

ran előforduló visszás eseményekben, sohase tévesz-

szék szemeik elől, hogy Jézus Krisztus religiója a 

szenvedések, küzdelmek, az üldözések és azon áldozat 

religiója, mely a szeplőtlen Bárány megöletése által 

hozatott a világba. Minden vele öszfüggő magán viseli 

e rémítő bélyeget. Az Isten Bárányának előhírnöke 

lefejeztetik és feje ajándékul szolgál egy vad tivor-

nyánál, ajándékul, hogy vérben enyhüljön az iszonyú 

boszuszomj; az apostolok vértanúságot szenvednek a világ 

minden részeiben; követi őket a mindenféle nemzető, 

rangú, korú és nemű megszámíthatlan mennyiség, gyöt-

relmet és halált szenvedvén hitükért, hogy a Bárány 

vérében nedvesítsék ártatlanságuk köntösét. Talán a 

szemeitek előtt gyakran jelentkező hittagadások, az 

uralgó vétkek, sokak tévedése, kik érdekből, boszu 

vagy egyéb szenvedélyektől hajtatva megtagadják 

isteni Mesterüket, nyugtalanílnak titeket? Vagy hát el-

feledtétek-e Júdás árulását és sz. Péter tagadását? 

Nagyszámban látjuk mi is a szakadár felekezetek 

külön nemeit; látjuk, hogy az álbölcselem és rágalom az 
egyházat tűzte támadása tárcsájául: ámde mi egyéb mind-
ez> mint amit az egyház alapítása éta minden évszázad-

ban ismétc've eltűrt? Már az első században nemződnek 
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kártékony férgekként Simon, Cerinthus, Menander, Ebion, 

Saiurr.in, Basilides, Nikolas erkölcstelen eretnekségeik. 

A másodikban a gnostikusok, valentinianusok, opbiták, 

helkesiták, enkratiták, marcioniták, montanisták és má-

sok tűnnek fel. A harmadikban Praxeas, Sabellius, Samo-

satai Pál, Novatus és Manes felekezeteikkel találko-

zunk. Mig az egyház a kinpadok, kerekek, bárdok, 

máglyák és a legkegyetlenebb kinzásnemek egész se-

regével dacolt, önkebléböl látott zsigerében duló, er-

kölcs és hittanának tisztaságát szennyező hálátlan fiakat 

születni, kik tanszéket tanszék ellenében emelvén, áb-

rándjaik és hazugságaik csiranövéseit égből alászállott 

igazságoknak hirdették. 

Mit mondjunk az utóbbi századokról? Az egy-

háznak a Konstantin által adott békét hozzák elő és 

kiemelik az innét származott előnyöket. Igazak ezek. 

De nem kevesbé igaz az is, hogy e béke gyakorta fél— 

beszakíttatott és keseríttetett; hogy az isteni Jegyes 

pillantatig sem feledteté egyházával azt, hogy e földön 

nincs állandó hazája, hogy k ü z d ő egyház, mely nem 

élvezheti már idelenn jövendőbeli mennyei békéjét és 

boldogságát. Ugyanazon évszázadban, melyben a ke-

reszt a casárok trónjára tüzetett, oly nagy keserveket 

szenvedett az egyház, melyeknél nagyobbakat majdnem 

az üldözés dühe sem okozhatott volna. Ki nem ismeri 

a donatisták, ineletianusok és luciferianusok szakadár-

sága által előidézett zavart és veszedelmet? Afrika, 

Egyptom és Ázsia egyházai oltárt oltár ellenében lát-

tak emelkedni, a hívőket szánalomra méltólag szét-
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szakadozni, Jézus Krisztus elválaszlhatlan öltönyét da-

rabokra tépetni. Ide járul még a nagyszámú épen ak-

kor támadt eretnek, mint mindenekelőtt Arius és Ma-

cedonius. Korunkban is nehéz és tövises ugyan azok-

nak élete, kiket a Szentlélek Isten egyházának kor-

mányzására hívott meg; de mennyivel küzdelmesebb 

vaia azon püspököké, kik a nicáai és konstantinápolyi 

zsinatokra gyűltek össze. Császárokban sem volt hiány, 

kik az egyházat sanyargatták, rendelményeit áthágták 
s a szorosan egyházi ügyekbe is beavatkoztak; voltak 

akkor is Julianus Apostaták, kedvöket az egyház le-

győzése és megaláztatásában keresők, a legkártéko-

nyabb tanokat terjesztők, az egyház hitvédői fáradhat-

tánul kénytelenültek dolgozni, mintegy önmagukat so-

kasbííani, hogy igy mindannyi megtámadt helyen ellen-

szegülhessenek az ellenségnek, ahol csak tudományukat 

és szónoki tebetségöket a bit védelme igényelte. Sz. 

Athanáz, Cyrill, Bazil, a két Gergely, Epipbanius, Am-

brus, Ágoston, Jeromos, aranyszájú János és más 

uzon században tündöklő csillagok élénken emlékez-

tetnek minket az igazságnak a tévely elleni konok har-

caira, melyekben a halhatlan győzelem kivívására ily%-

tén szellemóriásoknak kellett síkra szállni. 

Következett a népvándorlás és az egyház, távol 

úttól, hogy az erösbülésre és felüdülésre szükséges 

béke kényelmeit élvezhette volna, az ostromló elem 

zordonsága, az arianusok által szivén ejtett sebek, a 

görög császárok vak és hiu harcvágya s a különféle 
UJ tévtanok ellenmondási szellemével látta küzdtéren 
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magát. Hány zsinat! hány pápai rendelet! Mennyi mit 

bölcsese'g és szentségben kitünö férfiaktól! mily inga-

dozás az uján megtért népeknél! mily ingadozás a hit-

ben ! Hol van itt a némelyek által annyira magasztalt béke; 

hol ama nyugalmas uralom, irigylendő jólét, melyen mint 

hullámnyugodt tengeren képzelik némelyek sz. Péter 

bárkáját tova evezni? 

Ily körülmények közt, különböző, de szüntelen 

változó szerencsével érkezett meg a tizedik század. 

Nem támadtak ebben ugyan eretnekségek, de ehelyett 

mély tudatlanság állott be, ezen anyja az erkölcsrom-

lásnak, a legundokabb hibák nemzője. Aeternam timuere 

saecula noctem. Akkor kezdődtek a barbarismusból 

keletkezett fejdelmek erőszakoskodásai, a hübérrend-

szer gyökeret vert, követte azt a népnek uraik és 

ezeknek önmaguk elleni harca; e zűrzavaros küzdel-

mekből pedig a régieknél sokkal gyakorlatibb, veszé-

lyesebb és fenyegetőbb jellegű hittévelyek nőtték ki 

magukat. Szükségtelen azok neveit említenem, kik ré-

szint fegyverrel, részint tollal, majd ismét élőszóval ost-

romolták az egyházat; e tévelyek és küzdelmek története 

eíválaszthatlan Európa történetétől; csak azt jegyzem 

meg, hogy a protestantismus, noha kiszámíthatlan kö-

vetkezményű katastropha, mégsem volt egészen uj tény; 

keletkeztének korkörülményei miatt sajátságos jelleget 

öltött. 

Nagybajokkal küzd az egyház jelenleg is; kétlem 

azonban, hogy ezek öszhasonlíthatók a tizenhatodik és 

tizenhetedik századbeliekkel, tekintsük bár, akár a tév-



tanokat, akár a többi bajokat, melyek a gonosz lelkű-

nek óhajtandót már nem hagyhattak liá'.ra. A mult 

század sokkal közelebb hozzánk, semhogy azt felhozni 

kellene; elég legyen megemlíteni, hogy a jansenis-

mus civakodásival és makacsságaival kezdődött és a 

clerus alkotmányával s a convent üldözéseivel kezde-

téhez méltplag végződött. 

Nem szándékom csak halavány vázlatát is adni 

az egyház minden időbeli szenvedéseinek oly célból, 

hogy azokat a mostaniakkal öszhasonlítsam; csak né-

hány felületes tollvonással óhajtottam emlékeztetni a 

^eseményekre, melyek egyházunk történelmét szen-

vedésekben dúsgazdaggá, de egyszersmind dicsőségessé 

teszik. Kívánom, hogy vigaszul szolgáljanak szavaim 

uzon hívőknek, akik korunk bajait túlzott lehangolt-

sággal szemlélik, meggondolván, miszerint nem épen 

°ly bizonyos, mint talán ők vélik, hogy korunk-e az, 

teelyben Isten a sötétség fejedelmének megengedte, 

hogy nagyobb szemtelenséggel pusztítsa az egyházat. 

En legalább tántoríthatlanul kétkedem erről — és ugy 

hiszem mindenki, ki az egyháztörténet évkönyveit fi-

gyelemmel lapozgatta. 

Azt fogják talán ellenem felhozni, hogy tekintve 
a mult s jelen század eseményeit, Franciaországban a 

vallásosság tetemesen csökkent, és hogy ez áll Portugália, 

Spanyolhon és Olaszországról is. De erre azt felelem: 

ellenben növekszik Irlandban, Anglia és Scótiában; 

^nélkül, hogy fontolgatnám, váljon az eredmény ellen-
Sulyozza-e a veszteséget, csak annyit akarok megje-
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gyczni; hogy korunkban már az is kimondhatlan javára 

volt az egyháznál?; miszerint a leginkább civilisált és 

mivelt államok egyikében sem üldöztetik nyilt ellen-

szegüléssel. Hiába hivatkoznának némelyek — az el-

lenlét bebizonyítására Oroszország példájára, vagy a 

porosz kormány időnkénti ellenséges indulatára, vagy 

más tartományok egyes kivételes körülményeire. A 

religio ügye annál dicsteljesebben jelentkezik, ha va-

lamely szerencsétlen nép nemzeti emlékeivel szövődik 

egybe — s az egyház annál vonzóbb, annál hatalma-

sabb, ha a politika fondor kétnyelvűségével és az álböl-

cselemmel kell megvívnia. 

A hitetlenek néhánya a vallás hanyatlását abból 

itéli meg, amit környezete egyénein tapasztal; és mi-

vel ezek velük többnyire egy véleményben vannak, 

azt következtetik, hogy a lelkek rendes állapota a hi-

tetlenség. így vagyunk az erkölcsökkel is. Az erkölcs-

telen mindenütt csak erkölcstelenséget lát; előtte nincs 

becsületes ember, nincs erényes nő, feddhetlen biró 

igazszivü kalmár; hűtlenség, erkölcsromlottság, meg-

vesztegethetőség uralg minden kebelben; ha pedig öt 

önmagáról halljuk beszélni, saját gonoszságai nem 

egyebek azon mély meggyőződésének eredményénél? 

miszerint az erény gyakorlása lehetetlen. Jeles tehet-

ségek, legjobb szándék, a szükséges lélekerö, szóval a 

jó cselekedetek minden kellékei nagy mérvben vannak^ 

meg benne; ámde mit ér különcködni e földön! 0 , 

embertársai ármányainak és szenvedélyeinek áldozata, 

mihaszna áldozna erényt azon istennő oltárán, ki már 
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régen elhagyván c földet, ide többe' soha vissza nem 

térend. Nem igy beszélnek-e az erkölcstelenek, akik 

elégséges ismeretekkel birnak arra, hogy állapotuk 

felett egy kissé gondolkodjanak és kik lelkiismeret-

furdulásaik nyugágyaul — egy sajátszerű bölcselmet 

teremtenek? Értse most a mondottakat a hitlenségröl 
i s és e kettő közt tökéletes hasonyt találand. A hitet-

len mindig oly emberekkel áll szóba, akik tévelyeit 

osztják. Ha a vallási" meggyőződés átalános állapotáról 
van szó, azonnal eszébe jut, hogy mindazok, kikkel e 

tárgyról valaha beszélt, nézeteiben osztozkodtak. így 

tesznek a hitetlenek is; összehalmozzák a különféle 

helyeken ily módon szerzett tapasztalásaikat és minden 

késedelem nélkül állítják, miszerint az inductio helyes, 

minden szavazat egyet mond, a vallásnak immár egyetlen 

Párthíve sincs, az egély kérlelhetlenül száműzetett a világ-

ból, ide többé vissza sem térendő. X., mondják, vallá-

s n a k látszik, de csak szineskedö; Y., érdekből tetteti 

magát; Z., hogy anyját, jegyesét ne szomorítsa; kü-

lönben egyik sem hisz; a dolog szót sem érdemel. 

Ily.határozottsággal Jiallottam e tárgyról beszélni 

üyeket hallottam mondani; de én, ki nem feledhetém, 

mit szemeimmel láttam, ki nem mulaszthatám e pontra 

vonatkozó adatokat gyűjteni, megmaradtam régi véle-

ményemben és sohasem hihetém, hogy tapasztalatim 

mind hibásak. Különben más indokom is volt elleneim 

mductióját kevésbe venni; színleg ugyanis, mintha 

velők egyetértenék, oly fordulatot adtam a beszédnek, 
mclY kitáriT"clöItem"*azoiT foTrásokat, melyekből e mély 

7 
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világtudományukat merítek s megmutatá a kertet, mely-

ből a vallás állapotára vonatkozó megjegyzéseiket sza-

kíták. Már távolról gyanítám, hogy ezen egyének és 

társaságok nem állnak épen a vallásosság és erkölcsi-

ség jő hírében. Beszéltem velők más társaságról, más 

körökről, más emberekről; ezeket mind nem ismerték. 

Az egyik vagy másik országban jelenkezö vallási moz-

galmakra terelém a beszédet; megneveztem néhány 

hírneves egyházi irót, figyelmeztetém őket jeles müveik 

idevágó heiyeire. Azonnal láttam, hogy az irodalom e 

nemével nem foglalkoztak, noha csupa hiúságból ugy 

beszéltek, mintha e téren is volna ismeretük, de me-

lyet ezúttal szerénységből elhallgatnak. Mélyen meg-

gyözedtem, hogy ezen emberek olyasmiről beszélnek, 

amiről teljességgel fogalommal sem birnak, hogy szá-

mításaikban csak a kíilönségekröl következtettek áta-

lánosra, hogy a vallás állapotáról szerzett tapasztalá-

saiknak egész készlete, csak oly ismeretekre szorít-

kozott, melyekkel anélkül is minden józaneszü ember bír-

Az emberi társadalom, kedves Barátom, nem áll 

csak fővárosokból és ezeket sem alkotja csupán csak 

néhány kör, birjon az bármily befolyással is. Ha tehát 

a vallás állapotáról helycsen akarunk ítélni, látkörünkrí 

küljebb kell terjesztenünk; mert nem ugy áll a doM 

ezzel, mint a politikai és kereskedelmi mozgalmakkal 

Utóbbiak közönségesen igen szűk körökre korlátolvák S 

állapotuk és irányzatuk megítélése végett álalán csak azoá 

központok egyikébe kell lépnünk, melyek körül forog' 

nak, De hitdolgában ez egészen másként van; ennt'l 
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elágazásai megmérhetlenek; elterült ez egész a társa-

dalom legbensőbb rétégéig, befolyással bir a büszke 

lövárosra, mint a nyomorult falura — és épen ezért 
nagy vakmerőség azt a néhány szük körben tapasz-

taltak után megítélni. 

De e levél immár kelleténél hosszabbra nyúlik, 

és azért eszméimet rövidre foglalván még csak azt 

mondom, hogy az, amit Ön oly nagy biztossággal j ö vő 

b ö l c s e l m é n e k nevez, nem egyéb, mint az emberi 

ész számtalan agyrémeinek egyike; hogy egyetlen 

életbevágó problémát sem tud megoldani és nem mond 

biztosat a nagy kérdésekről, mélyekre megfelelni ki-

tűzött célja; hogy jóslatai nem járnak a beteljesedés 

utján, és hogy a kalholicismus sem a halál, sem a ha-

uyatlás jeleit nem mutatja. Mi aztán e bölcsészek nézete 

szerint az emberi társadalomban történendő gyökeres 

átalakulásokat illeti, azokat megengedem; azt hiszem 

bonban mégis , hogy azok egészen másként fognak 

Megtörténni, mintsem ők azt hinni szeretik, — kivétel 

uélkül elismerem, hogy átmeneti korszakot élünk; de 

hajlandó vagyok azt tartani, hogy ezen átmenet korán-
Sem jellemző bélyege korunknak, hanem inkább az egye-

temes világtörténelem átalános formája. Mert bizonyos, 
h°gy az emberi nem szüntelen egyik állapotbél a má-

ikba megy át. A határtalan tökéletesülés, melyről a jövő 

bölcselői állandóan beszélnek, szintén olyasmi, miről 
é n kétkedem, valamint az is (amit Ön bizonyosnak, 

Minden kifogást kizárónak tart), miszerint az emberi-

i g e földön mindinkább közeledik a tökéletesség leg-
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magasb fokához s szünetlenül ujabb és ujabb vívmá-

nyokat arat. A bölcseimi scepticismus, melyben mint 

előbbi leveleimben említém, egykissé én is szenvedek, 

okozza, hogy valahányszor átallagos állítást hallok ki-

mondani, nem engedem magamat sem az állító hírneve, 

sem tanmodora által elvakíttatni, hanem függetlenségem 

érzetében megvizsgálom, váljon az annyira dicsőített 

író is nem tévedhetett-e? így vagyok a ko r jelen át-

m e n e t é v e l és a társadalom folytonos haladásával, 

nemkülönben a jövőre jósolt átalakulásokkal is. Mind-

erről egy más levélben közlendem Önnel véleménye-

met. Most már nem tehetem, részint hogy levelem a 

mértéken tul ne nyújtsam, részint mivel „non tantum 

est otii." Maradok 

őszinte barátja 

B. J. 

> 6) fd 



Ötödik levél. 

M U g y látom, kedves Barátom, nehéz lesz abbeli szán-

l dékomat kivinni, miszerint a köztünk fenálló vallási vi-

' tatkozásban egy oly bizonyos és szabályszerű irány 

Mellett maradjunk, mely mindamellett a kellemes táj-

képek gyönyörélvezetét nem gátolná és discussiónkban 
a scholastikai rendszermerevségét mérséklő, a tárgy-
nak tetszös és mulattató színezetet kölcsönző, külön-

féle 

fordulatokat nem tiltaná. Hiába igyekszem önnel 
e tervben megegyezni; mint látszik, jobban szeret 

ésszfüggetlen különségekkel foglalkozni és méh gyanánt 
vMagról virágra szállongni. Ámbár e bánásmód káros 
voltát belátom, és ha jól emlékezem, előbbi leveleim 

Wkében már céloztam is reá, mégis kénytelen va-

gyok Önt azon uton követni, amelyet nekem kijelölnie 
tetszik, nehogy valamiként még azt gyanítsa, hogy a 

hdnyes kérdéseket ki akarom kerülni és — ellenfele-
m e t az autoritások és hittani okoskodások hálójába kerít-
V é n ~~ a gyenge oldalakat elrejteni s tőlük a támadás 
veszélyét elhárítani. E kénytelenség rám nézve igen 
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kellemetlen leendelt, lia már eleve nem figyelmeztet, 

miszerint a hilvédelmi legjobb müveket ismeri, hogy 

szándéka azokat, több idővel rendelkezhetvén, alaposan 

tanulmányozni, és hogy most, mint az, aki előlegesen 

készíti a tágas úthoz vezető bemenetet, fesztelen és 

mulattató modorban csak egynéhány nehézkes pontról 

óhajt magának felvilágosíttatást., • 

Igazat szólva tetszik, hogy tárgyalásunkat a mar-

tyrok vérére tereli; oly tárgy ez, melyről sokat lehet 

mondani és melyre, ha vitánk az általam kivánt irány-

ban halad, előbb-utóbb szükségkép eljutottunk volna. 

Kétségkívül, e vér vallásunk igazságának egyik legerő-

sebb bizonysága. Azon okok fontolgatásánál, melyek-

kel mi keresztények hitünk védelmezésében élni szok-

tnnk, a motiva credibilitatis-nál, nem feledtem volna 

Önt az ily csudákra utasítani, melyek szerint minden 

korú, nemü és rangú egyének nem átallottak daliás áll-

hatatossággal mgehalni, a keresztre feszített vallásával» 

meg nem egyező egyetlen tettel sem mocskítandók be 

magukat. 

Mielőtt azonban én szólnék, Önt engedem beszélni 

nehogy az eszméket összezavarjuk és mindkét részről 

a kérdés valódi álláspontját feledjük. Hogy pedig annál 

találóbb és pontosabb lehessen válaszom, ide igtatom 

azt, amit Ön levelében nekem ir. „Tisztelem a lelki-

erőt bárhol leljem is azt, lisztelem amint csak tisztelni 

lehet; őszintén vallom, hogy a szenvedés heroismusa 

előttem sokkkai magasztosabb a harcinál. Ezáltal előre 

munkától kimélcin meg Önt; nem szükség fára-
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doznia sem a vértanuk számát, sem borzasztó kínjaikat, 

sem rendületlen állhatatosságukat megfontolásra aján-

lani, vagy hullatag aggastyánok, gyengéd hölgyek, és 

erőtlen gyermekek festésével fokozni lelkesüitségemet. 

Kétlem, vájjon a tisztelet és csudálat érzelmeiben eiekin-

tetben Önnek engedek-e! Scepticismusom továbbá sokkal 

kisebb, semhogy a vértanuk nagy mennyiségéről kétel-

kedhetném. Nem telik kedvem ily elvitázhatlan igaz-

ságú tények tagadásával terhelni elmémet. Gyarló ta-

gadásom úgysem törleszthetné a történelem lapjait. 

Végkép mellőzvén tehát a tény igazságát, sőt nyilván 

elismervén ezt, mégsem engedhetem, hogy ebből olya-

tén a keresztények által igénybe Yelt következtetések 

vonassanak. Nagyon jól tudja azt mindenki, hogy a 

lelkesültség egy bizonyos eszmeért hasonlót eredmé-

nyezhet; ami pedig a keresztény vallás üldözések ál-

tél elönyzött terjedésének titkát illeti, szintén tudja Ön, 

hogy valamely dolog elösegélyzésének titka abban áll, 

hogy akadályokba ütközzék, ellene harcfolyjon és 

védői tiszteletes sebekkel fedve állítassanak elő; mindez 

niély meggyőződésükre és lántorílhatlan állhatatosságuk-
ra mutat." Mitsem akarok érve erejéből elvenni 
é s a támasztolt nehézséget nem akarom félreismerni; 

de Önnek szintén meg kell engednie, hogy annak meg-

adásában én is annyira terjeszkedjem, amennyire azt 
a tárgy érdekessége megkívánja. 

Mindenekelőtt őrülök az elismerésnek, miszerint 
vértanuink száma csudálandó; nem kevésbé a kinok 
ne ine is, és az azokat szenvedő egyének, valamint ver-
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anuságuk körülményei is. Ezeket pedig csupán csak 

azon öröm miatt hallom szívesen, melyet Ön nekem 

azáltal szerez, hogy nyíltan vallja, miszerint nem tart-

ja fáradságra érdemesnek a kimutatott igazságú té-

nyeket megtámadni; de koránsem talán azért, mivel 

az önkénytes elismerés, melynek elfogadására úgysem 

birnám ellenfelemet kényszeríteni. Mert hiszen csak a 

történelem évkönyveit kellene felütnöm és ezen év-

könyvek, amint Ön igen helyesen megjegyzi, gyarló 

tagadás által meg nem semmisíthetük. A v é r t a n u k 

c s e l e k e d e t e i nem a hivők áhítatának öregbítésére ki-

talált jámbor mesék; a legszigorúbb ítészét próba tüzét 

kiállott okiratok azok. Ruinart, Mabillon, Natalis Sándor, 

Fleury, Tillemont, Papebroch, Holstenius és más egyéb Íté-

szek, kik könnyühivöségről bizonyára nem vádolhatók, 

kiket roppant tudományosságuk és mivelt elineélük 

eléggé tekintélyesének, segélyemre jönének, föltéve 

ha fényes tehetségei dacára elég elővigyázattal nem 

leendett saját rovására egy olyatén vitába nem bocsát-

kozni. Mit is ér a legszellemdusabb okoskodás a nap-

világnál is világosabb tények ellenében? Már csak az 

egy Róma cáfolhatlan bizonysága a vértanuk megszá-

mithatlan mennyiségének. A földalatti Róma egy nagy 

sírkert, sz. Péter székének méltó talapzata! „Láttuk," 

mondja P r u d e n t i u s , „Romulus városában a szentek 

mérhetlen hamvait; nehéz felelnem oh Valerianus, ha 

a sirok feliratait és az áldozatok neveit kérdezed. Oly 

nagy a bálványozó Róma istentelen dühe által felál-

dozott igazak száma. Sok siron van ugyan néhány a 
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vértanú nevét jelölő vagy arról rövid dicsérelet mandó 

betű; de vannak néma márványlapok is, melyek hall-

gatag tömeget zárnak el és csak mennyiségüket jelö-

lik. Mennyi a névtelen csonthalmaz! Emlékszem, hogy 

csak egyetlen helyen mintegy hatvannak maradványát 

láttam; ezek nevét csak maga Krisztus tudja." 

Innumeros cineres sanctorum Romula in urbe 

Vidimus, o Christo Valeriane sacer, 

Incisos tumulis litulos, et singula quaeris 

Nomina? Difficile est, ut replicare queam, 

Tantos justorum populos furor impius hausit 

Ouuin coleret patrios Troia Roma Deos. 

Plurima litterulis signata sepulcra loquuntur 

Martyris aut p.omen, aut epigramma aliquod, 

Sunt et rnuta tamen lacitas claudentia turbas 

Marmora, quae solum significant numerum: 

Ouanla virum jaceant congestis corpora acervis 

Nosse licct, quorum nomina nulla legas, . 

Sexagmta illic defossas mole sub una 

EeÜquias mernini me didicisse homimum, 

Ouorum solus habét comperta vocabula Christus. 

Ezeket mondta a negyedik században e kitűnő spanyol. 

Világos, hogy a földalatti Róma már akkor is felkelté 

»ma mély vallási álmélalot, melyet korunk utazóiban 

gerjeszt. A pogány császárok alatt az egyház tiz ül-

döztetést számlál, ugyanis Nero, Doinitian, Trajauus 

Antonius Verus, Severus, Maximin, Decius, Valerianus, 

Aurelian és • Dioklatianét. Mindegyik alatt borzasztó 

kegyellenségek történtek; és az is jól megjegyzendő, 
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hogy az üldözés nem szorítkozott esak néhány helyre, 

hanem birodalomszerte dühöngött. Iszonyra indít, midőn az 

egykorú Íróknál ama rémítő jeleneteket olvassuk, ami-

lyeket az üldözök kegyetlensége a vértanuk állhatatos-

ságávali harcban mindenütt előidézett. Sohasem volt 

valaha vallás ily rettenetes próbának alávetve, soha-

sem mutatkozott feltűnőbben oly magasztos fényben 

az emberiség, mely a végtelenig túlhaladja természeti 

erőit. 

Azt mondja Ön, hogy a lelkesültség valamely 

eszmeért hasonló hatásokat szülhet. — Ez alapos fele-

letet követel. — Nem tagadjuk, lehetnek esetek, hogy 

bizonyos személyt olyannyira felbuzdítanak némi ér-

zelmek vagy érdekek, hogy kész azokért életét is fel-

áldozni. Nem nehéz erre nézve a multak történelmében 

példákat találni, de sőt a jelenben sem hiányzanak. 

Ilt azonban nem arról van szó, hogy megtudjuk vaijon mily 

magasra fokozódhatik e vagy ama dolog iránt élén-

ken lelkesült egyéniség ereje és erkölcsi erélye; ko-

ránsem szándékunk elvitatni a lehetőséget, hogy ő 

azért még életét is feláldozza és kegyetlen kínokat is 

szívesen elvisel. Nem oly állításokra fektetvék oksu-

lyaink nehezékei, melyek az ész és történelem által 

könnyű szerrel meghazudtolhatok. Ellenkezőleg, mi azt 

állítjuk, hogy tekintvén az emberi gyengeséget külö-

nös égi segély nélkül lehetetlen volt, hogy egy három 

évszázados időszakon át, az ismert világ minden ré-

szeiben, oly kifejezhetlen mennyiségben találtathassa-

nak minden korú, nemű és rangú egyének, akik szi-
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ves-örömest vesztik el vagyonukat, az emberek szemé-

ben becsületüket és éltüket a legiszonyúbb kinokközt 

végzik — mindezt csak azon egy indokból, hogy a 

keresztrefeszített vallásától el ne pártoljanak. Ez a mi 

állításunk. Aki ellenünk mond, követeljük, mutasson 

fel nekünk az emberi nem történetében hasonló pél-

dát; de nem elégszünk ám meg valamely kivételes 

ténynyel, hanem kívánjuk, hogy ezreket és ezreket 

mutasson, amint ezt mi teszszük. Bizonyosak levén pedig, 

hogy ezt lehetetlen tennie, jogszerűen véljük állítani, 

miszerint a mi vallásunk oly jelvekkel bir, melyekkel 

más vallások nem bírnak. 

Azt válaszolja Ön, minden országnak megvolt a 

maga vértanuja; mert hiszen vértanuknak neveztetnek 

mindazok, kik hazájuk szabadságaért meghalván, éle-

tüket polgártársaik szerencséjének nemeslelküleg fel-

áldozták. íme, és még soha senki sem hivé, hogy az 

ilyen tettekhez az ég különös segélye kívántatik. — 

Önnek ezen megjegyzése azt gyaníttatja velem, mint-

ha Ön az emberi sziv áldozatairól nem gondolkodnék 

«laposan, amennyiben összezavarja az eszméket és meg 

nem különbözteti, mily áldozatok neki a Iegbecseseb-

hek. Gondolkodott Ön arról, mennyi a különbség a 

bátorság és vitézség, a vész bátor megrohanása s annak 

nyugodtlelkü bevárása, egy mulandó merény elvállalása 
s a fáradalmak és kinok hosszú láncolatának békés 

elviselése közt? Sokan vannak, kik az elsővel képe-

sek megbirkózni; de vajmi kevés a második ellen dia-

dalmaskodó.. Ezt mondja az ész, ezt bizonyítja a tör-



108 

ténelem és tapasztalás. Közelismerésü dolog, hogy az 

embereket nyüsgésnek ösztönző legerősebb rugany a 

szenvedély, ha t, i. az a dolgok tisztán természeti köré-

ben működik. Szenvedély nélkül hideg a sziv; az ész 

számít, de a kar nem teljesít. Midőn itt a szenvedé-

lyekről beszélek, nem értem egyszersmint a gonosz 

hajlamokat, vagy a léleknek az olyatén exaltált fokig 

feszített gerjedelmeit, melyen a józan ész elvei és az 

ildom tanácsai elhomályosodnak. Én szenvedélyeknek 

nevezem itt a jóravaló és nemes érzelmet, minden, 

még a leggyengédebb s Iegmérsékeltebb lelki mozza-

natot is, hacsak egészen nem tartozik az ész körébe 

vagy az akarat azon működéseihez, melyek egyedül 

innét erednek; értek az ész parancsszavára nem ügye-

lő, önmagától keletkező és minket bizonyos tárgy felé 

mintegy ösztönszerűleg űző ingert; szóval — hogy 

magamat kevesbé határozottan ugyan, de érthetőbben 

s a közönséges képzelődéshez illőbben kifejezzem — 

szenvedélyek alatt értek mindent, mit csak szivgerje-

delemnek nevezni szokás. 

Idegen és saját tapasztalásunkból tudjuk, hogy e 

gerjedeznek sokkal inkább ösztönöznek minket a cse-

lekvésre; mig ellenben ha hiányzanak, legyen meg-

győződésünk bármily' mély, bármily szilárd és el-

határozott is akaratunk, mégis némi gyengeségtől, né-

mi szuuyátaságtél érezzük magunkat érintve, melynek 

legyőzésére, ha a szóban forgó cselekmény csak vala-

miben is ellenkezik természeti hajlaimainkkal, igen 

nagy erőt kell felhasználnunk. Két ember tökéletesen 
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egyenlő mérvben van a jótétemény érdeméről meg-

győződve, egyenlő módjuk és ugyanazon alkalmuk 

van azt gyakorolhatni; de ha a kettő közöl az egyik 

könyörületes szivü mig a másik természeténél hide-

gebb: a lélek fensöbb része az ész és akarat bizo-

nyára egy állapotban van mindkettőnél — és mégis 

az egyiknek kiinondhatlan élvezet lecnd tesvérei szük-

ségének fedezéséről gondoskodni, mig a másiknak 

ugyanaz áldozat. Az egyik a szenvedély, érzelem, 

szívbeli gerjedelem, vagy bármiként nevezzük is, be-

folyása alatt áll, mely öt a jótétre ösztönzi; szenved, 

ka a jótéteményt elhanyagolná; a felebarát nyomora 

mintegy vele is közösült; vagyona és egészsége sér-

tetlenül marad, de ö még is részt vesz a szerencsét-

len szenvedésében; ha segíthet a szegényen, maga is 

könnyebülést érez, ha az ismét visszanyeri elvesztett 

jólétét, az ö lelkében is megszűnik az elfogultság és 

helyre áll a béke; élvezi az édes elégtételt, hogy egy 

°ly kötelességet teljesített, mely lelke bensőjében szük-

ségként jelentkezett. — De korántsem mondhatni eze-

ket a hidegebb szivüröl, bármily helyes legyen is be-

látása és egyező amavval akarata. Ha a szerencsétle-

nen segít is, csak lelkismerete törvényeinek engedel-

meskedik, és épen mivel ennek engedelmeskedik, nem 

érzi ama könnyebbülést, nem élvezi ama benső meg-

illetödést, mely a könyörületes szivét örömmel és édes-

séggel clöinleszti; mi több, még kényszerítve van azon 

nehézséggel is megküzdeni, mely többé-kevesbé mini-

dig"; előáll, ha sajátunktól meg kell válr.unk és az 

Másnak adnunk. 
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Elég világosan állítja a példa szemeink elé a 

szivünk hajlamai által cselekvéseinkre gyakorolt hatal-

mas befolyást. Ebből azt következtetem, hogy nem 

csuda, ha valamely szenvedély izgatottságában nem-

csak hogy minden egyebet, hanem még az önfentartás 

ösztönét is felülmúlván oly magas fokra csigáztatik, 

hogy kész a legnehezebb dolgokhoz fogni és a leg-

nagyobb veszélyeknek ellenszegülni. Legkevesbé sem 

rendkívüli tehát, ha a katona a csatasikon bajnoktár-

sai elölt, kik vitézségének vagy renyheségének tanúi, 

és a hadi készletek, harci zene, dobok, zászlók stb. 

által elkeményíttetve, mi több, az oldala melletti bará-

tait és bajtársait mészárló ellenséggel szemközt, bo-

szuért lángoló bátor zordonsággal rohan a dicsteijes 

halálba, annál is inkább, mivel még mindig van remé-

nye szabadulni és vitézsége által a szemlélők tisztele-

tét és álmélatát megnyerni. Látjuk itt a honszeretetet, 

a dicsvágyat, a juialom ingerelte nagyravágyást kifej-

lődni és a körülmények rendkívülisége, nemkülönben 

« jelen fenyegető vész által felizgatott lélekre közösen 

halni, mig a test azon kedvező helyzetben van, hogy 

a szenvedélyeket a harcmozdulatok és a küzdelem 

hevessége folyton élénk tevékenységben s állandó in-

gerültségben tartják. Ily és hasonló esetekben a külön-

féle hajlamok közt valóságos küzdelem van; természe-

tes, hogy azok vergődnek előnyre; melyek a külálla-

pottal leginkább öszhangzók és így alkalmasabbak fel-

gerjedni, az akaratra befolyást szerezni és az ingert 

csillapító vagy szelídítő többi hajlamot elfojtani. 
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Ezen megjegyzések világosan kimutatják a lehe-

tőséget, miszerint némelyek bizonyos dolgok védelmé-

ben az életet megvetik; nem kell azonban hinnünk, 

hogy igen sok szükséges ahoz, hogy a lelket az imént 

leirt exaltalióba helyezzük. Lehetnek körülmények, me-

lyekben e jelenség, anélkül hogy szembeszökően ki-

tűnnék, többé-kevesbé hasonlóképen mutatkozik. Az 

ugynevezet b e c s ü l e t d o l g á b a bonyolult ifjú például 

nincs ugyanazon állapotban, melyben a katona a csa-

tasikon; és mégis — látszatra J)ármily különböző is 

itt a dolgok állása, tényleg nem leend az, ha az élet-

gyülöletre ingerlő indokokkali viszonyaiban közelebb-

ről vizsgáljuk. Bizonyos, vajmi szomorú előítélet azt 

hiteti el vele, hogy ha a párbajt el nem fogadja, vagy 

« megbántásért ellenét ki nem hivja, szégyent és gya-

lázatot hoz magára és a gyáva és becstelen bélyeg-

foltja nélkül többé a társaságban meg nem jelenhet. 

Hyetén a vagylagosság ingoványain álló emberben 

persze nem veszszük oly kézzel-foghatólag észre az 

indokokat, melyek öt a veszély megvetésére ktsz-
l ik; mint a katonában. Nem mutatkozik itt oly világo-

san a félelem és remény, az élniszerelés és a dics-
v«gy között ide-amoda ingó léleknek gerjedelme; do 

« küzdelem azért létezik és talán épen oly élénken, 

amint a csatasikon létezik. — Anélkül, hogy az okok 

mélyebb buvárlatába ereszkednénk, elégséges megálla-

pítanunk, a tényt hizonyítani akarván, hogy felvett 

Jetben is valódi lelki exaltáltság, indulatos szenvedély 
Van jelen, mely a többi hajlamot zsarnoki uralma alá 
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veti és a szivet magával ragadja egész ama szédítő 

túlfeszültségig, melyről az élet értéktelen dolognak 

látszik. 

Merem hinni, kedves Barátom, hogy ezen meg-

jegyzések elegendők lesznek kimutatni a v i t é z s é g 

és b á t o r s ág közti nagy különbséget és felfoghatóvá 

tenni egyszersmind, mennyire különbözik bizonyos 

bármily fenyegető veszélynek bátor megtámadása a 

iántoríthatlan lelkinyugalommal viselt kínoktól, amint 

ezt a vértanuknál látjuk, kik vidáman néztek a bizo-

nyos, az elkerülhetlen és a legborzasztóbb kinok összes 

iszonyaitól környezett halál szemeibe. Előbbi esetben 

szenvedélyt szenvedély ellen látunk harcolni; a lélek 

minden viszhatás és akadálytól elvonatván, afölött még 

ezernyi indok által islápoltatik; e szenvedések és kinok 

vagy végkép hiányzanak, vagy igen rövidek és a ma-

holnapi üdülés, élvezet és nyugalom reményétől ellen-

sulyosíttatnak. A második esetben ellenben az észt és 

akaratot az összes szenvedélyekkel látjuk harcolni, 

látjuk a fensőbb embert küzdeni az alantabbival; amazt 

áthatva a kötelesség eszméje és a nagyszerű utáni 

reménytől, emezt az inger, fenyegetés, félelem, és vál-

tozatosság minden nemeitől környezve; minden által 

körülfogva, ami azon zivataros hazában honol, melyet, 

nem tudván mint nevezzük, s z í v n e k mondunk. 

Nem akarom állítani; hogy az önmegvetés ter-

mészeti körben is elő nem fordulhat, vagy hogy min-

den hősinek magasztalt cselekménynél külön termé-

szetfölötti malasztot kell feltételeznünk; a pogányoknak 



113 ' 

és minden más téves felekezetekhez tartozóknak ilye-

tén fensöbb segélyük bizonyára nem volt, és mégis 

oly megragadó jellemeket találunk köztük, melyek lel-

kesültség- és csudálattal töltenek el bennünket. Regulus, 

aki miután élete áráért tanácsot adott, Karthagóba 

visszatért; Scávola, aki kezét izzó parázs fölölt tartá 

ós másegyéb ily jelenségek, milyeneket az ó-történet 

felmutat, valóban világos bizonyságai annak, mennyit 

képes az önerejére hagyatott ember. De mindezek 

azért legkevesbé sem gyengíték a vértanúinkról mon-

dott okvédvet. Az imént említett hősök kivételes tüne-

mények; a mieink számtalanok; amazok majdnem min-

dig mivelt, a harc terheiben edzett férfiak, kiknek szel-

leme a nyilvános ügyek körüli foglalkozásban nagy-

gyá nőtt, ők dicsvágyók, válságos körülmények közé 
szorítvák, hol a haza veszedelme lelkesültségüket élesz-

tő, bátorságot és erélyt lehelt beléjük. A vértanuk közt 

pedig aggastyánokat, nőket, gyermekeket, legalsóbb 

osztálybeli embereket látunk, kik amolyan magas állá-

sokra soha még számot sem tarthattak és igy ama 

Oemes büszkeséget sem hordhatták körül, mely a szív-

űek egyik leghatalmasabb szenvedélye levén, néha oly 

rendületlen szilárdságot kölcsönöz nekünk, milyenre 

oőlküle képesek nem lennénk. 

Hogy a vértanuk érdeméről fogalmat alkot-

hassunk magunknak, lássunk egy ily, a világ előtt oly-
annyira boldogtalan, Krisztusban olyannyira boldog dics-
teljes fogolyt közelebbről. Nevét nem tudják, rang-

JM homály födi. Miért van bilincsekben? Mert hiszi, 
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hogy egy Palástinában kivégeztetett ember Isten Fia 

és igaz Isten, aki természetünket magára öltvén, bű-

neinkért az örök Atya igazságosságának eleget tön. 

Mit veszünk észre környezetén? Minden oldalról meg-

vetés, szánalom, gyűlölet; némelyek bolondnak, mások 

ábrándozónak tartják, ismét mások rászedettnek mond-

ják, vagy .a leggyalázatosabb vétségekkel vádolják. 

Nincs itt a világi dicsőségnek csak egyetlen sugara 

sem, csak földi vigasz sem! Hiába keresünk állapotá-

ban valamit, ami vigasztalhatná, ami eszközölhetné, 

hogy természete a környezete elleni reactiéból csele-

kedjék. Kimerült és lehangolt testében elhalt minden 

szenvedély; és ha a büszkeség talán fel is akarná 

emelni fejét, mitsem lát maga körül, ami azt ingerelné 

és táplálhatná. Ugyan tehát miben egyezik a vallás ily 

hőse a világ hőseivel? 

Azt válaszolják, a jobb élet reménye a szenve-

déseket elviselhetökké, a halált kedvessé tevé nekik. 

Ennyi igaz — és mi keresztények sem tagadjuk;, de 

épen itt ezen elhatározottságukban a jelent a jövőnek 

áldozni, minden természeti hajlamon túlemelkedni, min-

dent, de még életüket is megvetni, ezen elhatározott-

ságukban, ismétlem, itt mutatkozik az isteni malaszt 

természetfölötti befolyása; az önerejére hagyatott em-

beri gyengeség nem birhat el annyit. Előbbi leveleim 

egyikében érintém már, miszerint az ember természeté-

nél fogva hajlandó magát a pillanat benyomásai által 

vezéreltetni és hogy minden, amit a távol jövőben láb 

előtte kevés érdekkel bir. Legfeltűnőbb ezen igazság 
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azon keresztények nagy részében, kik vallásunk rettentő 

igazságait hiszik ugyan, de azokra fájdalom oly kevés 

tekintettel vannak, mint azt csak pogányok tehetnék. 

Látván tehát, hogy minden korú, nemű és rangú sze-

mélyek oly csudálandó nagy mennyisége természetünk 

ezen gyengéje fölé emelkedék, a természet hajlamait 

oly daliás elszántsággal legyözé: szükségkép el kell 

ismernünk, hogy itt oly valami van, ami a természeti 

határokon túllép; oly valami, amiben magát a Min-

denható nyilatkoztatni méltatá, amire az erőtlen csak 

akkor képes, ha mindenható kar támogatja. 

Nem tudom, kedves Barátom, elégségesek vol-

tak-e a mondottak Önt tökéletesen meggyőzhetni; de 

hizván józan ítéletében, a legjobbat akarom remény-

leni. Lehetetlen elhitetni magammal, hogy világos elmé-

je be ne látná a vértanuk és a világ hárinily osz-

tálybeli hősei közti különbséget. A történelem nem 

ismeretlen Ön előtt; emlékezzék vissza mindenre, amit 

lapjain olvasott — és nem fog találni dolgot, ami e 

nagyszerű csudával öszhasonlílható lenne. Miféle termé-

szeti okok által fejtheti tehát azt meg? A lelkesült-

ség? De hogyan tartott volna egy háromszázados kor-

szakon át az ily múlékony állapot? — hogyan szít-

hatta fel a kebleket mindenütt az egész ismert föl-

dön? Vagy talán az emberi tisztelet? De miként al-

kalmazható az annyi számtalanra, akik áldozatul estek 

anélkül, hogy maguk után még csak nevüket hagy-

lak volna is? És mily különös neme lett volna az az ein-

heri tisztelet és dicsvágynak, inely a lángoló ifjút ugy 

8* 



mint a roskatag aggastyánt; a nöt ugy, mint a szüzet, 

a korost, mint a gyermeket; a tudóst, mint a tudat-

lant, a gazdagot, mint a szegényt: a nagyot, mint a 

koldust oly igen elbájolá? Ha őszinték akarunk lenni, 

be kell vallanunk, hogy bármily nagy hatással van is 

szivünkre a megtiszteltetés ingere, mégsem idézhet 

elő oly átalános hatást, oly különböző körülmények 

közt és oly különböző személyekben; ha őszinték aka-

runk lenni, könnyen feltalálhatjuk itt az Ur vezérkezét. 

Ha a keresztények kevesen, esak kicsiny, szom-

szédos földtelepeket laktak, ha mindig ugyanazon be-

folyások alatt éltek, és ha vallásuk csak rövid ideig 

tartott volna: akkor már nem lenne esztelenség állí-

tani, hogy a keresztények közt bizonyos szellemi ma-

gasztaltság keletkezett, mely egyiktől a másikig s ugy 

tovább elharapózott. Ámde mindenütt, az egész vilá-

gon, három évszázadon át és mindig ugyanazon áll-

hatatosság! Eszméljen kedves Barátom! gondolkozzék 

ezen utóbiak felett; ezek már magukban is elégsége-

sek minden nehézséget megdönteni. 

Áttérek a levelében érintett második pontra, mely 

a kereszténységnek gyors elterjedésére vonatkozik, 

dacára annak t. i. hogy oly rettentő és huzamos ideig 

tartó üldöztetéseknek volt kitéve. Ön azt mondja, hogy 

nincs jobb mód valamely dolgot felkarolni vagy bi-

zonyos tant elterjeszteni, mint eröszakot használni 

ellene. Mert azon pillanattól fogva, melyben védőinek 

halántékait a vértanúság koszorúi díszítik, mindenek-

ben csudálkozást és lelkesedést gerjesztenek és sok 
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proselytát nyernek meg ügyüknek. Én már egyszernél 

többszörié gondolkodtam erről, amit Ön és mások az 

üldözés terjesztöerejéröl mondanak — és őszintén 

vallom, sohasem tudtam meggyőződni arról, miszerint 

akkor pártolunk bizonyos dolgot leginkább, ha azt tüz-

zel-vassal pusztítjuk — már legyen, mivel talán a böl-

csészet igéit hallgatám, vagy hogy a történelem tanul-

mányozásával foglalkoztam. 

Feltűnő fogalom- és tényzavar van itt, ami ok-

vetlenül felvilágosítandó. Azért most néhány oly kér-

dést teendek egymás után, melyeknek megfelelésétől 

függ a tárgyalásban levő fökérdés sorsa. — Igaz-e, 

hogy az üldöztetés lelkesültséget és érdeket gerjeszt 

az üldözöttek javára? Ezen kérdésre minden eltérés 

nélkül egyenesen n e m m e l felelhetni. Az üldözött 

vagy ártatlannak vagy vétkesnek tekintetik; első eset-

ben a fönebbire azt mondom igen , másodikban nem. 

Legfölebb csak szánalmat gerjeszthet; de mi köze ennek 

a kérdéses lelkesültség- és érdekhez. A mondottak két-

séget nem szenvednek; következik tehát, hogyha átaláno-

san állítjuk, hogy az üldöztetés tisztelet és dicsőséggel 

koszorúz és rokonszenvet kelt, csak annyiban mondunk 

igazat, amennyiben az ártatlanokat értjük és csakis azokra 

vonatkozólag, akik ezeket azoknak tartják. Mert ezek csak-

is ö előttük lehetnek v a l ó d i l a g üldözöttek; mások-

nál már nem részesülnek ilyetén elismerésben, ők nem 

nz üldöztetés, mint inkább a nyilvános boszu tárgyai. 

Mindezekből világos, hogy ha valamely tartományban 

bizonyos dolog vagy tan ellen üldöztetés támasztatik, 
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akkor azok, akik azért szenvednek, csak ugy számít-

hatnak tiszteltetés és megcsudáltatásra, ha azon dolog 

vagy tan igaznak és szentnek tartatik; ha azt ellenben 

rosznak, igaztalannak, hamisnak, a közjóra ártalmas-

nak tartják, akkor a vétkesek megfenyittetése sem csu-

dálalot, sem becsülést nem gerjeszt, hanem a több-

ségben csak az érvénytelen szánalom érzelmeit élesz-

tendi fel ¡rántok, kiket mindenki legfölebb csalódottak-

nak vagy jó hitükben tévre csábítottaknak mond. A 

keresztény vértanuk az említett esetek egyikében sem 

valának kedvező állapotban. Mint az olyan hit vallói, 

mely homlok-egyenest ellenkezett a nép közt divó hit-

elvekkel, merészen állították, hogy az uralgó istenek 

iránt tanúsított cultus nem egyéb bűnös bálványimá-

dásnál: kerülték a pogányok mulatságait és az utála-

tos aljasságokat, amiért is ellenszenv, gyűlölet és meg-

vetéssel tekintettek, rágalmaztattak és az emberiség 

ellenségeinek, a társadalmi rend felforgatóinak tar-

tattak — és hogy fenékig üríttessék velük a bürök-

poharat, azt veték szemökre, hogy titkaik ünneplésénél 

iszonyú bűntényeket követnek el. Mindenki ismeri amaz 

ádázatot, melylyel a Jézus Krisztust vallók vérét kö-

vetelék: „A vadaknak a keresztényeket! — Tűzbe a 

keresztényekkel!" E kiáltozás hangzott a világ minden 

részeiről. Miután pedig meggyaláztatva, kicsufoltatva, 

gúny s becstelenségekkel elhalmozva a legiszonyúbb 

kínok közt meghaltak, nagy szerencsének lehete tar-

tani, ha az éj sötétében a testvérek néhánya a men-

helyet odahagyva, az eltorzított, a bakók durvasága-
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nak szivetindító jeleit viselő hullának a temetkezési 

végliszteletet megadhatá. Most már, midőn őket az 

oltárok fölött szemléljük, midőn dicsöíttetésükre hym-

nusokat hallunk zengeni; midőn tudjuk, hogy menny-

ben a győzedelem hervadhatlan babérájval ékeskednek, 

melynek fénye itt e földön az irántuk tanúsított tisz-

teletben viszsugárzik, most már nehezünkre esik hely-

zetüknek azon valódi rettentöségét elképzelni, mely-

ben kinoztatásuk és haláluk borzasztó megpróbáltatá-

sakor voltak. Akkor nem látták maguk körül ezen 

irányukban jelenleg tanúsított mély hódolatot és csu-

dálatot, hanem ellenkezőleg gyűlöletet, becsmérlést, 

rágalmat és ami az emberi szívnek legsajgóbb, gúnyt 

és megvetést. Azon borzasztó szempillantásokban mi-

dőn önmaguk és a világgal küzdve rettenet nélkül 

néztek a halál szemébe, csak maga Isten volt viga-

szuk, maga Isten reményük, maga Isten támaszuk. Ilyen 

csudákra természeti okok nem elegendők, nem ele-

gendők a gyarló emberi természet erőködései; aki 

pedig okoskodásunkkal meg nem elégednék, eme hires 

dilemmát állítjuk ellene: a vértanuk vagy az égből 

hapták segélyüket csudálatos módon, vagy nem; ha az 

«Isö áll, ti is megegyeztek velünk; ha az utóbbi, azt 

Gondjuk: épen az lett volna a legnagyobb csuda, ha 
olY csudás dolgokat csuda nélkül véghezvisznek. Mind-

bekből azt következtetjük, hogy a vértanuk állhata-

tosságát nem támaszolhatta a lelkesültség és megcsu-

dáltatás; igy tehát meg van az állítás cáfolva, misze-
r,ut az áldozatait megdicsőítő üldöztetés tiszteletes volta 
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segítette elő az üldözök által kitűzött cél meghiú-

sultát. 

Bizonyos-e hát, hogy valamely tan üldöztetése 

hasznos eszköz annak terjesztésére ? A kérdés már 

első tekintetre is különösnek látszik és mégis, ellen-

kezésben a bölcselem és történettel, minden lépten — 

nyomon állítgatják ezen képtelenséget. Ha azt monda-

nók, az igazság az üldöztetés közepette utat tör ma-

gának, állításunk lényegileg különböző leendne; de azt 

állítani, hogy maga az üldözés a segédeszköz, absur-

dum, kivéve ha azt a Mindenható végtelen bölcsesége 

fönséges céljainak elérésére valóban segédeszközül 

használná. 

Az ember természetszerűleg szereti a kellemest; 

felette ragaszkodik az élethez és igen irtózik a halál-

tól. A kinok és a vérpad tehát hatalmas eszköz arra, 

hogy öt az ilyeneknek kitevő dologtól távol tartsák. Ön, 

kedves Barátom csak a szenvedés szépségéről, csak a 

halál karjaiba vidám nyugalommal magát odaadó áldozat 

halántékira font fényes dicskoszoruról beszél. Ez mind 

igaz; de tartok tőle, hogy mindaz nem alkalmas az 

emberiség nagy tömegére hatni; igen félek, hogy a 

dolog valóságában nem mutatkozik oly bűbájosnak és 
kecsesnek, mint azt a könyvekben találjuk. Ne lob-

bantsa talán szememre, hogy szivem kevesbé érzelem-

dus, és hogy ama herosi cselekmény egész fönséges-

ségét fel nem fogom; igen jól érzem és értem én azt; 

de ha valóságot és nem költészetet vizsgálok, ahoZ 

kell ragaszkodnom, amit a történet lapjain találok és 
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amire a tapasztalás tanít. Váljon hány oly nemeskeblü 

van, aki az igazság és igazságosság ügyéért szemé-

lyes jólétét, vagyonát sőt még életét is kész feláldozni? 

Valamint napjainkban, ugy mindenkor csak kevés 

volt. Már maga a bennünk támadó csudálat világos 

bizonyítéka annak, miszerint az oly herosi erö nem 

átallagos öröksége az emberiségnek. Ha párthíveket 

akar Ön magának szerezni, ruházzon át méltóságokat, 

osztogasson gazdagságokat, rendezzen nagyszerű mu-

latságokat és szolgáltasson az érzéki gyönyörnek al-

kalmat; ámde hacsak a vértanúság pálmáit fogja nyújt-

hatni, vajmi gyors léptekkel látandja illanni a párt-

híveket és barátokat; csak igen kevés marad meg Ön-

oel, akik t. i. kíváncsiak talán egy szenvedésekben töl-

tendő élet és egy gyalázatteljes halál dicsőségére. 

Őszintén vallom, sohasem hivém, hogy szüksé-

ges leend Önt ezen igazságokra emlékeztetni, me-

lyek bármily szomorúak legyenek is, mégis igazságok 

Maradnak! Én azt hivém, hogy Ön seepticus létére, 

üémileg többé posítiv leend — és hogy ilyetén ese-

Ménydús korban élve, az embereket jobban megtanulta 

Ismerni és szivük hajlamairól magának helyesebb fo-

galmakat szerzett. 

Az emberi józan ész minden időkben elutasította az 

üldözés hasznát kiemelő bölcsészeti ráfogást. A zsar-

üokok bizonyára nem egyszer csalatkoztak a tűz és kard 

álságos használatában; de még is minden tévedéseikben 
egy igaz eszme által vezéreltetének, miszerint vala-

Mely dolog lerombolására és valamely tan kiirtására j e l e s 
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elkeríteni. Egyre kutatom a történelemben az üldöz-

tetés jó következményeit az üldözött dologra nézve — 

és nem találom. Egyedül a kereszténységben találok 

kivételt; de épen ezen körülmény szüli gondolatomat, 

miszerint ezen magán kivétel az Ur mindenhatóságá-

ban alapul. Sz. István megköveztetése, előttünk a ke-

resztény vértanuk dicsteljes sorozatát nyitván meg, a 

diadalok korszakát kezdeményezi. Nem látom ellenben, 

hogy Sokrates bürökpohara a bölcselökben halál utáni 

vágyat gerjesztett volna; sőt ellenkezőleg, az i l d omos-

ság ö utána mindinkább nagyobb figyelemre lön mél-

tatva; Plató, némely kényes igazságok boncolgatásában 

már felette gondos, százrétü fátyolba iparkodván azokat 

burkolgatni.*) 

*) L á s d L a c t a n t . d i v . i n s t i t . l i b r. I I . c. 3. „Sed 

quid prodest ad vulgus et ad homines imperitos hoc modo con-

^ionari, cum videamus etiam doctos et prudentes viros, cum re-

ligionum intelligant vanitatem, nihilo minus tamen in iis ipsis, 

quae damnant, colendis, nescio qua pravitate perstare? Intelli-

gebat Cicero, falsa esse, quae homines adorarent. Nam cum cun-

cta dixisset, quae ad eversionem religionum valerent, ait tamen 

„ n o n e s s e i l l a v u l g o d i s p u í a n d a , ne s u s c e p t a s 

p u b l i c e r e l i g i o n e s d i s p u t a t i o t a l i s e xt i n g va t " . , . . • 

Quiu potius, siquid tibi, Cicero, virtutis est, experire populnm 

facere sapientem. Digna res est, ubi omnes eloquentiae tuae 

vires exerceas. Non enim yerendum est, ne te in tarn bona 

causa deficiat oratio, qui saepe etiam malos copiose ac fortiter de-

fendisti. S e d n i m i r u m - S o c r a t i s c a r c e r e m t imes 

ideoque patrocinium veritatis suseipere non audes. — 

I)r. Lorinzer Tr. megjegyzéso-
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Ha pedig a későbbi időkre térünk át, azonsgy 

jelenség mutatkozik előttünk. így például a priscillia-

nisták felekezete haladásban meggátoltatott és majd-

nem végkép kiirtatott, mivel nagy szigorral jártak el 

ellene. A legnagyobb kiterjedést nyert vallások egyike 

bizonyára Mohamedé — melynek kiterjedése távol sem 

köszönhető az üldöztetésnek, hanem inkább az ellen-

szegülőket kardra hányó kegyetlenségeknek, nemkü-

lönben az érzéki gyönyöröknek, melyeknek megigéré-

sével nagyszámú proselytát csalt át részére. Továbbá 

az albigensek korában déli Franciaországban dühöngő 

háborúkban sem venni észre, hogy ezen felekezet a 

viszontagságokban gyarapodott volna; ellenkezőleg, 

számuk napról-napra apadt, mig végleges kimerültség 

és majdnem megsemmisülésbe sülyedtek. 

Azt feleli Ön, ime a protestantismus dacára a 

sok visztontagságnak, melylyel meg kellett küzdenie, 

mégis elterjedt, derült; mivel tehát az úgynevezett 

reformatio az üldöztetés mellett mégis elterjedt, nem 

csudálandó, ha ugyanaz a kereszténységgel is meg-

tértént. Valóban nem tudom, hol találhatá Ön a tör-

ténelemben, hogy a szerencsétlen reformatiónak oly 

horzasztó viszontagságokat és üldöztetést kellet szen-

vednie, Majdnem azt kell gondolnom, hogy a hierogly-

Phok korszakáról beszélünk, oly annyira elferdítjük a 

tényeket s oly feltünőleg képtelen hasonlatokkal élünk, 

tekintsük csak a protestantismus hajnalát és látni fog-

juk, hogy koránsem köszöni az haladását olyan üldöz-

tetéseknek. melyekre ily nagy súlyt fektetünk. Fel-
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mas pártfogója volt; ezek közt néhány fejedelem is, 

akik ezt nyilván vallották, az uj tan terjesztését a leg-

különfélébb eszközökkel nagy titokban segítvén elö, 

vagy ha látták, hogy itt az idö eröszakot is gyakorol-

hatni, nyilvánosan fegyvert ragadván. Ami Németor-

szágban történt, kevés kivétellel a uontinens egyéb a 

Protestantismus által több-kevesbé ragályzott tartomá-

nyiban is megesett, még magát Franciaországot sera 

véve ki, ahol az, elnézve magasabb rangú védel-

mezőitől, hosszú időn át, egyre, a többit sokban fölül-

múlóra, t. i. IV. Henrikre még mindig számot tartha-

tott. Szükségtelen itt felemlítenem az angol VIII. Hen-

rik történetét; kiki tudja, mily eszközökhöz nyúlt 

e hatalmas fejedelem, hogy a szakadárságot, melybe 

vak szenvedélye űzte, kitérjeszsze és szilárd lábra állít-

sa ; és ezen üldöző rendszabálya utódai által egyenlő, 

ha nem nagyobb ténykedéssel folytattatott, 

A protestantismus alig hogy megszületett, már is 

egy nagy hadsereg, hatalmas fejedelmek, sőt egész 

nemzetek védték ügyét. Mily szempontból lehet tehát 

az úgynevezett reformatiót a kereszténység terjedésé-

vel összehasonlítani? Ha a protestantismus föl mu-

tathat is néhányat, akik magukat érte feláldozták, nem 

mond egyebet, mint ugyanazt, ami minden polilikai 

felekezetnél megtörténik; mindig találni tüzes párt-

híveket, akik vagy a csatasikon küzdve halnak meg, 

vagy elég bátorságuk van a vérpadokkal szemben áll" 

hatni. 
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Képzeljük csak magunknak, ha a protestantis-

Musnak kellett volna egy három évszázados korszakon 

át oly borzasztó üldöztetéssel küzdeni, mint amilyen-

nel a kereszténység megküzdött, hol lenne jelenleg ? 

Akarja Ön tudni? Nézze csak mivé lett azon tartomá-

nyokban, ahol erős karok sulyosulának reája. Francia-

országban majd elnézést, majd szigort tapasztalt; de 

Mihelyest a szigorú rendszabályok kitartással alkalmaz-

tattak ellene, ereje csaknem a végleges pusztulásig 

lohadt le. Mire jutott a nantesi edictum után? Soha-

sem lábadhatott fel azon csapásokból, melyekkel XIV. 

Lajos döngeté — és figyelemre méltó, hogy a prote-

stantismus Franciaországban a tolerantia ennyi évei 

után még mindig igen csekélyszerü. A határozatlan 

Majoritás ott a katholicismus és a hitetlenség közt 

oszlik meg. 

Mily erőt volt képes a protestantismos az üldö-

zés ellen kifejteni, mutatják azok, mik Spanyol-

honban történtek. Tudva van, hogy a tizenhatodik szá-

zad közepe táján ott meglehetős számmal nyert párt-

híveket, akik annál veszélyesebbek valának, minél ma-

gasabb körökhöz tartoztak. Az inquisitio támogatva és 

üsztönöztetve II. Fülöp által az átalán ismert szigorral 

lépett fel a felekezetbeliek ellen — és a közbeszéd az 
u j tanok követőiről majdnem elnémult. Váljon ilyen 
v°lt-e az első keresztények magukviselete? Oly köny-

v e n engedték e ők át a tért, melyen győzedelme-

set vívlak? Szóljon az egész világ, maga Spanyolhon 
tegyen bizonyságot, az annyi vértanú vérével áztatott 
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és termékenyített Spanyolhon! — És itt nem szabad 

az inquisitiót tulszigorral vádolnunk; a szigor bizo-

nyára össze nem hasonlítható azzal, melyet a római 

birodalom proconsulai használtak. Bármily borzasztók-

nak ecseteljék is az eretnekek büntetését, mégsem 

hasonlíthatók össze azokkal, melyeket egy sz. Vincé-

nek kellett szenvedni. 

Amit Spanyolhonról mondottam, az Portugáll-

és Olaszországról is áll; a p r o t e s t a n t i s m u s egy 

oly tartományban sem verhetett gyökeret, melyben 

állandó ellentállással volt kénytelen küzdeni. Ahol ko-

molyan láttak kiirtásához, ott ki is irtották — e tekin-

tetben figyelemre méltó ellentétet képezvén a katholi-

cismussal, mely még ott is, ahol legkeményebb csapá-

sokkal sújtatott, mindig fenmaradt, anélkül, hogy üldö-

zői végképi eltűnését kieszközölhették volna. Ezen 

igazságot eléggé igazolják azok, amik Nagy-Britanniá-

ban történtek. 

Nem tudom, kedves Barátom, mily kifogást le-

helne az imént fejtegetett okok ellen idézni; remény-

lem nagyobb érdekűnek fogja Ön a martyrok vérével 

indokolt okoskodást tartani, miután levelemet elolvasta. 

Vizsgálja Ön figyelemmel és részrehajlatlansággal ezen 

nagyszerű tényt, mely az egyháztörténet első lipjait 

oly borzasztóakká és dicsőkké teszi egyszersmint: és 
nem kétkedem, hogy valami csudálatost fog fölfedezni 

bennük, ami természeti okokból meg nern magyarázható-

Hiszem, hogy a nehézségek, melyek Önt okadatólásunk 

jelentőségének elismerésétől visszatartották, el vannak 
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tevolítva. Gondolkodjék Ön a dolog felöl amint tet-

ő ik ; én legalább biztosítva vagyok azon szemrehányás 

ellen, miszerint elmulasztottam Yolna a kérdést minden 

szempontból tekinteni, vagy a nehézséget kikerülendő, 
azt gondosan burkolgalva iparkodtam volna erejét csak 

legkevesbé is gyengíteni. Ha meg nem barátkozhattam 
azon eszmékkel, melyeket Ön általán elfogadottaknak 

tart, nem valék bátor azokat elvetni anélkül, hogy 
azon indokaimat elő ne sorolnám, melyekre támasz-

kodom. Ha sceptikusokkal van dolgunk, nem kell na-

gyon künnyenhivöknek mutatkoznunk; bírálat nélkül 

tehát még akkor sem szabad valamit elfogadnunk, ha 

Mindjárt közelismerésíí bölcsészi tekintélyeknek kellene 

ellenszegülnünk. Igen óhajtanám, ha vallásunk hiteles-

ségének érveiről folytatnék a vitatkozást; azonban az 

On polemikájának modora szerint valóban nem tudom, 

következő alkalommal nem fog-e a cherubimok zen-

gelmei közé ragadni, miután ezelőtt már előbb a pokol-

ba szállított, azután pedig a vérpadokra emelt. Addig is 

Maradok stb. 

B. J. 

<5\ [d 



Hatodik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

H 
nem volna is más bizonyságom a kath. egyház 

t&razon tanának támogatására, mely szerint a hit isteni 

ISnalaszt, már magában azon tapasztalás is elegendő 

volna annak elfogadására birni, melyet Önön és más 

olyakon tettem, akik elég szerencsétlenek valának 

atyáik vallásától elpártolni. Mint látszik, tudni vágyással 

küzdenek, hallgatóznak, a legnagyobb reményt támaszt-

ják, hogy az okvédvek beláthatóságának meghódoland-

nak — és utóvégre is csak egy hideg ki tudja?-val 

végzik, amely megfagyasztja a vért és egy csapással 

sújtja agyon azon hivők hö reményeit, akik sóvár 

feszültséggel várták a pillanatot, midőn az eltévedt 

juhot az akolba ismét visszatérni látandják. Épen ugy 

cselekszik Ön utóbbi levelében. Ön semmit sem hoz-

hat fel az ellen, amit a mártyrok véréről mondottam; 

elismeri, hogy egy vallás sem dicsekedhetik hasonló 

érvvel; megelégedését nyilvánítja előbbi leveleim fe-

lett, melyekben kételyei tárgyaival foglalkoztam. Or-
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vcndve ujongolt szivem a gondolatnál, hogy immár 

elhatározza majd magát — nem mondom — ismét a 

hívőkhöz sorakozni, de legalább azt óhajtva mélyedni 
8 vizsgálódásba, hogy igy utóvégre határozottan az 

igazsághoz szegődjék. És ime ismét reménytelen öm-

lengésre kénytetem, ami mély szomorral tölt el engem. 

»Ki tudja", mondja Ön, „szivet metsző lehangoltság-

gal, „ki tudja? Az ember oly csekélyszerü lény! . • 

Ahova csak tekintünk, mindenült sötétség. Ki tudná, 

hol az igazság ? Ki tudná, mivé lesz egykor ezen val-

lás, ezen egyház, melyről Ön azt véli, hogy az idők 
vógezetéig kell tartania? Én nem vetem meg a val-

lást; látom, hogy a katholicismus oly nagyszerű tény, 

Melyet közönséges okokból meg nem fejthetni. Ön a 

történelemre utal és felszólít, mutassak abban hason-

lót. Már megmondottam, nem telik kedvem kába taga-

dás függönye mögé rejtekezni, sem a tények világos-

ságának ellentállni. De mit mondhatnék Önnek? Le-

he t e t l e n h i n n em . Ha a mostani társas életre pil-

lantok, ugy tetszik, mintha forrongása nagyszerű ese-

mények előestéjét elöjelezné. Az uj aerának kétség-

kívül, egy szellemi és erkölcsi forradalommal kell kez-

dődnie; akkor talán némileg kiderülend eme sötét 

láthatár, melyen most tévelyen és bizonytalanságon 

kivül egyebet látni nem lehet. Hadd múljék csak el 
e z en átmeneti korszak; ujabb idők néha megoldják a 

talányt." 

Ne higye Ön azonban, hogy engem ezen mo-

dora — minden szomorúságom mellett — meglepett 
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Nem Öntől hállám azt először. Szabad legyen annyit 

megjegyeznem, hogy iménti szavaival Ön semmire sem 

válaszol, semmit sem bizonyít, semmit sern állapít meg, 

és mitsem tagad. Ön csak eredménytelenül ömleng, 

kevés szóval ecsetelvén lelki állapotának hü képmá-

sát. Ön látja az igazságot, hanem nincs elég ereje azt 

megragadni; darabig eléje fut, de aztán lankadlan 

veti el magát, felkiáltván: „Lehe t e t l e n ! " — Ezek-

után ama j ö v ő r ő l beszél, melyet előbbi leveleiben 

kikacagott, azon á t m e n e t i k o r s z a k r ó l , melyről 

nem tudja, hogy tulajdonképen miben áll. Ön kétke-

dik, ingadozik, a jövőbe, azon jövőbe helyzi bizalmát, 

melyben már megszünend élni! Szomorú vigasz, csalfa 

remény! 

Azonban ha Ön elveszti a bátorságot, nem sza-

bad azt nekem elvesztenem; Isten kezdé e müvet, ö 

be is fogja fejezni; édes elöérzetet táplál keblein, 

miszerint Ön nem fog a kétely kinjai közt meghalni. 

Azt mondja Ön, szívből óhajtja az igazat. Legyen e 

szándékában állhatatos; erősen meg vagyok győződve, 

hogy az, ki Önért a Kálvária magaslatán vérét ontá, 

nem fogja elmulasztani Önt az igazzal megajándékoz-

ni. — Igen, jól veszem én azt észre, hogy nem szí-

vesen hallgatja a tisztán vallási dolgokot tárgyaló be-

szédet; innét szánandólag hat Önre a század scepti-

cismusa, elvonván Önt vitatkozásunk zsinórmértékétől 

a s o c i a l i smus terére, a j ö v ő tartományába; mert 

már ismét á t m e n e t i k o r s z a k r ó l , v á l s á g o s 

e p o c h á k r ő l és több efélóröl beszél. Én már kimond-
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tani egyszer, hogy mindenhova, bárhova tessék is, 

követni fogom Önt. Mivel ma nincs kedve a dogmati-

kai discussióhoz, tegyük azt félre — és mivel Ön az 

á tmene t i k o r s z a k r ó l beszél nekem, én is átme-

net i k o r s z a k r ó l akarok Önnek beszélni. 

Előbbi leveleim egyikében már érintém, hogy az 

átmenetet nem tartom korunk jellemző bélyegének, 

hanem minden századokkal közösnek. Én nem tudom 
azt felfogni, hogy e tekintetben ma oly valami tör-

ténnék, ami nagyobb-kisebb hasonlatossággal már ez-

előtt ne történt volna. Midőn ezt állítom, azon népek-

ről szólok, melyek élnek és h a l a d n a k és nem az 

olyanokról, melyek a századok közönséges folyamában 

Merev szobrokként mozdulatlanul állnak. Kivevém te-

hát ezeket, és csak a többiekre levén tekintettel, látni 

fogjuk, hogy a görögök és rómaiak állandó átmenet-

ben éltek. Drako százada semmiben sem közös Solo-
néval és ez semmiben Alcibiadesével. Sándoré és De-

Melriusé pedig az említetnek egyikéhez sem hasonlít, 

bedig e századok nem estek távol egymástól. Azt kell 

tehát következtetnünk, hogy a görög társadalom á l la-

pota szüntelen má s i k b a ment át. Azon időszak, 

Mely ama Brutus közt lefolyt, aki Tarquiniust meggyil-

k°lá, és ama másik közt, aki Cásart ölé meg, nem 

rendkívüli hosszú; és tekintsük csak, mennyi külön-

féle változáson ment át azalatt a rómaiak társadalmi 
e s Politikai állapota. Ugyanazt tapasztaljuk minden ös-
nePnél, ami pedig azokat illeti, akiket mereveknek 
Szokás nevezni, ne feledjük, hogy kevésbé ismerjük 

9* 
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őket, hogy vallási eszméiket, házi szokásaikat, társa-

dalmi szerkezetüket, törvényeiket, benső történetüket 

az idö nagyobbrészt omladékai alá temeté és elrejté 

szemeink elöl olyannyira, hogy alig maradt róluk egyéb 

jegyzetünk az idegen történetíróktól hagyományzott 

futólagos és felületes tudomásnál. A modern tudomány 

fáradozik ugyan, hogy e hézagot kiegészítse, — ám-

de vajmi nehéz megállapítani az igazat az időnek oly 

nagy távolsága, az akkori nyelvek tudáshiánya, az el-

térő eszmék és szokások mellett! Bármi legyen a do-

logban, annyi igaz és bizonyosan állíthatom, hogy azon 

népek is jőval távol állottak a tökéletes tevékenytelen-

ségtöl, és — eltérve azoktól, miket róluk a kezeink-

ben levő hiányos tudósítások mondanak — már csak a 

dolog természetének egyszerű megfontolása is elegendő 

velünk aztf gyaníttatni, miszerint náluk a változások és 

módosítások sokkal gyakoribbak valának, semmint mi 

azt tudhatnék, és sokkal jelentékenyebbek, semmint ki-

számíthatnék. Ök is tehát többizben voltak az átme-

ne t i állapotában. 

Ám eltérve ezen ős és kévéssé ismeretes népektől, 

az utóbbiak és főleg a kereszténység megjelenése utá-

niakra térünk át; első pillanatra is oly igen szembo 

ötlenek változásaikés átmeneteik, hogy lehetetlen jelen-

leg a társadalomnak olyan változást jósolni, amely oly 

nagyszerű lenne, hogy a múltban párját felmutatni n® 

lehessen. Ha elhinnök is azt, hogy némely socialisták 

legtulzottabb jóslatai beteljesülnek és a legfellengzöbh 

ábróndszerü tervek valósulnak: a társadalmi uj állapo1 
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» mostanitól mégsem különböznék többet, mint azon 

állapotok, melyeken a keresztény népek immár túl-

estek. 

Ha azok, kik akkor éltek, midőn a rabszolgaság 

mindenütt fenállott és minden jól rendezett társaság 

szükséges kellékének tekintetett, hallottak volna oly ál-

lapotról beszélni, mint amilyent az európaiak jelenleg 

élveznek, lehetetlen lett volna nekik felfogni, hogyan 

tartatik fen a nyilvános rend, miként osztatik szét a 

munka, és hogy szerezhető a társadalom gazdag körei-

nek kényelem és mulatság; szóval, lehetetlennek tar-

tották volna, hogy annyi társaskör megállhatna a neki 

olyannyira szükséges és pótolhatlan alap nélkül. Mondja 
a kastélyokban elszigetelt hűbérurak egyikének, hogy 

jÖni fognak napok, midőn címerei lábbal tiportatnak, 

tóidon az ö és egyrangu társainak nevére a feledé-

kenység homálya boruland, midőn ivadéka egyesülend 
özon szegény és tehetetlen alattvalóinak utódaival, 

akikre most dölyfös megvetéssel tekint le, ha félénken 
é s alázatos hunyaszkodással lépdelnek el palotái-
n ak büszke ormai alatt; mondja meg Ön neki, hogy 
e z az a nép, amely ellene fellázad, rendíthetlen ki-

tartással harcol és végre fölötte győzelmet arat; ez 
a z a nép, amely gazdagság, hatalom és befolyásra 
vergŐdik és ura fényét elhomályosítván, tettei dicső-

egével az egész világot betöltendi; mondja csak neki, 

hihetlen csudálkozással fogja hallgatni abban levén, 

k°gy tündérregéket mesél neki, vagy hogy tréfál, vagy 

tóncs józan eszénél. Szükségtelen azonban a társadal-
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mi átalakulásokat ily távol idökbö 1 idéznünk, hogy hi-

hetetleneknek látszassanak. Beszéljen Ön az V. Károly 

és I. Ferenc korabeli nemesekkel, a hűbérurak ama 

ivadékival, akik atyáik függetlenségét a fejedelmeik 

iránti alázatosssággal cserélték fel, a falvakból fővá-

rosokba költözködtek s immár odáig vitték, pillanatnyi 

gyorsasággal hérosokból udvari tálppszérekké legyenek, 

— beszéljen velük és mondja meg nekik, hogy három 

évszázad után nem ők fogják az ország főállásait be-

tölténi, nem ők fogják a sereget diadal elé vezetni, 

nem a polgári hatóság befolyásos hivatalait viselni. Az 

ország fontosabb ügyeiben nem fognak jelentősebbek-

nek tekintetni azon pórok ivadékinál, akik orcájuk 

verítékében müvelik a földet, a legalacsonyabb dolgo-

kat végzik és szerény egyletekbe gyiijteközve meg-

elégedve látszanak lenni azon társadalmi állásukkal, 

mely az elődeik által viselt háború után jutott nekik 

osztályrészül. Meg lehet győződve, ezen nemesek nem 

fogják Önt érteni, egy szót sem fognak elhinni abból, 

amit nekik jósol. Bármint iparkodjék is Ön tiszta fo-

galmakat adni nekik a legközelebb bekövetkezendők-

röl, mégis azt fogják gondolni, kogy Ön képzelme 

sugalmait valóságoknak tartja. 

Helyezze át magát a tizenegyedik és tizenkette-

dik századbeli Európába, Suger és sz. Bernárd korá-

ba és hitesse el azon idők embereivel, hogy fény és 
tekintélyben a hűbérurak kastélyaival vetélkedő gaz-

dag zárdák, vagyonos apátságok idővel elenyésznek; 

hogy a közel időszakban csak néhány romomladék 
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Marad fenn belőlük, tárgya az archeologok kíváncsisá-

gának, hogy a clerus, melynek befolyása minden ügy-

ben mérhetlen horderejű, hatalma és gazdagsága sen-

kiénél sem csekélyebb, majdnem megfosztva minden 

jogaitól, minden javaitól csak templomai telepével lesz 

kénytelen megelégedni,hogy joga az egyedüli tanításra 

szorítkozik, hogy mint a vallás szolgája egy rangúvá 

tetetik a legalacsonyabb polgárral és még akkor is 

Megtagadtatik tőle az, amit mindenkinek magadnak. 

Mondja meg ezeket nekik — és lótni fogja, hogy ők 

ezt lehetetlennek tartják, hogy ezek valósulását fel 

"em foghatják, kivéve ha a saracenok betörése a ke-

resztény hatalmakat járom alá szorítja, vagy ha Európa 

ábrázatát ismeretlen néphordák eléktelenítik. Sohasem 

tesznek képesek elhinni, hogy a társadalomban a bar-

bár hordák betörése, a hitetlenek erőszakos hódítása 
nélkül, sőt még ezeknek végkimulása után is, csupán 
Csak az eszmék és események folyása által ilyetén 

Mélybeható változások élőidéztethessenek. 

Minden forradalom végeredménye az egyének és 

rangok kölcsönös viszonyának és állásaiknak átalaku-

lásában áll. Vegyünk fel tetszésszerinti változásokat, 

nehezen fogunk olyakat kigondolhatni, sem a bir-
tok, sem a munkálatok elrendezése, sem a termékek 

^osztása, sem a házi viszonyok, sem a társadalmi állás, 
SeM a politikai befolyás tekintetéből, melyek már a mult 

teöben beteljesülteknél nagyobb fontosságúak és je-

tentöségüek lennének. Az á t m e n e t i k o r s z a k már 
akkor épen ugy létezett, mint ma, az európai nemze-
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íek szüntelen különféle körülményeken mentők ót, 

vagy elhagyván az előbbieket, vagy pedig ezerszerte 

akként módosítván azokat, hogy egészen különváltakká, 

az előbbiekhez sem miben sem hasonlókká alakultak. 

Szeretném, ha tisztelt Barátom megkísértene min-

den még a legszabadabb és íegsajátlagosb lehetséget 

s kigondolni s ezeket azután az átalán ismert törté-

,*neti tények mellé állítani; biztos vagyok, miszerint az 

imént mondottak valóságáról meg lenne győződve. Ve-

gyük például a szűkölködők kimentését a nyomasztó 

helyzetből mindinkábbi közeihozásuk által a közép és 

fönső osztályhoz. Tekintse esak kérem, távolabb áll-

nak-e a mai napszámosok uraiktól, vagy a jobbágyok 

hübéruraiktól, mint a hajdan rabszolgái öveiktől ? Való-

ban nem; pedig a hajdani rabszolgaságnak Európában 

nyoma sem maradt, a jobbágyrendszernek is csak fe-

lületes maradmányai állanakfön itt-amott; az azon körfil-

mények súlya alatt éltek ivadéki tehát most ugyanegy 

állapotban vannak azoknak unokáikkal, kik egykoron 

gazdagság, tisztelet, tekintély, kitüntetés és a hatalom 

minden neme tekintetéből amazoktól oly igen nagy 

különbségben valának. — Vagy vegyük, hogy a birtok 

mélybeható változásokat szenvedend, hogy kiosztása 

egészen más törvények szerinti leend. Hasonlítsuk csak 

össze a középkort a mi időnkkel, állítsuk például nagy 

Károly Franciaországát Napoleon, sz. Lajosét, Lajos Fülöp 

Franciaországa mellé. — Ha pedig a munkálatok üj 

berendezését, nemkülönben a munkást és tökepénzes1 

más szabályoknak akarja alárendelni, különös viszö" 
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nyaikat átalakítani, a termékek kiosztásának mostani 

szabályait megdönteni: hasonlítsa össze a mai pórt a 

hűbérúr jobbágyával, az idönkbeli munkást az ókor rab-

szolgájával. — Vagy talán a népek benső szervezete, 

valamint a külviszonyaikat átalakító ipar és kereske-

delem vettessék más törvények alá? Lapozza kérem át 

kereskedelmi törvénykönyveinket, tekintse a dologra 

vonatkozó szokásainkat és modorunkat, vesse mind-

ezeket össze azokkal, amik őseinknél szokásban valá-
nak. Bármily nagy mérvben fejlődjenek is ez<en ágaza-

tok, bármennyit nyerjenek is befolyás és hatalomban: 

jobban el fog az a jelen állapottól ütni, semmint ez 

hattól különbözik, midőn még a zsinatokon az egy-

ház gondoskodott a keletkező kereskedelmi szövetsé-

gek védelméről. Franciaország, Belgium, Németország, 

Anglia és az Egyesült-Államok hatalmas kereskedelmi 

társasulásai, mint látszik, egykissé különböznek ama 

karaván kereskedőktől, kiknek biztosságát az ország-

iakon az egyház az excomunicatio büntetésével biz-

tosította. Nem lát Ön ebben némi átmenetet? 

Mit nem hozhatnánk fel, ha a társadalmi és politi-

kai változásokról, a külön osztályoknak egymás ellené-

hen nyert vagy vesztett helyzete különbségéről akar-

nánk beszélni? Oly nagy mélység választ el minket 

őseinktől, hogy azok, ha most feltámadhatnának, mit-
som fognának fel azokból, amik a jelenben történnek, 

a hűbérjog, hol a nemesség, a papság hatalma? 

vannak e l ő j o g a i k , szabadalmaik, tisztségeik? Meny-

nyiben hasonlók a mai trónusok az akkori trónusok-
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hoz? Mennyiben hasonlít a kormányforma a régihez? 

igazgatásunk, birtokunk, háborúink, diplomatiánk, mi-

ben egyeznek mindezek az előbbiekkel? Másként gon-. 

dolkodunk, másként érzünk, másképen cselekszünk, 

másképen élünk; magán és nyilvános ügyeink olyany-

nyira megváltoztak, hogy a multak megértése végett, 

kénytelenek vagyunk képzelmünket megerőltetni — 

és mindemellett is csak igen tökéletlen és homályos 

képeket szemlélünk. Miért látjuk, kedves Barátom, 

azon időket oly költőieknek? Miért játszanak szép-

irodalmunkban oly nagy szerepet? Mert a szemeink 

előtti valóságtól mérhet'en távolban vannak. 

Mindezekből pedig a következőket akartam kifej-

teni: ha a népek létszerítésében nagy változásokat jósol-

nak, ne berzenkedjünk azokat csupán mivel ritkaságoknak 

tetszenek, lehetőknek tartani; mert ha helyesen gondolko-

dunk, belátandjuk, miszerint a jelenlegi társadalom az 

előbbitől nem kevésbé üt el, mint amennyiben minden ki-

gondolható és megkísérthető combinatio után is a jövő-

beli a mostanitól különböznék. Egyik jelző bélyege az em-

beri dolgoknak a változékonyság; és keveset eszmélt az 

az emberi természet ifelett, kevés hasznot gyűjtött a tör-

ténelem és tapasztalás leckéiből, aki annak, mi termé-

szetében oly gyenge és sikamló, túlságos állandóságot 

igér: Álljon bár a társadalom forradalmi vagy con-

servativ hatalom alatt, erőködjenek azt előrehajtani 

vagy visszatartani: mindig változik, folytonosan halad 

— javára vagy kárára, egyik állapotból a másikba. 

A jó és rosz közti váltakozat egy másik kérdést 
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juttat eszembe, mely iránt kedves Barátom — amint 
a z a korszellemet tekintve máskép nem is lehet — kü-

'önös előszeretettel viseltetik. Mindegyre azt beszélik, 

baladás az emberi térsadaloin törvénye; sohasem távo-
zik ez tőle; a legborzasztóbb forradalmak és legvál-
ságosabb események közepette is mindig egy célirányt 
tart, melyet mivel mivoltát nem ismerjük, aranyhimzetü 

fátyollal iparkodunk elfödni. Iíoránsem szándokom az 

emberiség mozgalmait megakadályoztatni és a szép re-

Ményországot megdönteni; de épen oly kévéssé en-

gedhetem meg azt, hogy némi túlságos átalánosságban 

minden kellő magyarázat nélkül olyas állíttassák, 

ami — ahogy veszszük — a bölcsészet, történelem és 

tapasztalással ellentétes. 

Vajmi gyakran beszélnek a tökéletesség, töké-

tetesbítés és a haladás törvényéről anélkül, hogy a 

különbségre figyelem fordítatnék vagy valami közelebb 

Meghatároztatnék — anélkül, hogy tudnók a társa-

somról különösen vagy átalánosan van-e szó, — 
Vagyis más szóval anélkül, hogy meghatároztatnék, váljon 
a törvény, melynek léte állíttatik, minden egyes em-

beri társadalomra alkalmazandó-e, vagy pedig az egész 

emberiségre átalán, nem tekintve részeit. Azok ellen, 

hik mordják, hogy a tökéletesség felé való haladás 

Maradandó törvénye minden társaságnak, e kérdést 
Vagyok bátor feltenni: mily haladás jelenkezik az éj-
Szaki Afrikában, Ázsia partkörnyékein, összehasonlítva 
a vidékek jelen állapotát az akkorival, .midőn még oly 

férfiakat, mint Tertullian, Cyprian, Ágoston, Pliilo, Jo-
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sephus, Origenes és Kelemen stb, kiket elszámlálni 

nehéz, ajándékozának ? Ez nem tűr ellenvetést, vala-

lamint azok állítása sem, kik mondják, hogy az em-

beri társaság vagy annak része, ha bomlásnak indul is 

az összes emberi nem mindazáltal halad; hogy az 

egyik rész annyit nyer, amennyit a másik veszít, és 

hogy eként tökéletes egyensúly tartatik főn. így kár-

pótolta például az emberiség az Afrika és Ázsiában 

sinylett veszteséget az Európa és Amerikában nyert 

mérhetlen fejlődéssel; mert ha számítjuk a mivelt kor-

mányok alatt jelenleg élő milliónyi embert, ez összeg 

felettébb meghaladja az akkorit; és ha mindehez még 

a jelen polgáriasultság előnyei is járulnak, melyek a 

régit nemcsak azáltal haladják meg, mivel magasb és 

tökéletesb szellemi és erkölcsi fejlemmel birnak, hanem 

mivel nagyobb anyagi kényelmet is nyújtanak és a 

nyomorult emberiséget zaklató bajokat csudálatos mó-

don orvosolják; akkor oly kézzelfogható lesz a kü-

lönbség, hogy komoly öszhasonlításról szó sem lehet. 

Meg kell vallanom, Barátom, én igen fontosaknak 

tartom ezen elmélkedéseket; ezek véleményem szerint, 

amennyiben az emberiséget összeségében szemlélik és 
a fenérintett egyenlőségre tekintettel vannak, a kérdést 

történelmi szempontból döntik el. Bizonyosnak tartom 

tehát, hogy az emberiség folytonosan halad, mert ál-

lapota a középkorban jobb volt mint a hajdan civil»' 

zátiója alatt, és mivel a jelennek a mult felett sok 

előnye van. # 

Ezt nem értem, fogja Ön mondani, — lehetséges-6 
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a népvándorlás zavarait és nyomorait a reákövet-

bezö setét tudatlanságot és alávaló gonoszságot elfe-

ledni ? Lehet-e állítani, hogy Attila korában az em-

beriség Augustus korszakával csak öszhasonlítható is 

vala ? — Én még is azt tartom, hogy az, ami Önnek 

első tekintetre hamisnak és képtelennek látszik, tö-

kéletes igazság, teljesen megnyugtató és minden ki-

vételen felüli bebizonyításra alkalmas. 

Az Isten, ember, társadalom és ezek kölcsönös 

viszonyáról való iffaz eszmék terjedése valamint a civili-
2atio életbeléptetése oly népeknél, melyek azelőtt leg-

durvább vadságban éltek, a rabszolgaság megszüntetése 

az emberjogok élvezetének az emberiség legnagyobb 

része közti elterjedése, mindez a kérdéses időszakban 

történt és nem Augustus korában. Virgil és Hora-

tius árnyainak engedelmével, én előbbre teszem a bar-

barismus korszakát az ő idejüknél. 

Ön, tisztelt Barátom, Ön nevetni fog ezen pa-

radoxon felett. Ön talán azt fogja hinni, hogy magam 

sem vagyok meggyőződve arról, amit mondok. De higye 

°u mégis, hogy szavaim komolyak és mély meggyő-
zödésem tolmácsai. Előbbi leveleimben érintem már, 

az ítészét szellemét Ön nem használja olyannyi-

ra mint én, és hogy a scepticismus némileg engem is 

érintett. Ez az oka, hogy amennyire lehetséges, nevek 

ós szélengö vélemények által nem kábíttatom el ma-

ham és bármily bizonyossággal halljak is valamely 

ó°%ot állítani, mindig elmémbe furakodik a ki t ud j a ? , 
,ílely bizalmatlanná és megfontolóvá tesz. Mindazáltal 
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azt hiszem, hogy nehezen fog feloldozni az Augustus 

korszaka ellen elejtett blasphemiáktól — és igy szük-

séges lesz védelmemre mentöokokat felhoznom. Hall-

gassa meg ezeket minden előítélet nélkül, mert leg-

kevesbé sem tartom lehetetlennek, hogy itélö modo-

rommal végre Ön is megbarátkozik. 

Igaz ugyan, a tudomány sugárai vakítók, a köl-

tészet kecsei bűvölök, a művészetek fénye csábító; 

ámde ha mindez az emberiség javát elő nem segéli, 

ha mindez csupán csak azért van, hogy kevesek pom-

páját, akik diszes palotákban laknak, emelje, hogy azok 

élvezetét, kik a nép verítéke árán esznek és a tarto-

mányok kegyetlen zsarlásaiból öszhalmozott kincseket 

pazarolják, hogy ezek élvezetét nagyobbítsa és finomít-

sa: mit nyer mindemellett akkor az emberiség?! Vál-

jon más-e az ily polgáriasultság és miveltség egy szép 

hazugságnál? Béke vala, — de e béke a nyomorul-

tak hallgatása; jólét uralgott, — de az csak kevesek 

osztályrésze — veszedelem a tömegé; tudomány és a 

művészet éltek, — de a zsarnokok lábai elé dobva 

koránsem teljesítek magas hivatásukat, mely az ember 

szellemi, erkölcsi és értelmi állapotának jávítása. Min-

den bűn, elvetemültség, hízelgés. Vesszen el minden, 

kiáltotta volna az,aki szemeit már akkor a jövőre terel-

heti vala; legyen háború, ujonteremtö, a világ arcula-

tát átalakító háború, mely a barbarok százezreit ke-

resztény miveltségre szelídítse és a világ elnyomóját 

trónjából kiforgassa, — háború, mely alapját tegye a 

nagy nemzeteknek, kiknek haladottsága és hatalma 
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delmek, legalább nem lesznek annyira érezhetők és oly 

szemtelenek, mint a rabszolgaság, mely az ó-társada-

tem minden tagjain súlyosul — a boldog korszak, mi-

dőn elég lesz embernek lenni, hogy a polgár jogait 

élvezhessék, elkészülend. Mitsem tesz, veszszenek a tu-

domány és szépmüvészetek, hacsak szellemek mint Tas-

sé, Milton és Chateaubriand, Michelangelo és Rafael, 

Descartes, Bossuet és Leibnitz a jövő kornak fenma-

radnak; bomoljék össze a hamis cívilizátio, ez aszkoros 

Miveltség, mely a társadalmi javak árzsaruságát szent-

égésűi, engedjen helyt egy más nagyobb, fényesebb 
és mindenekelőtt igazságosabb és méltányosabb civili-

zátiónak és miveltségnek, mely nagyobh számban birja 
a z egyéneket részvétre és amennyire a körébe édes-

getett emberek és tárgyak természete engedi, minden-

e k tárva tartja ajtaját. 

A barbarok berontása és vándorlása után követ-

kezett a hűbérjog, egy társadalmi és politikai rend-
szer, mely — bármint keljenek is ki ellene — mindig 
V{dődi haladás volt, feltéve, hogy miután már a terri-
torium souveranitásra emelkedék, ebben oly eh fejte-
kezett ki, mely időmultával változtatva és javítva, az 
UJ társadalom szervezését sokban elősegítette. Volt ren-

detlenség, elnyomás, zsarolás, baj számtalan — ki 

tegadja? De legalább egy rendszer kezdett szilárdulni, 
a győzedelmes népek mindinkább rendezkedtek, a föld-

Müveiés iránti szeretet és a birtok tisztelete átalános-
Sagr* emelkedett, a családi szellem kifejlődött, — a 
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sziv hajlamai pedig állandóbb és békésebb tárgyakat 

nyervén, kivetkőztek eredeti nyerseségökből, béke és 

szelídségre készülének. Bármily rosz idők jártak is a 

tizenkettedik és tizenharmadik században, ki ne tenné 

őket mégis azok elé, melyek közvetlenül nagy Károly 

birodalmának feloszlását követlék? 

Senkisem tagadhatja, hogy az európai társadalmak 

a tizenhatodik század elejéig gyorsan haladtak a töké-

letesbülés felé. Ha tehát sehol a földön nagyobbszerű 

csökkenés nem történt — minthogy a többi nemze- j 

tekröl egyátalán mondhatni, hogy ugyanazon állapotban 

megmaradtak — mindig be kell "vallanunk, miszerint 

összeségében az emberiség haladt. A tizenötödik század ; 

nagyszerű találmányai azon reményt tápláltaták, mi-

szerint a tizenhatodikban a jóilét és boldogság kora 

következik, mely előbb Európában tűnvén fel a világ 

minden rétegei fölé vala kiömlendö. Fájdalom Luther 

szakadársága nagyobbrészt dugába dönté e fényes re-

ményeket és az Európa felett vészes viharként clvo-

nuló három utóbbi század baleseményei fenemlített 

állítás felöl kételyben hagyhatnának minket. 

Bármint legyen is a dolog, még ha a vallási sza-

kadások és ezek következménye a hitközöny és hitet' 

lenség okozta bajokat sem hagyjuk tekintetlenül, még 

akkor is tagadum, hogy az emberiség fenemlített for-

bátlás hiányában lett volna. Ha a baj gyökeréig vagy'5 

azon korig hatolunk, midőn Luther és pártosai 

e g y nagy európai családot kettészakíták, nem kel' 

felednünk, hogy a mindinkábbi győzelmek, melyeket a ; 



145 

katholicismus Kelet- és Nvugot-Indiában a < tott, a hit— 

egységnek Európában szenvedett veszteségét nyere-

séggel pótolák. Vegyük hozzá azt, bogv oda, hol a 

kalh. hit szállást nem talált, egyik vagy másik szakadár 

vallás felvétele állal a keresztény bitnek legalább su-

garai hatoltak be, ami mindig több a bálványimádás-

ra! és az ezen tartományok azelőtti végleges elállatia-

sultságuknál. Ha pedig a haladásra figyelünk, mélyet 

Ugyanott az egyének és társaság szellemi, erkölcsi és 

anyagi fejlődésben tettek, az következendik, hogy ha 
a három utóbbi század európai történetét a legfeketébb 

színekkel ecsetelik is, az emberiség egészben mégsem 

vesztett, sőt inkább jóval gyarapodott. 

És igy r~lán az sem igaz, hogy az utóbbi három 

évszázadban a gondviselés az európai kevélységet az 

által büntette volna meg, hogy jótéteményeinek mcg-

hecsülhetlen forrását előle elzárta. Azon országoknak, 

tóelyekben olyatén a tudomány minden ágaiban kitűnő 

úrfiak szüle.tek, melyek minden tekintetben bámulandó 

szellemeket tudnak felmulatni, melyek nevezet sen a 

vallást érdeklőleg egy Loyolai sz. Ignácot, Szale/.i sz, 
p«rencet, egy Paulai sz. Vincét és az erények számtalan 

egyéb hérosait, az angyali életnek a főidőn megvaló-

s í t nevelhetlek, azon országoknak ko/ánsem szabad 
a gondviselés mostohasága ellen zugolódniok, sem az-

ért siránkozni ok, mintha bizony ők anyagi és erkölcsi 

átalakulásaikban nagyobb részt kaptak volna a szeren-

eséllenségböl, mint amennyi alán a szerencsétlen 

emberiségnek rendelve van. 

10 
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Utóbbiak azon eszmét költik fel bennem, mi oka 

a lehangoltságnak, mely minket európaiakat és a civi-

lizációnkban részesülteket szüntelen nyugtalanít? Ha 

halljuk, mennyire panaszkodunk sorsunk felett, meny-

nyire elviselhetlennek rajzoljuk jelen állapotunkat, 

mennyire feketítjük a jövőt, azt kellene vélnünk, hogy 

mi nagyobb bajokat szenvedünk, mint akármely valaha 

létezett nemzet, hogy hozzánk képest az előbbiek fe-

lette szerencsések valának. ük sohasem beszéltek át-

m e n e t i k o r s z a k r ó l , egy u j a b b r endsze re-

s í t és s z ü k s é g e s s é g é r ő l , m i n d e n l é t e z ő n e k 

ki n.era e l é g í t ő á l l a p o t á r ó l ; sohasem hirdették 

ők mint mi, az arany korszakot, ama jövőt, melynek 

hogy a világ chaossá ne olvadjon és egy átalános vi-

lágégés ne gyuladjon, valósulnia kellend. 

Minden időnek megvoltak a maga bajai és min-

den idő többé-kevesbé mélybeható átalakulást szenve-

dett; minden kornak voltak fogyatkozásai, melyek egé-

szen elhanyagoltattak, vagy csak tökéletlenül lőnek 

orvosolva; minden kor kehlében hordozta a létezők-

nek halálcsiráját, melyeknek helyt kell vala készíteniök 

a jövőnek. Még azt is hozzáadom, hogy igen kétkedem» 

ha váljon a jelen idők a multaknál valamiben hátráld 

állanak-e, tekintve a mivelt népeket átalán és eltérd 

a fájdalmas kivételektől, melyek szükségkép csak mü' 

lékonyak lehetnek. Én azt tartom, a mi bajaink ne1" 

nagyobbak, hanem két oknál fogva a kelleténél n*' 

gyobbra becsültetnek: a) mivel sokat gondolkodni 

róluk, hasonlóan a beteghez, ki fájdalmát mindig 
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gyítja azáltal, ha azt gondolata és beszéde állandó 

tárgyává teszi; b) mivel több alkalmunk van szóval 

*s írásban panaszkodni, — amihez az is járul, liogy 
a sajtó, nem mindig tiszta szándokból, majdnem min-

dent nagyítva ad elö. 

A szegénységről van például szó; megengedem, 

hogy a szegénység minden emberbarát figyelmére 

méltó fájdalmas seb; de tudni szeretném, mint tűnnék 

fel elöltünk ugyan e tárgy, ha azt a korunkat meghaladt 

'dökkel öszhasonlítva tekintenek. Van-e a haj<»ani rab-

szolgaságnál nagyobb és nyomorultabb szegénység, 

tekintve mind a szerencsétlenek sfámát, mind szeren-
Csétlenségük nagyságát? Öszhasonlítható-e azon álla-

pot a korunkbeli alacsonyabb osztálylyal? Jól tudom 

ügyan még azt is, hogy voltak némelyek, kik azt mer-

tek állítani, miszerint a szerecsen rabszolgák sorsa 

többet ér a mi munkásainkénál. Nem tagadom «én, 

hogyha a jóban valamint a roszban néhány extrem 

kivételt veszünk — a hasony megállhat, ha például 
egyvoly szerecsen rabszolgát tekintünk, aki egy ér-

telmes, ildomos, könyörületes, a természeti méltányos-

é g és keresztény szeretet által vezérelt úrra tett 
szert; de átalán kell beszélnünk és egyrészről a sze-

gesen rabszolgák ősszeségét, másikról az európai 

Munkások osztályát kell tekintenünk, — váljon akkor 

többre becsülendö-e amazok sorsa ezekénél? vagy 

éak öszhasonlítható-e? Nem hiszem, még akkor sem 

hiszem, ha positiv tényeket, amilyenek bizonyára nem 

h ' ú n y o z n a k , fel nem hozhatnánk is; már a dolog ter-

£ ' 11* 
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meszeiének egyszerű megfontolása is elegendő lenne 

arra, hogy az ítélet felfüggesztettnek ne tekintessék-

Midőn Európában a rabszolgaság eltörlése ütán 

a luibérrendszer következett és sok évszázadon át 

r ^yobb, kisebb kiterjedésben uralgott, a szegény osz-

t y nézetem szerint akkor sem volt kedvezőbb álla-

tban a mainál. Olvassuk el azon idők történetét, és 

: vevesbé sem fogunk csudálkozni e felett. Képzel-

ük magunknak, hogy mainapság a mivelt országokat 

. í i-asztú journalisták, hírlapírók és irodalmárok rög-

löi megjelentek volna a hűbérjogi korszak közepettej 

¡a ezek a büszke uraság kastélyát kiszimatolhatták, 

termeit, fényűző bútorait megvizsgálhatták volna; 

látták volna öt tüzes paripáival, fényes szolgálatival, 

számtalan ebeivel a vadászaton, miként nézte le csil-

lámló gazdagságában jobbágyai nyomorúságát és mez-

telenségét; ha jelen lettek'volna azon igazságtalan 

zsarolásoknál, önkényeknél, kegyetlenségeknél, melyek-

kel alattvalóit kínozta; képzeljük továbbá, hogy az itt' 

amott alakult községekben, melyek nagy ügygyei-baj-

jal vívhatták ki függetlenségüket, egy varázsütés^' 

a párisi és londoni sajtók olt termettek volna; ha a 

nép rögtön olvasni megtanul, számtalan lap és oh' 

f lyóiratok által látja magát környezve, melyek az erő-

szakoskodásokat, igazságtalanságokat az uraságok szer-

feletti fényűzését, a hűhérnökök elnyomását, nyomorú-

ságát és szerencsétlenségét felmutatták é s ostorod" 

U yyalták volna: oh akkor mily sötét leendett az6ÍI 

kor képe, mily. bészut kiáltó jajveszéklés ercmlkedc1 
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voiria a világ négy sarka felöl, minden abban egye-

zelt volna meg, miszerint az emberiséget nagyobb 

hajók még sohasem ói ék, a segély még sohasem volt 
s j ö s e b b szükségességü, egy mélybeható és átalános 

átalakítás és társadalmi szervezetben még sohasem volt 
olY nélkülözhettem 

De fordítsuk meg a gyolcsot és tekintsük azt 

fonák oldaláról .— Képzeljük magunknak, ha korunk-

ban a sajtó és szónokszék rögtön elnémulnának, ha 
a uydvános figyelem a politika teréről elvonaínék, ha 

nem gondolkodnánk többé a társadalmi szervezés kér-

éséről, ha az urak kizárólag ügyeikkel, a munkások 

Munkáikkal foglalkoznának, ha senki sem törődnék 
avval, hogy hány szegény van Angliában, Franciaor-

szágban és a többi tartományokban, ha a szükséget 

Senvedö osztályok szenvedéseinek föstései, a szeren-

csétlen munkásnak és családjának utalványzott font 
h u s és burgonya felszámlálása, ronda hajlékaik leirása 

többé nyilvános uton nem köröztetnének; és ha ennek 

écára az iparmozgalmak a mostaniak maradnának, ugyan-

o n kezek munkálkodnának, ugyanezen zsold fizettet-

e k , az élelem és ruhanemű ugyanezen ára megma-

r n a : nem világos-e, hogy társadalmi állapotunk ko~ 

[áusem mutatkoznék többé oly feketének, a jövő nem 
latszanék többé oly fenyegetőnek? 

Mindezekből megértheti, kedves Barátom, miért 

Mondottam én, hogy bajaink azért nagyobban, mivel 

j"üluk sokat gondolkodunk, mivel ezernyi reájuk ern-

ééztetö és nagyításokat elősegítő eszköz és ind« ' 
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van, mivel a civilizátio jelen állapota közfigyelmünkéi 

szükségkép magával hozza. Azonban ne higye Ön, i, 

hogy nem szívesen látom a nyomorult szenvedéseinek 

nyilványosságra hozását, vagy hogy szeretném, ha a 

szenvedő osztálynak hallgatás parancsoltatnék és igy 

az élvezők kényelme miben sem zavartatnék; én esak 

korunk jellemét akartam megismertetni és kimutatni 

az okot, amiért az némi neki sajálságosított különze-

tességekkel látszik birni, jólehet ezek minden elhaladt 

idővel közösek valának. Ami különben a szűkölködők 

iránti rokonérzetet illeti, én senki által sem hagyom 

magamat ebben megelöztetni, s mig — ami méltányos 

— a magasabb rangnak birtokát és egyéb igazságos 

előnyét tisztelem, félre nem ismerem egyszersmind aZ 

őket gyakorta eltorzító és ártalmukra levő eszélyte-

lenségeket és igazságtalanságokat. 

Merem hinni, hogy Ön, ha véleményemben min' 

den tekintetben nem is osztozik, mégis elismeri, hogy 

figyelemre méltó és az okoskodások, melyeken nyűg' 

szik, szem elöl nem téveszthetek; továbbá arról is meg 

vagyok győződve, miszerint jövőre egykissé több fi' 

gyeimet fordítand az á t m e n e t szó valódi érteimért 

és nem tulajdonítand annak oly nagy fontosságot, nii"1 

ezelőtt. Valóban fel nem foghatom, mint lehet ilyen # 

hasonló dolgokkal oly nagy zajt csapni, noha közelebb1 

vizsgálat után bizonyossá lesz, hogy azok bizony nei11 

jelentenek egyebet, mint az emberi dolgok állhatat' 

lanságát, ami pedig a modern korban sem újság. 

Épen ilyen kevéssé foghatom fel, miként jósol' 
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hatják némelyek a katholicismus alkonyatát, arra támasz-

kodván, hogy az uj állapot, melyre a társadalom készül, 

Megegyezhetlen leend az isteni religio tanaival és alak-

iva l ; mintha bizony tizennyolc századon át a világ 
ePon nem változott volna; mintha a vallás és a Jézus 

Krisztus által hagyományzott fenséges intézmények 

tentartásáre emberi müvek lennének szükségesek. 

Nem volt-e a kereszténység első századában a 

társadalmi állapot felette különböző Nagy Theodosius 

korszakától? Váljon hasonlított valamiben a barbarok 

Kuropája a császárok Europájához? Hasonló volt-e a 

hübérrendszer korszaka a népvándorlás tévelyeihez, 
Vagyabárók hatalma a monarchiáéhoz? Váljon I. Fe-
renc százada XIV. Lajosé vagy Lajos Fülöpé-e? 

Kolossális átalakulasok történtek egy tizennyolc 

^százados korszakban, az europa társadalom szám-

ban változásokat szenvedett, a népek magán és nyil- t 

vános élete a legkülönbözőbb alakokat ölté fel, ezer-

telekép változott, — és ime a vallás mindig esak 
ü&Yanaz maradt, amaz átmenetek egyikének sem veté alá 
magát, hanem alkalmazkodott és tudott alkalmazkodni 

Mindenhez, amit az idők különbsége és a körülmények 

'^nyeltek. Szem előtt tartva mindig az eszmék folya-
l í lat, az igazságot soha sem árulá el; együtt tartott a 
Sz°kások és modor változásaival anélkül, hogy a szen-

té lyeknek az erkölcs szentségét feláldozná; anélkül 

é y benső szervezetét abban, ami változatlan és 

?rfk, megmásítaná, a hivő népek szükségleteinek meg-

é l ő számtalan intézményt alkotott, 
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Ön tisztelt Barátom, talán nem ismeri e ténye-

ket? Van-e valami bennök, ami a kételynek vagy a 

vitának alkalmat szolgáltatna? Hagyjon fel tehát ama 

hiu szavakkal, melyeknek értelmük nincs és csakis 

arra valók, hogy kóbor mindennapiasságokkal táplálják 

a kétely és scepticismus balságos állapotát, ami a szel-

lem valódi haláltusája. Jól tudja Ön, hogy nem ellen-

zem a társadalom haladását, síit hogy a gondviselés 

jótéteményének tekintem azt, hogy pessimista nem va-

gyok és nem szeretek minden létezőt és a jövőben 

mutatkozol elátkozni. Óhajtom azonban, hogy a rosz 

a jótól, az igaz a tévelytől, az állandó a múlékony-

tól megkülönböztessék. Én tenni óhajtom azt, amit a 

kétkedő urak tőlünk követelnek, maguk pedig nem tel-

jesítenek t. i. e l f o g u l a t l a n u l v i z s g á l n i , és 

r é s z r é h a j t h a t l a n u l Í t é l n i . 

tisztelő barátja 

B. J. 

T 



Hetedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

gen örülök, hogy utóbbi levelében tudatja velem, 

^miszerint megjegyzéseim ámbár még nem képesek Önt 

[ a kétkedés szellemi ájullságából végkép kiragadni, 

tóégis azon meggyőződést ébreszték fel Önben, ame-

fyet eddig majdnem lehetlennek tartott, hogy t. i. a 

katholika hit megegyezik mindazoknak engedékeny és 

könyörületes eltűrésével, akik vagy más hitet vallanak, 

vagy épen mitsem hisznek. Látszik, hogy jólehet a 

katholicismus közepette nevelve, mégis igen gyakran 

^hagyta magát vakitatni a hitetlenek és néhány pro-

testáns előítéletei által, akik mindenképen rajta voltak, 

hogy minket a pokolból származott, vért és tüzel lihegő 

fonáknak ecseteljenek. Ön bókot mond nekem, 
azért, hogy „én szellemi kételyeit, bizonytalanságát és 

változékonyságát türelmes nyugalommal kísérem." E 

tekintetben csak kötelességemet teljesítem és azt cse-

'ekszem, am;t szent hitünk parancsol, mely oly nagy-

lak tartja csak egy léleknek is megmentését, misze-
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rint ha az egész élet csak egyetlen egynek megtéríté-

sére áldoztatnék is, siker esetében a legkínosabb fáradal-

mak mint helyesen felhasználtak lennének tekintendők. 

Mély meggyőződésem, vagy keresztényekhez il-

lően mondva, az Ur malasztja szilárdan kapcsol engem 

a katholika hithez; mindez azonban legkevesebbet sem 

hátráltat az eszmék jelen állapotát és a külön szelle-

mek különböző helyzetét felismernem. 

A kétkedő a könyörület élénk érzelmét gerjeszti 

bennem, mivel napjainkban a hithagyásra vezérlő in-

dokok fájdalom igen választékosak. Azért nem mon-

dom, ha a szerencsétlenek egynémelyikével találkozom: 

„Nonsumsicut unus ex istis." „Én nem vagyok olyan, 

mint ezek egyike." Az igaz hívőnek, ki mélyen van 

áthatva a malaszttól, melyet Isten az által ad neki, 

hogy öt a katholika hithezvaló hűségben megtartja, teljes 

alázatosságban Istenhez emelt szívvel kell felkiáltania: 

„Domine, propitius esto mihi peecatori !" „Uram, légy 

irgalmas nekem bűnösnek:" 

Még jól emlékszem, midőn hittanulmányaim foly-

tán azon tan magyaráztatott, miszerint a hit Isten ado-

mánya, és hogy hitre sem a csudák, sem a jóslatok, 

sem egyéb a religio igazságát fényesebben elötüntetö 

bizonyíték még nem elegendők, — hanem hogy a 

credibilitatis motivum-okon kivül az égi malaszt is szük-

séges ; hogy az észokok mellett még a pia motio vo-

luntatis, a sziv szent buzgalma is megkívántatik. Óázin-

tén megvallom; én e tanítást akkor helyesen sohasem 

érthetem. Hogy megértsem, szükséges volt elhagynom 
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a hajlékot, amelyben csak a vallás atmospháráját le-

heléin, és künn a világban más igen változatos körül-

ményekkel, az emberiség minden osztályaival érintke-

zésbe jutnom. Csak igy 'érthetém meg igazán, mily 

nagy a hívőknek ajándékozott isteni adomány és mily 

szánalomra méltók azok, akik vallásukban egyedül csak 

észokokra akarnak támaszkodni, kik tudományért es-

denek és a malasztot feledik. Többször volt alkalmam 

emberekkel találkoznom, kik amennyiben észrevettem, 
a hitünket támogató okokat épen oly jól tudták mint 

én, — és mégis, én h i t t em , ők nem hittek. Honnét 
e jelenség? kérdéin magamtól. És nem adhaték magam-

nak egyéb számadást, mint felkiáltani: Misericordia 

Domini quia non sumus consuinpti. 

E bevezetésből látni fogja, kedves Barátom, hogy 

kétkedései előttem nem váratlanok és el nem rémíte-

nek, ami természetesen megesnék, ha az imént ki-

Mondott eszméket szemeim előtt nem tartom. Azon-

ban legyen szabad roszalásoinat kifejeznem a türel-

Metlenek ellenében kimondott kemény megtámadása 

felett. Tudja-e azt, hogy szavai Önt is türelmetlenség-

ről vádolják, és hogy csak akkor vagyunk valódilag 

türelmesek, ha a türelmetlenek iránt türelmesek va-

gyunk? Legyünk tehát az Istenért őszinték és vetkez-

ünk ki a pártoskodás szelleméből. — Ön felette ke-

gyes irányomban, midőn azt mondja, hogy bennem 

elégséges világismeretet feltételez arra, hogy azok 

Példája után ne induljak, kik a vallásuk ellen irány-

zott — legcsekélyebb szócskát sem tűrhetik el, és 
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máris ugy lépnek fel, mint az istent igazságosság hé-

roszai, nem tudnak egyebet, mint halálórát és pokolt 

emlegetni, durván támadják meg azt, aki nem birt 

annyi ildoinmal és előrelátással, hogy gondolatát előttük 

őszintén kifejezze." Ön ezekben azon jó pap történetét 

beszéli el nekem, akit ezelőtt tiszteletével és barát-

ságával Ön is megkülönböztetőleg kitüntetett, kit — 

midőn megtudta hogy hitetlennel van dolga — oly 

félelem szállott meg, hogy kénytelen volt Önnel min-

den további öszköttetést megszakítani. Ugy tetszik, ked-

ves Barátom, mintha önszavaiban látnám azon személy 

igazolását, akit Ön oly súlyos váddal terhel; ily külö-

nös magaviseletben legkevesbé sem fog megütközni a 

dolgokat igaz felekezetlenséggel szemlélő. „Volt" 

mondja Ön; „egy feddhetlen magaviseletű, szigorú 

erkölcsű, lángoló buzgaimu ifjú; azonban elég szeren-

csétlen, hogy mindig csak jámborokkal társaloghatott, a 

semináriurn könyvein kivül egyebeket kezeiben nem for-

gathatott; alig- látszott elölte lehetségesnek, hogy az 

imént elhagyott kollégiumban néhány év alatt előadott 

tanokon kivül, más tanok is forgalomban lennének. 

Egy izben voltam oly eszélylelen hogy bizonyos kényes 

tárgy felett tett meyjegyzéseinek egyikére gunyoros mo-

solylyal válaszoltam — és ez időtől fogva becsülését 

mindenkorra elvesztém." — Ön tehát arról panaszkodik, 

hogy azon ifjú a türelemben nem volt gyakorlott. Hol 

akarja Ön, hogy ezen gyakorlottságot megszerzelte 

legyen? Készen volt-e lelke a megtámadásra, melyet 

ellenfele ama bélyegző mosoly által tenni bátorkodott? 
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Nem tulságos-e barátságot követelni alt< i, ki azt. m;t 

legszentebbnek és legmagasztosubbnak tart vala, talán 

először látja megvettetni? 

Nagy gondatlanság és efelett kemény igazság-

talanság egy olyannak magaviseletét elitélni, aki ugy 

eselekszik, amint szükségkép cselekednie kell, ha ne-

velésére és oktattatására tekintettel vagyunk és az 

egész életét környező körülményeket szem elölt tart-

juk. Szellemünk ezerféle ok befolyása alatt rnivelödik 

és alakul; ezekre figyelnünk kell, ha állapotáról és 

valószínűleg választandó útjairól helyes ítéletet aka-

runk magunknak fogalmazni. Minden ezen eljárással 

ellenkező annyi, mint a dolgokon eröszakot, elkövetni 

és azok valódi állását sarkpontjokból kiemelni. Köve-

telheti-e Ön. hogy a szent hivatásában megőszült mis-

sionárius ugyanugv tekintse a dolgodat, mint akkor, 

midőn tanulmányait befejezte? Nem lenne-e ez felette 

különös követelés? Bizonyára iz lenne. De ugyanaz 

lenne, tőle már e ső ifjúságában azon magaviseletet kö-

vetelni, amire öt csak a -ovábbi, és a különféle tar-

tományokban mivelt apostoli munkálkodás hosszú évei 

taníthatók. 

Nagy világtapasztalat nélkül majdnem lehetetlen 

Másolt állapotába helyhezkedni >;s kifúr!, zni az oko-

kat, melyek őket cselekvéseikben és gondolkodásuk-

kan vezérlik; mindez pedig kétszerte nehezebb az em-

keri érdekekre vonatkozói vallási tárgy kban. Ha % da-

Melv eszme élénk hatás gyakorol elménkre, megfog-

katlanná lesz előttünk, hogyan nézhetik n ások egy-
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kedvüen azt, mit mi jelen és a más világon legfon-

tosabbnak tartunk. Nincs tárgy, mely képes lenne a 

lelket exaltáltabb hangulatba helyezni. íme ez az, mi-

ért voltak a vallás nevében viselt háborúk mindig a 

legelkcseredettebbek és legvérengzőbbek. Óhajtanám, 

hogy sziveikhez szólnának e nézeték azoknak, kik mint 

mondani szokás, az üres légbe csapdosva viaskodnak 

a türelmetlenség ellen. így aztán nem történnék meg 

oly gyakran, hogy azok, akik minden a vallást érdek-

lőben legnagyobb mérvben türelmetlenek, a türelmet-

lenséget, melylyel ellenük más vallású személyek fellép-

nek, elviselni nem akarják. 

Ön be fogja azt látni, kedves Barátom, hogy én 

ezeket nem azért mondottam, hogy önmagamat is tü-

relmetlennek bizonyítsam; ha némileg terjedelmeseb-

ben szóltam is e tárgyról, az csak azon szándékból 

történt, hogy megdöntsem azon előítéletet, melylyel 

némelyek állal mások türelmetlensége tekintetik, mi- . 

nek igen gyakran az a következménye, liogy különben 

igen tiszteletes férfiak kevesbé becsültetnek. 

Azt mondja Ön, mivel eszméink olyannyira el-

lenkezők, nehezen érthetjük meg egymást. E nehéz-

ség igen valószínű, mivel életünk is felette különböző 

volt; — de én részemről mégsem látom azt be. Nem 

hiszi Ön, hogy én helyesen felfogom a lélek azon 

állapotát, melyben az az igazság és tévely közt ide-

oda inog, melyben az igazság után szomjúhozó lélek 

kétségbeesik, ha azt fel nem találja? Sokan képzelik, 

hogy a hit megegyezhetlen az ellene felhozható ellen-
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vetések tiszta felfogásával; hogy azon pillanattól fogva 

melyben a másokban kételyt előidéző okokat belátjuk, 

lehetetlen többé hinnünk. Nemigyáll a dolog, kedves Ba-

rátom ! Vannak emberek, kik egészen őszintén hisznek 

kik, csak épen annyit tudván, mint a legegyügyubb 

keresztény, legnagyobb alázattal hajtják eszüket a hit 

igájába, és mégis tökéletesen felfogják mindazt, mi a hitet-

ien lelkében történik, öt úgyszólván legbensőbb gondo-

latiban kilesik, mintha ők is hasonló állapotban lennének. 

Tévedés gondolni, hogy lehetetlen tiszta fogalmat 

szereznünk oly lelki állapotról, melyet önmagunk nem 

tapasztaltunk, oly eszme- és érzelemszövevényt 

Megérinünk, melyben magunk nem részesültünk. Ha 
ez állna, mi lenne akkor a találékony tehetségű Írók-

ból? Sokat érezhetni anélkül, hogy javallanók, és ha 
nem é r e z z ü k is, sok esetben az érzelmet pótló kép-

zelem még mindig szolgálatunkra van. Mi kefeszté-
nyek e tekintetben a k í s é r t é s e k r e hivatkozhatunk, 
ami oly tárgy, melyet ha Ön nem tekint is nagyon 

bölcsészetinek, gyakorlati használatában mégis igen 

tögja Önt érdekelni. A szentek életében olvassuk, hogy 

isten időnként megengedé, hogy a sátán őket oly 

gondolatokkal és kívánságokkal ostromolja, melyek az 

italuk legnagyobb buzgalommal gyakorolt erényekkel 

ellenkeztek, hogy az isteni irgalomban helyzett min-

den reményüket fel kell vala használniok, hogy ma-

gokat az égtől eltaszítottaknak és azon bűnökről ne 
vadolhassák, melyeket lelkük legbensőbb mélyéből és 

legjobban utáltak. Ha az ostrom oly erőteljes volt, 
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hogy bennük a Jegyőzettetés félelmét támasztá; ha-a 

képzelmiikben felmerülő botrányos képek oly élénkek 

valának, miszerint undorító hatásuk dacára is azokat 

majdnem valóságnak tárták: akkor bizonyára igaz, 

hogy ama szentlelkü emberek igen helyesen felfog-

hatták a gonoszság posványáhan ténfergők állapotát. 

Az, amit Ön ifjúkorában ilyen és hasonló tényekről 

a szent legendákban, melyekkel egészen ismeretlen 

nem lehet, olvasott, megtanítandja Ont megérteni, hány-

szor kelletik nekünk is, kik magunkat legkevesbé sem 

tarthatjuk szenteknek, lelkünkben gyakorta egynémit 

ama számtalan az emberiséget elözönlő szellemi és 
erkölcsi gyengeségből tapasztalnunk; mivel pedig a 

scepticismus is azok közé tartozik, megfoghatlan lenne, 

ha lelkünk ajtaján az is néha hívatlan vendégként be 

nem kopogtatna. Az igaz hivő zárva tartja azt előtte, 

és az isteni malaszt segélyével daccal felel minden 

pokolbeli halalomnak, mely azt megtörni akarná. Ak-

kor történiü az, amit nekünk Péter apostol mond: 

rAz ördög körüljár, mint az ordító oroszlány, keres-

vén, kit nyeljen el." Higye Ön, hedves Barátom, o 

nem árthatott nekünk, mert a hitben erősek szegül-

tünk ellene; ordítását azonban ismerjük. 

Jelen századunkban pedig majdnem lehetetlen, 

hogy mindenkivel, ki egyik vagy másik oknál fogva a 

világgal érintkezésben van. hasonló ne történjék. Mi'j^ 

egy ragyogó álokokkal és csiklandós leírásokkal teh 

könyv akad kezeibe; majd társalgás közben hall lát" 

s7'>lag igen »^^'vjes és helyes megjegyzéseket /ne 
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lyuk az igazságon nyugvó szilárd alapokat első pilla-

natra megrengetik; időnkint lankadság lohasztja le 

lóikét, vagy az unalom egy neme szállja meg, inga-

dozni kezd — ha néhány pillanatig — a szünet nél-

küli harcban, melyre a számtalan tévely ellen kény-

szerítve van; tekintvén azután a világban feltünÖségre 

vergődő bithiányt, a vallások soknemüségét, a termé-

vel titkait, az ember semmiségét, a rnult sötétségeit 
és a jövő homályát, néha tünékeny vészteljes eszmék 

lejtenek át lelkén. Vajmi aggodalmas pillanatok, mi-

dőn a sziv keserűségében majd elalél, midőn környe-

z ü n k felett fekete fátyol terül cl, midőn a lélek fé-

lelmesen facsarodik össze ijesztő kéjeimellen jelensége s 

clŐtt, nem tudja, hova forduljon, és nincs egyéb men-

kelye, mint égre szegzeit szemekkel felkiáltani: „l)o-

tóine, salva nos; perimus!" — Ments meg Uram min-

ket; elveszünk! — 

Ily módon engedi meg övéi megpróbáltatását az 
l r> igy teszi érdemszerüvé hivei bitét. így tanítja őket, 

k°gy a hithez nem elégséges a vallást megtanulni, ha-
nem hogy ahoz a Szentlélek malasztja is szükséges. 

*gen óhajtandó, hogy ezen igazságról minélelöbb meg-

győződjenek mindazok, kik a hitben csak egyszerű 

tudományt látnak és a Legfennségesobb malasztját te-

kintetbe sem veszik. Tudja Ön, kedves Barátom, mi a 

katholikus teendője, ha hitellennel találkozik, kinek 

'uoglérítésén munkálni akar ? Ön kétségkívül azt véli, 
h(,gy ily esetben a vallás apologiáii kell lapozgatni; a 

legfontosabb tárgyakat tartalmazó főpontokat elolvasni, 

11 



162 ' 

tudósokkal tanácskozni, szóval, hogy okvédvekkel kell 

felruházkodni, valamint a katonának fegyverekkel. Az 

előkészületet minden felhozható ellenvetésekre termé-

szetesen nem szabad elhanyagolni; de mindenek elölt, 

és még mielőtt a hitetlennek az okok kifejtetnének, 

i m á d k o z n u n k kell érte. Mondja meg Ön, ki téri-

tett meg többet, a tudósok e vagy a szentek? Szalézi 

szent Ferenc sohasem irt oly müvet, mely polé-

miái szempontból Bossuet a protestáns egyház válto-

zásainak történetével felérne, és mégsem kétkedem, 

hogy az ezen könyv által eszközölt megtérések, noha 

számosak, távolról sem mérkőzhetnek azokkal, melye-

ket a fendicsért genfi szent püspök angyali kenetének 

köszönünk. 

Ezekből megértheti, kedves Barátom, hogy nincs 

civódó és vitakóros ellenféllel dolga. Bármennyire be-

csülöm is a valódi tudományt és különösen az egy-

házit, mégis mélyen lelkembe vésve hordom azon igaz-

ságot, hogy Isten utai az emberek előtt átvizsgálhat-

lanok, hogy hiúság egyedül a tudományra támiszkod-

ni, és hogy a hit megőrzésére vagy isméti helyreállí-

tására a tudománynál valamivel több szükséges. 

Türelmet kért Ön, én türelmet tanúsítok Ön iránt, 

még pedig olyat, minőt embernél valaha találhat. Ö)> 

félvén a nehézségtől, hogy egymást ineg nem érthet-

jük, vissza akart lépni; nern kétlem azonban, hogy eb-

beli félelmét nyilatkozataim által éléggé eloszlattam, 

nemkülönben attól sem tartok, miszerint még ezután 

is azon tévhicdelembcn maradand, hogy én Önt 
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egyes iskolák subtilitásaival és csak már a hitben meg-

győződötteknél használható okvédvekkel akarom el-

halmozni. Ha tehát tetszeni fog a kezdettet folytatni 

és ezután is nekem előadni azon főnehézségeket, me-

lyek Önt még mindig visszatartják a valláshoz való szegö-

dcsröl, melyet szakadárságának néhány éve alatt olyannyi-
r a félreismerni megtanult, rajta leendek Önnek erőimtől 

telhetőleg megfelelni, anélkül azonban, hogy legyőzésé-

hői bármiként is dicsőségre számítanék, vagy pedig 

tevábbi megrögzöltségén boszankodnám. 

Ha oly ellenfelekkel van dolgunk, kik minden-

képen csak eszközök után leselkednek, melyekkel a 

hit megtámadható; kik nem átallnak felhasználni min-

éent, mit nekik a ravaszság és képmutatás sugal: ak-

kor már a szabályszerű harc jellemét öltheti a vita 

Magára; dé ha oly emberekkel van szerencsénk érte-

t n i , akik ámbár liiíök veszteségében szerencsélle-
nek, azután mégis igazán sóhajtoznak és szivük mélyé-

hői kutatják az isinéti megszerzésére vezérlő indoko-
kat: akkor a tudománynyal való kérkedés, a vitakóros 
S2ollem, a győzelem babérja utáni kapkodás, Isten 

Rományival való tiirhellen visszaélés és végképi feledése 
az°n ösvényeknek, melyeken az Ur, mint maga ki-

öyilalkoztatá, járni méltóztatik —, annyi, mint a kevély-
ségnek, vagyis minden jó nyilvános ellenségének, a 
legszebb sikert is gátló legnagyobb akadálynak segít-

ő ü l hivása. 

Ha a vallási vitatkozást önszeretetünk tárgyává 

teszszük, miként ígérhetjük magunknak, hogy szavain-

ál* 
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kat az Ur malasztja termékenyíti? Az apostolok meg-

hódíták az egész világot, pedig csak egyszerű szegény 

kalászok voltak; ámde nem is bizakodtak ök el em-

beri böicselembe, sem szabályszerű szónoklatokba,'ha-

nem egyedül annak mindenhatóságába, aki monda: 

„Legyen világosság" — és lön világosság. Ön érteni 

fog engem; én azért a tudományt nem vetem meg, 

mert a fentartására és tökéletesbítésére szolgáló leg-

jobb eszköz épen a határai közé való visszautasításá-

ban és a túlbecsülés hiuságátóli megőrzésében áll. 

A hitre. való amaz a l k a l m a t l a n s á g , melyről 

Ön panaszkodik, fel nem cserélendő a l e h e t e t l e n-

s é g g e l ; csak gyengeség, szellemi álomkor az, mely 

el fog oszolni ama napon, midőn az Urnák tetszeni 

fog a bélpoklosnak azt mondani: „Kelj fel és járj az 

igazság utjain." 

Addig is imádkozni fogok Önért; és habár lelki 

állapota jelenleg nem alkalmas arra, hogy azt Öntől is 

követelhetném, bátor vagyok mindazáltal Önnek leg-

alább tanácsolni, hogy imádkozzék, hivja segítségül 

ősei Istenét, kinek szentséges neve már bölcsőjében 

ajkain nyugovék, esedezzék, adja meg Önnek az igaz-

ság ismeretét. Vagy talán — oh borzasztó gondola! 

— vagy talán azt mondja Ön, miként hívhatnám Is-

tent segítségül, ha némely pillanatokban, midőn a kétely 

alatt elalélva magát ezen egyetlen meggyőződésemet 

is ingani érzem és létéről nem vagyok biztos? • 

De mégis; erölesse meg Ön magát, hivja Ót segít-

ségül, uianozza azon embert, aki mély verembe es-
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nem tudja ugyan, képes-e öt valaki hallani, de 

szózatát azért mégis segítség-ülhivásra eröteti. Tartson 

számot, kedves Barátom alázatos szolgájának szíves 

ragaszkodására és becsülésére. 

«1» B. J. 



Nyolcadik levél. 

ÜJFelette- örvendek, kedves Barátom, hogy Önre ncni 

^(alkalmazhatók a vallás apologetái által a mnterialismus 

^ s a vakeset tisztelöl ellen felhozni szokásos okvéd-

vek. Üdvözlöm Önt, hogy immár tökéletesen meggyó-

gyult a Volney és La Mettrie tanait tartalmazó köny-

vekhezvaló ragaszkodásából. Igazat mondva, én ennél 

kevesebbet felvilágosult elméjétől és nemes szivétől 

nem is vártam; fel nem foghatnám, mint lehetne ily 

fényes tulajdonok mellett olyan könyveket végigol-

vasni; Én legalább épen annyi alapossághiányt, mint 

becstelenséget találok azokban; mi több, ahelyett, hogy 

a hittől elidegenítnének, még inkább megerősítenek 

abban. A kába tévely vonagló erőködései, mindig an-

nál fényesebben tüntetik elénk az igazságot. Mindaz-

által legyen szabad Önt figyelmeztetnem, hogy még min-

dig tévelyben pang, ha az ujabb német és francia 

spiritualistáknak oly pompaszerü dicséreteket osztogat. 

Ön azon bölcselem helyreállítóinak magasztalja őket, 

melynek rendeltetése az emberiségnek ismét vissza-

p/Jni a Voltaire iskolája által elrabolt jogokat. Minden 

V 
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kornak megvannak a maga kedvencvéleményei és köz-

mondásai; ma már a jó ízlés megsértése nélkül senki-

sem mondhatná magát a tizennyolcadik századbeli is-

kola követőjének; egy Kant, Fichte, Schelling, Hegel, 

Cousin spiritualismusáról kell okvetlenül beszélni tud-

uia, Destutt-Tracy, Cabanis, Condillac és Locke sen-

sualismusát pedig megvetni tanulnia, ha a bölcsészeti 

tanok ismeretében hátramaradottnak nem akar tartatni. 

Ha mindjárt egyetlen hitet sem vallunk, mégis á t v á l -

tási é r z e l m e t , az e m b e r i s é g r e n d e l t e t é s é t " 

tóellözhetlenül telt torokkal kell hangoztatnunk, sőt néha 

tóég az „ I s t en és g o n d v i s e l é s " szavak kiejtésével 
sem aggódnunk. Őszintén bevallom, midőn levelében 

a fenr.ebbi neveket olvasám, nem tudtam meggyőződni, 

hogy Ön is ráadhatta volna fejét az olyan magas és 
e!vont metaphysikai kérdésekre; hajlandó vagyok té-

kát a hithez, hogy eszméinek említett részleteit Ön a 

folyóiratok futólagos olvasmányából meríté, anélkül, 

kogy azoknak tisztázásával és elemzésével sokat fára-

dozott volna. Nem mondom azt szemrehányásként; 

tóért véleményei, mint magánférfiéi ugy sem fognak a 

közönségre különös behatást gyakorolni; ámde ha iró 

készéit volna ugy, kinek azt, amit ajánl vagy roszal, 

jól kell ismernie, akkor már lennék bátor öt figyel-

meztetni, hogy óvatosabb legyen kívánalmaiban és ne 

léptessen kőztünk oly újításokat életbe, melyek nagy 

ártalmunkra lehetnek. 

Ismeri Ön a német bölcselmet? Van tudomása 

tóinak az Isten és az emberre vonatkozó célzatairól, de sőt 
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nyíltan kifejteit tanairól? Vagy azzal ámítja Ön magát, 

hogy a verem, melybe ez vezet, nem olyan mély mint 

a voltaireianismusé ? Azt véli Ön talán, hogy Schelling 

és Hegel törvényszerű utódai Leibnitznek, azon nagy 

férfiúnak, ki Fontenelle szerint minden nemű tudo-

mányt zsoldjában birt, kinek a vallásról — bármit 

mondjanak is egyes nézeteiről — kitűnő magasztos-

ságu ideái valának, ki a katholícismushoz olyannyira 

szított? 

Leibnitz philosophiája nagy befolyást gyakorolt 

Németországra, és részben neki köszönhető, hogy a 

mult század anyagelvi tanításai ott lábra nem kaptak. 

Bármily véleményt tápláljunk is rendszeréről, nem ta-

gadható, hogy amily mérvben az magas geniet árul 

el, épen annyiban eszközlé a szellem emelkedettségét, 

nagysága élénk tudatának ébresztését, és gátul állott, 

hogy az az anyaggal semmi módon össze ne elegyed-

jék. Ha pedig túlzott idealismusát gáncsolnék, azt vá-

laszolom, hogy ,ez Platótól egész Bonaldig a legmé-

lyebb eszniélök hibája. 

Leibnitz nem látott Istenben természetszellemet 

vagy csak csupán természetet, mint egynémely ujabb 

bölcselkedő, hanem egy végtelenül bölcs, hatalmas, 

minden tekintetben tökéletes lényt. Leibnitz képtelen-

ségnek tartá a pantheismust, mely utóbbilag bizonyos 

német gondolkodókat oly szomorú módon tévútra ve-

zérelt. E kitűnő bölcsész az emberi lelket sem tartá a 

hatalmas lény néminemű modifieatiójának, mely a pan-

theisták véleménye szerint mindent elnyel és magával 
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mindent azonosít, hanem szellemi állománynak (Sub-
stanz), mely lényegében épen ugy különbözik az anyag-

tél, mint ez az alkotótól, aki minden életnek létet 

adott. 

Tudva van, hogy Leibnitz Spinoza rendszerét 

diadalmasan győzte le, és nem szivelheté, ha Isten, a 

lélek halhatatlansága, a morál elvei, vagy a jövő élet 

jutalmai és büntetéseiről vala szó, hogy ily szent tár-

gyak felett a tévely szelleme lebegtesse sötétségeit. 

»Kétségbe vonhatlan", irja ö Molanusnak, „hogy a vi-

lág végtelenül bölcs és hatalmas kormányzója a jóknak 

Jutalmakat, a roszaknak büntetéseket tűzött ki, és azo-

kat a jövő életben megadja, mivel a jelenben sok 
rosz cselekedet büntetlenül és sok jó jutalom nélkül 

marad." így nem beszélnek a mai pantheisták; világos 

tehát, hogy a német bölcsészkedök Spinoza rendsze-

rét ujolag életbeléptették és jeles elődük ösvényéről 
egészen letértek. Jól tudom én, hogy a célzott német 

Bók még mindig gyakorolják a nemzetüknek sajátos 
e'vontságot és ápolják az érzelemmélységet, hogy nem 

osztoznak a franeia iskolát jellemző könnyelműségben 

és trágárságban; mégsem feledem, hogy az érzelem 

nem elegendő, ha meggyőződéssel nem párosul, és 

kogy a sziv működéseit alkalmatlan helyen és igen 

roszul teljesíti, ha ezek az ész parancsszavával el-

lenkezésben vannak. 

Különben, ha Németország istentelen eszméiben 

megrögzik. érezhető leend végtére azok hatása is; a 

Protestantismus által úgyis már elsatnyított vallés ér-
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zelem odáig fog jutni, hogy majd az istentelenség kar-

jaiban végkép elhamvad. Bármily mezbe burkolják is 

a pantheisrnus tanítását: mégis mindig islentagadást 

melenget az kehlében és nem egyéb, mint nevet cse-

rélt atheismus. Ha minden Isten, és Isten minden, ak-

kor Isten semmi; ami egyedül létezik, az a természet 

az anyaggal, törvényeivel, változatos erőivel. Ugyanezt 

vallják az istentagadók is, anélkül, hogy ezáltal rend-

szerüket megbuktatva lenni tartanák. Ha a teremtmény 

azt mondja, hogy ö Istennek része, vagy maga az 

Isten, épen e tény által tagadja, hogy csak egy Isten 

van, ki fölötte áll és sáfárkodásáról számadásra vonand-

ja; az ilyennek az Istenség puszta üres név, ily hely-

zetben azután valóban fel lehet azon némettel kiáltani, 

ki midőn a lakmározástól felkelt, igy szólott: „Mi mind-

nyájan, kik most jóllaktunk, istenek vagyunk 1" 

Ámde Leibnitz vallásossága által mélyebb és szi-

lárdabb vala. Halljuk öt, mint fejtegeti tovább eszméit 

a már említett helyen: „Ez éle'ben nem gondoskodni 

a jövőről, mely az isteni gondviseléssel elválhatlan 

kapcsolatban van, és megelégedni a természetjog bi-

zonyos alantabb fokával, amit az istentagadó is meg-

tehet, annyi, mint a tudomány legszebb részén csorbát 

ejteni és sok jó cselekedetet semmivé tenni. Váljon ki 

veszélyeztetné vagyonát és becsületét barátiért, hóná-

ért, az államért az igazságosságért és az erényért, ki-

véve ha az átalános szerencsétlenségben saját becsülete 

és vagyona érintetlen maradna? Valódi és positiv ja-

vakat a név halhatatlanságának, a dicsőségnek, vagyis 
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egy oly megtiszteltetésnek, melyben nem részesül-

hetünk, feláldozni, nem volna-e hamis ragyogású erény?" 

Szándékommal ellenes e helyen a német bölcse-

lők összes véleményét bonckés alá vonni, vagy meg-

fejteni törekedni, mennyiben állhatnak meg azok; én 

csak fötéwlyeik néhányát akarom kiemelni, csak szer-

zőjüket és terjesztőjüket nevezném meg, anélkül azon-

han, hogy azt állítanám, miszerint azon nemzet összes 

bölcsészei, még azok is kik a megrótt ösvénytől távol 

járnak, amazok tévelyeért felelősek. 

Kant nem sülyedt annyira az istenség, az era-

her és a mindenségröl ejtett hibái által, mint követői-

üek egynémelyike, azt azonban bátran állíthatni, hogy 

ő a sensualislák ellenében a reactio bizonyos nemét 

előidézendő a f ő i g a z s á g o k a t mégis oly bizonyta-

lanságban hagyá, hogy a valódi bölcselem neki azok 
védelme tekintetéből vajmi keveset köszönhet. Az, ki 
vhatja, hogy a lélek halhatatlanságát, az emberi sza-

badságot, a jövendő örök életet támogató okvédvek 

csak egyértéküeknek látszanak lenni azokkal, melyek 
ezek ellen harcolnak, az bizonyára nem alkalmas azon 

igazságok megszilárdítására, melyek nélkül minden 

vallás csak üres név. Jő ugyan az érzelmet és a lel-

kiismeret sugalmait nagyrabecsülni; jő itélötehetségünk 

gyengeségét belátni és az általa felfoghatókat tul nem 

csigázni; ámde épen oly szükséges azt el nem nyom-
ni> az észt el nem fojtani az által, hogy kétségbeesünk 

felette, és eloltjuk a fáklyát, melyet az Alkotó adott 

kezünkbe s mely az Istenségnek fénylő szikrája. 
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Gyakran történik, kedves Barátom, hogy az ész 

elnyomatása nem alázatosságból, hanem szerfeletti dölyf-

böl, az önfeimagasztalás tulcsapongó érzetéből ered, 

mely megveti az ítélést és a látásra elégségesnek tartja 

a nézést gondolkodás nélkül is. Én bizonyára nem va-

gyok azok közül, akik mindenben egyedül csakis gon-

dolkodásra hivatkoznak és végképen nem figyelnek az 

érzelemre, ama rögtöni sugalatokra, melyek, anélkül 

hogy tudnók, honnét jönek, lekünkben lángadoznak; 

elismerem, sőt már ezerszer is mondtam Önnek, hogy 

elménk igen-igen gyenge s legkevesbé sem biztos, 

hogy mindent be tud bizonyítani és mindent megcá-

folni. Hanem azért az ö jogait tagadni, Ítéletét a fen-

sőbb metaphysikai kérdésekben végkép elvetni, sőt még 

azt is állítani, hogy az igazság és tévely megkülön-

böztetése azokban nem hozzá tartozik, az már meg-

mérhetlen különbség ám. Est modus in rebus. 

Mig Kant az észjózanságnak felette szük hatá-

rokat szabván azt gáncsolandó módon leigázta, voltak 

mások, kik erejét nagyon is magasra becsülték, és 

egyedül csak az ö segélyével akarták az egész min-

denséget megfejteni. Ismert dolog, hogy Fichte oly 

ábrándozó idealismusban csapongott, miszerint mindent 

egyedül a léleknek tulajdonítván annyira ment, hogy 

úgyszólván minden külső tárgyat megsemmisített; az 

ö rendszere mindannak tagadását, ami nem az eszmélő 

„én" , szükségkép foglalja magában. Bármily károsak 

lehetnek is Fichte tanának következményei, mégsem ve-

szélyesebbek azok s nem alkalmasabbak minden vallást 

v 



Oá inoralt eltörülni Scheliing tanainál, aki a rendszerét 

leplező mez dacára is Spinoza panllieismusát követi. 

Mi jót tesznek Scheliing iskolájában, ha beszélnek is 

.oly benső minőségekről, melyek a halál után el nem 

enyésznek, hanem a természet tágas ölébe ismét vissza-

térnek, — ha egyszersmind állítják, hogy az egyed, 

azaz a kiváltképeni lét, a l é l ek , megsemmisül? Mi 

közöm hozzájuk, ha spirilualismusról beszélnek és a 

materialismust eldobják, ha a halhatatlanság eszméjében 

nem lehet vigasztalásom; ha véglére is azt mondják 

nekem, hogy a halhatatlanság agyrém, ha testem fel-

oszlása után belőlem valami megmarad, az a valami 

nem én leendők, aki most eszmélek és akarok, hanem 

bizonyos qualitások, melyek mivoltát nem ismerem és 

melyekhez, ha már többé nem leszek, semmi közöm?! 

Mondják, hogy Arisztoteles [készakarva borított 

homályt müveinek egynémely részei fölé, azon szán-

dékot táplálván, miszerint azok majd különféle magya-

rázatokra adnak alkalmat és tanítványinak ellenei visz-

szatorlásában támaszpontul szolgálandnak. Bármint le-

gyen is a dolog, annyi igaz, hogy a német bölcselök 

a stagirái philosophot sokkal túlhaladták; rnert gondo-

lataikat valóban oly vastag sötétségbe tudták bebur-

kolni, hogy még e mysleriuinok papjai sem hizeleg-

hetének maguknak, mélységűkbe pillanthatni. Staél asz-
Szonyság azt mondja Kantról, hogy „metaphysikai mü-
veiben ugy használja a szavakat, mint mennyiségtani 

jegyeket, s ahelyett hogy átalános jelentésükre figyel-
ne j oly érteményt ad nekik, amilyen neki tetszik." 

i 
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Ugyanez mondható a németek legnevezetesebb bölcselőiről 

is. Fichte és Schelling titokteljes nyelvezetét mindenki 

ismeri; ami pedig Hegelt illeti, önmaga monda magáról: 

„Csak egy ember van, ki engem megértett," dekélségen-

kül attól tartván, hogy ezáltal is már sokat mondott, 

azonnal hozzá tevé: „és az is félreértett." 

Meglehet, hogy Ön már türelmetlenkedik, midőn 

én itt az olyannyira diesöitett német bölcselem némi 

töredékeit állítom szemei elé, — de én igen hasznos-

nak tartom e parányi kényelmetlenség elviselését; mert 

ezáltal legalább azt nyeri, hogy ezután nem könnyen j 

bódíttatja el magát holmi dicsszónokok által, kik magasz-

talnak, mit maguk sem értenek. Nem kétkedem, hogy 

Ön meg van arról győződve, miszerint azon német böl-

csészek magas képzelemvilágban kalandoznak, és hogy 
4 annak, aki őket követni óhajtja, ki kel! mindabból vet-

kőznie, ami a közönséges gondolkodásmóddal határos; 

de én Önnek még ennél többet is mondhatok; én be-

bizonyíthatom Önnek, hogy még a közönséges gondol-

kodásmódtól setn elégséges eltérnie, hanem hogy még 

magáról a közönséges józan észről is le kell monda-

nia. Ha szavaimat tulszigoruaknak találná, ne Ítéljen 

el, mielőtt meghallgatna, és ne feledje azt, hogy 

olyan emberekről beszélünk, akik minden iránt meg-

vetést tanusítának, ami nem az ö énjök, akik csalhat-

lan oraculumokként akarták az emberiséget tanítani, 

akik a titokteljes és álokoskodó látszat alatt minden 

régi és uiabb bölcsészt meghaladtak — dölyfben. 

Hegel, azon férfi, akit, mint maga mondja, senki-
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sem tudott megérteni, azt állítja, hogy ö alapílá meg a 

philosophia elveit, módosítá rendszerét és kijelölő a 

tudás határait. Ö fedezte fel mindezeket; ö utána már 

semuii sincs felfedezni való; most nincs tehát az em-

beriségnek egyéb dolga, mint a dicső bölcsész elmé-

leteit fejtegetni és azokat a tudományok minden ágaiban 

alkalmazni. Mindez valahogy csak tűrhető lenne, ha 

csekély értékű dolgokról volna szó; de Hegel az em-

bert, az emberi nemet, minden vallást, sőt magát az 

Rtent is tribunálja elé idézé és kimondbatlan gőggel 

mondott felettük Ítéletet. „Hegel", mondja Lerminier, 

önmagában dicsőíti magát; ö tartja magát legelőkelőbb 

igazságszolgáltatónak Krisztus és Sokrates között; ö-
védve alá fogadja a kereszténységet, és ugy látszik, 

hogy miután Isten a világot alkotta, esak egyedül He-

gel fogta azt fel."*) 

Ily kevély fönnelgést más bölcsészeknél is talá-

iand Ön! de még az ugyanezen forrásból ivott és titok— 
Szerü fontossággal említett franciák sem menttek attóL 

Koránsem vélein tehát elfecsérelt időnek, ha fogalmat 
szerzck Önnek ezen álmodozásokról, melyek bármeny-
nyire díszelegjenek is a tudományosság süvegével, hi-

ányára megérdemlik ezen elnevezést. Mivel pedig le-
velein tartalma határvonalához közéig, ezullal lehetet-
len kimondott állításaimat indokolnom; a következők-

ben fejtendem meg azokat. Nem kétlem, hogy Ön is 

tökéletesen meg fog arról győződni, miszerint ezen 

*) Au delá du Rhin. T. 2. 
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az álmodozások ismétlése, melyekbe mindannyiszor el-

sülyedt az emberi szellem, ahányszor kevélysége mámo-

rában az örök igazság elveitől elpártolt. 

Szerencsénkre Spanyolhonban van még annyi 

józanság, hogy félnünk nem lehet, hogy ama torzvé-

lemények, melyek más országokban oly könnyű és 

szives fogadtatásban részesültek, hozzánk is átszivá-

rogjanak, vagy mi több, lábra kapjanak. Nem félek 

tehát attól, hogy az említett tévelyek nálunk is az 

egyébütt előidézett hatást okozandják. Ámde ellenben 

attól igen félek, hogy a bölcseimi tanulmányozás te-

temes elhanyagolásával, és mivel csak kevesen vannak 

a tudományosság jelen állapotának magasságán, könnyen 

történhetik, hogy a józan irány és a tiszta szándék 

lérfiainak észrevétele nélkül, csalárd újítok jutnak a tan 

birtokába és a gondatlan ifjúságot tévutakra csalogat-

ják. Mindezeket pedig azért említem, nehogy másokkal 

is az történjék, ami Önnel történt, nehogy mások is 

elhigyék, hogy a mostani német és francia iskolák egv 

oly tiszta spiritualismus helyreállításán dolgoznak, ami-

lyennel elődeik dicsekednek, és milyet napjainkban min-

den igaz keresztény és okos bölcselő vall. 

Következő leveleimből, melyeket ezen tárgy felől 

irni szándékom, még más haszna is lehet Önnek, t. i. 

tisztább fogalmakat sajátíthat el magának azon fontos 

kérdésről, mely ma Franciaországot nyüsgésben tartja 

és egész Europa figyelmét folytonos feszültségre ingerli-

Ezen kérdés a francia klérus és az egyetem közti harc. 
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Bármint vélekedjék is Ön a mérsékeltségröl, melylyel a 

folyóiratok ezen kérdést tárgyalták, vagy a néhány püs-

pök által igénybe veendő eszközökről, legalább mégis 

megmarad azon meggyőződése, miszerint hiszi, hogy a 

szomszédország katholikus hívei nem ok nélkül nyug-

M'ankodnak; hogy egy kissé nagyobb suly nyomja a 

tolót, semmint azt velünk némelyek el akarnák hitetni; 

hogy az, ami tulajdonképen a dolog veleje, nem a 

klérus nagyravágyása, mert hiszen az a dogma legfon-

tösahb kérdéseivel áll összefüggésben. Alkalmam leend 

egyszersmind Önnek azt is bebizonyítni, mily kevés 

ügyelmet érdemelnek a legmagasb érdekű dolgokat tár-

gyaló ilyen oktató Ítéletek és mily igazságtalanul vádol-

tok azok a klérust türelmetlenségről, akik igaz néven 

önmaguk nevezhetők türelmetleneknek. Vannak embe-
rek, kik mihelyt egélyi dolgokról van szó, mindig vagy 

°gy immár bizonyos forrásból merítenek, vagy pedig a 

beléjük rögzött előítéleteiket vonják tanácskozásra. Jól-
lehet Önben nem számíthatok nagy vallási buzgalomra, 

áiszrehajtatlanságával mindazonáltal kecsegtetem ma-

gamat. Addig is legyen meggyőződve barátjának Ön 

Munti őszinte vonzalmáról. 

B. J. 

o;  fá 
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Kilencedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

S'-iJElőbbi levelemben kevésbé hizelgőleg nyilatkoztam a 

Jr&mostani német bölcselem felett és arra serkentéin Önt, 

1§hogy azt olyan szigorral kezelje, amily talán szeme-

dben túlságosnak is látszanék. Mivel pedig itt ragvogó 

dicsőségig emelkedett férfiakról van szó, kiknek szava 

némelyek által csalhatlan orákulum gyanánt tiszteltetik, 

helyén tartom kötelességemet teljesíteni, és bebizonyítni 

azt — és pedig ellenmondást nein szenvedő módon — 

amit ezelőtt állítottam. Ön emlékezni fog, hogy ama böl-

cselőket a pantheismusról vádolám; hogy nyíltan hir-

detem, miszerint ők Spinoza tévelyeit titkos minták, 

jelképes és szenvületes irmodor kárpitja alatt, újonnan 

fölmelengetik. Alábbiakban Hegelről bizonyítom be ezt. 

Ezen bölcselő ugyanis azt állítja, hogy „a vallás 

az érzelem vagy azon tudat gyümölcse, melylyel a 

lélek eredetéről, isteni természetéről és az egvetemes 

szellemmeli azonosságáról bir." Kételkedhetnénk az „is-

teni természet" kilejezés valódi értelme felett, ha az 
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különfog- állana; mivel ugyanis lelkünk Isten hason-

mása és fenséges természeténél fogva minden testi 

lét fölött áll, lehetséges lenne, hogy Hegel csak szel-

lemünk fenségessége kiemelését célozta, azon öntuda-

tunkra alapítván a vallási érzelmet, mely eredetünk-

föl, természetünkről és rendeltetésünkrőli fogalmunkat 

képezi és arra tanít, hogy ez felettébb magasztosabb 

a lelkünket eltakaró, szorongató és elnyomó sárhüvely-

nél. Mindazonáltal szivén feküdt a német bölcselőnek 

eszméit megmagyarázni, hozzá tevén, hogy lelkünk 

azonos az egyetemes szellemmel. De ugyan micsoda 

ezen minden szellemet elnyelő és önmagával azonosító 

egyetemes szellem? Nem érthető és egyszerű kifeje-

zése-e ez a szellemi pantbeismusnak? Nem annyi-e ez, 

mint azt állítani, hogy az Isten nem egyéb a szelle-

mek összegénél, vagy hogy az összes szellemek — Is-

ten ? — hogy az emberi lélek csak módosítása amaz 

egyetlen lénynek, melylyé összesen a többiek olvad-

nak és melylyel mindannyian azonosodnak? Halljuk 

azonban tovább a német bölcselődet és lássuk, tökéle-

tesen fegtuk-e fel szavainak értelmét. „Ezen öntudat," 

folytatja Hegel, előbb kifejletlen azon egyszerű ér-

zelemben, melynek nyilvánulása a cultus; ezen öntu-

dat később kifejlődik, isten tárgylagos lesz, és itt veszi 

eredetét a mythologia és mind az, mit az egély posi-

tivumának mondunk; azonban e második fokozatnál, 

melynél az egyetemesség istene Phidias márványában 

imádtatik, melynél Jézus h'risz'us csak egyszerű tör-

ténelmi egyéniség, megállni annyi leníie, mint a szel-
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lemet meghazudtolni... A vallás talapzatára helyezik 

el a nemzetek a világ mivoltáról s az emberiségnek 

ahoz való viszonyáróli eszméiket. Az egyetemes lény itt 

az öntudatnak tárgya; különbözőleg képzelik azt, majd 

a jóság, majd ismét a félelem tulajdonaival. Az iménti 

ellentét azonban nem merül fel az imádás áhítatában 

és a cultusban — és az ember az isteni lénynyel való 

egyesülésig emelkedik. Ámde ezen i s t en i l é ny 

nem egyéb ,m i n t maga a z ész m a g á b a n véve, 

az á t a l l a g o s ö s s z e t e s á l l o m á n y ; a v a l l á s a 

n y i l a t k o z ó é s z nek in i ve . " Ön talán csudálkodni 

fog, hogy a német bölcsész oly hatalmas kanyarulato-

kat csinál, mig végre kimondja, hogy a vallás az ész 

nyilatkozmánya, hogy az isteni lény, vagyis a vallás 

és a cullus tulajdonképi tárgya az Isten nem egyéb, 

mint maga az ész, jóllehet m a g á b a n véve , vagy 

inkább az átallagos összetes állovány. Nem tudom, 

eléggé avatott-e Ön az ily dolgokban, hogy a magá-

ban ve t t lényröli badarságokat felfoghassa, mely az 

emberi ész, és efölött még egyetemes összetes állo-

vány is. Bármint legyen is a dolog, megkísértem meta-

physikusunk talányos szavainak értelemtartalmát Önnek 

földeríteni. 

Hogy pedig azokat megérthesse, mindenek fölött 

azt kell tudnia, miszerint Hegel a világot nein tekinti 

másnak, mint az eszme kifejlődésének, és hogy a szerint, 

amint e kifejlődés fokozata van, mondatnak a lények ma-

g u k b a n v éve , a műtétnek pedig legmagasabb fokán: 

magukra való lag létezőknek. Ön kérdez ni fogj a : Mi 
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az eszme? Hegel szerint nem egyéb, mint öszhangzó egy-

sége azon átallagos ösztétnek, mely örökké fejlődik." 

»Minden, mi létezik" teszi hozzá, „csak annyiban igaz, 

mennyiben létté fejlődött eszme; mert az eszme az 

'gaz és absolut valóság." De el ne higye Ön talán, 

hogy ilyetén magyarázat által ama isteni értelmiséget 

(intelligenz) akarja kifejezni, melyben minden létező 

és lehető öröktől fogva honol. Koránsem; mert midőn 

Hegel az öszhangzatos egységről beszél, egyedül csak 
azon átallagos öszlétre vonatkozik, mely az örök fej-

lődés törvénye alatt van, azaz magára a világra, mely 

szüntelen különböző alakokat ölt és különfélekép mó-

dosul. „Hogy kellőleg megérthessük azt", mondja ö, 

»miben áll a kifejlődés, mely által az eszme fejlődik 

és képződik, két körülményt kell megkülönböztetnünk; 
az első hajlani, várandóság, tehetség (disposition, vir-

tealitat, potenz) nevek alatt ismeretes — és ezt lét-
n e k m a g á b a n véve mondom. Az ujonszületettgyer-

mekben megvan az ész várandólag, csirában, de nincs 

Még meg benne ez észnek real tehetsége. Eszes ugyan 

Magában véve , de még nem az m a g á r a v a l ó l a g , 

hanem csak kifejlődési fokozatai szerint válik azzá. Min-

den iparkodásnak, hogy valamit megismerjünk és értsünk, 

Minden cselekménynek nincs egyéb célja, mint a még 
rejtőzöt napvilágra hozni; azt, mi várandólag létezik, 
Valósítani vagy tettlegesíteni; ami magában véve van 

Meg, tárgylagosítani; kifejteni azt, mi a rügy alatt 

szendereg. Létrejönni annyit tesz, mint változást szen-
vedve mégis ugyanaz maradni; igy fejlődik például 
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a makkból a tölgy; itt ugyan igen változatos dolgok 

jönnek létre, ámde jóllehet láthatlan — már minden a 

csirában és az ideában foglaltatott." 

Eltérek a sok és érdekes elmélkedéstől, melyekbe 

a német bölcsész által az eszme szónak tulajdonított 

különös értemény felett bocsátkoznunk lehetne. Az 

ideologiai rendszerek szerzői, valamint a gondolat tit-

kának kifejezésére különféle szólamokat találtak fel, 

ugv az e s zme szónak is sok és sokféle értelmet tu-

lajdonítottak; ámde azt állítani, hogy az „öszhangzatos 

egysége az egyetemes összetességnek, mely örökké 

fejlődik," vagy ennél világosabban mondva, magát a 

t e r m é s z e t e t eszmének nevezni,csak annak juthatott 

eszébe, aki a mindenségnek éktelen pantheismussá 

zagyvalítását tűzvén ki célul, munkáját a szavak szokat-

lan és rendkívüli értelmezésével kezdé. Szeretném tud-

ni, mirevaló volt az a sok tekervény alioz, hogy egy-

szerűen kimondassék, csak egyetlen lény vagy állovány 

van a világon; hogy az különféle átalakuláson megy 

keresztül, és minden létező nem egyéb a szüntelen 

módosuló összetesség esetlegénél. Hegel valóban igy 

gondolkodik, midőn mondja : a gyermekben az ész hasz-

nálata tehetség (potenz), a serdültben cselekmény (Akt), 

vagy még határozottabban: a serdült, ha gondolkodik» 

cselekszik, ha alszik, gondolkodás tehetségében van. 

Hegel szerint minden iparkodásnak valamit meg-

ismerni és érteni nincs egyéb célja, minta mégrejtö-

zöt napvilágra hozni, a várandólag létezőt valósítani 

és tettlegesíteni. Ez magyarázatot igényel. Igaz ugyan, 
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hogy az iparkodásriak, mi által valamit megismerjünk és 

értsünk, feladata elénk állítani és világosságba helyezni 

azt, ami nekünk akár homályos, akár egészen rejtély; de 

nem igaz az, hogy minden cselekménynek egyedül 

csak az a feladata, hogy valósítsa és tettlegesítse azt, 

ami még várandólag létezik. Nem tagadható, van a ter-

mészet folyásában egy állandó fejlődés, melynél fogva 

egyik lény a másikból veszi származását, ugy mint a 

tölgy a makkból; de vannak ismét dolgok, melyek 

lényegükre másokból nem származhattak, hanem a nem-

létből pillanatra jöttek létre, vagyis a l k o t t a t t a k . 

„Létrejönni," mondja Hegel, annyi, „mint válto-

zást szenvedve, ugyanaz maradni"; ezen átalános értel-

mű állítás megsemmisíti a teremtés eszméjét, az át-

menetet a semmiből a létre. Ha létrejönni nem egyéb, 

mint változást szenvedve ugyanaz maradni, akkor a 

világ sem vevé kezdetét az isteni alkotás következté-

ben, hanem csak az eleve létező anyagnak nagyszerű 

átalakulása idézte elő ezen mérhetlenségében álmélko-

dásra indító, gyönyörűségében és harmóniájában el-

bűvölő összetességet. Ilyetén állítás tehát egyenesen a 
v»lágnak örök időktől való létezésére, a hajdaniak 

chaoszára, s a dolgok kezdetét regélő mindazon badar-

ságokra vezet vissza, melyeket a földről a keresztény-

ség napvilága már régen számkivetett. 

Feltűnő, hogy a magukat nagy spiritualistáknak 

magasztaló bölcselkedők, kik nem átallották a mult század-

beli francia materialismus elleni megvetésüket nyilvános 

b'domásnak adni, a szellemiség, a halhallanság és lel-
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künk isteni eredetének megtámadása által, azt mégis 

egészen őszintén és elfogulatlanul ismét életbe léptetik. 

Ha szellemünk létének kezdetén nem történt egyéb, 

mint az egyik létnek átmenete a másikba, hasonlóan a 

tölgyhöz, mely noha immár kifejlődött és átalakult (—) , 

tartalma a makknak: bátran következtethetjük, misze-

rint e természet termékeny öléből a szellem is épen 

ugy szülemlik, mint az anyagi csirák; ez többé-kevesbé 

finomabb, cselekvöbb, tisztázottabb termény ugyan, de 

nem más, mint a már ezelőtt létezett lét, csirából tény-

zett növény. — E tanítás kivétel nélkül anyagias, és 

még az uj bölcselkedési nyelv minden titkai és rejt-

vényei sem elegendők azt e vád alól felmenteni. Ami 

egyszerű és oszthatlan, nem lehet egy másik lét mó-

dosulásának eredménye; ami ugyanis egyik állapotból, 

uj alakot, uj létet nyervén egy másikba megy át, mint 

például a csirából fejlekezö növények, az összetett; 

mert lehetetlen ez egymásutáni változást a részek sza-

porodása nélkül gondolnunk. Azt igenis megengedhet-

jük, hogy valamely egyszerű állovány különfélekép 

működik és különféle benyomásokra alkalmas; mert 

mindezen módosulások az állovány természetének meg-

másítása nélkül lehetségesek, amint azt önlelkünkben 

szüntelen tapasztaljuk; de azt vitatni, hogy az állovány 

egy másik álalakulttal és kifejlődöttel azonos, annyit 

tesz, mint állítani, hogy az állovány különbözőleg össze-

síthető részekből áll. 

Az ilyen képtelenségeket pedig azért nehéz meg-

érteni, mivel az ujabb bölcsészek oly rendkívüli és 
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rejtélyes nyelven beszélnek, miszerint szüntelen két-

kedhetünk, ha váljon a szerző valódi értelmét fogtuk-e 

fel. Ha például Hegel nekünk nyiltan kimondja, hogy 

a világon csak egyetlen, minden létezőt magában fog-

laló állovány van; ha kimondja, hogy az, ami előttünk 

külön lénynek és külön álloványnak látszik lenni, csak 

ugyanazon egyetlen, mindent elnyelő módosított állo-

vány: akkor tudnók, mitévők vagyunk a pantheismus 

tanára ellenében, akkor nein haboznánk megcáfolni a 

leghelyesebb okoskodásokat is megrohanó e szörnyeteg 

rendszert. De váljon mit tehet egy oly emberrel, aki 

eszméről, öszhangzó egységről, örökké fejlődő össze-

tességről szól, egy oly eszméről beszél, mely maga a 

valóság, evolutiókról, létről magában véve, a várandó-

ságnak a tettlegességbe való átmenetéről, és mindezeket 

azon szándékból, hogy megmutassa, miszerint az egész 

mindenség nem más, csak successiv kifejlődés; aki 

utóvégre azon csudálandó felfedezéssel áll elő, miszerint 
az ujonszületett gyermeknek várandólag és nem cse-

lek völeg van esze, — és hogy a tölgy makkból szár-

mazott? 

„Egy és ugyanazon növény ágai, levelei, virága 

ós gyümölcse", mondja Heg-cl, „mind magukra valólag" 

létesülnek, mig az egymásutánt a benső eszme intézi." 

Meg tudja Ön nekem mondani, mit tesz az, hogy az 
agak, levelek, a virág és gyümölcs magukra valólag 

létesülnek, vagy pedig az, hogy mi a növényeknél a 

hensö eszme? Vagy talán azt tartja Hegel, hogy a 

természetben van egy eszes, előrelátó, mindent észlelő 
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és mindeneket kormányzó lény, melynek gondolatát, 

megkülönböztetvén azt az anyagtól, akarja ö eszmé-

nek nevezni? Akkor szükségképen az Isten fogalmára 

vezéreltetik; mert mi is csak azt állítjuk, miszerint Is-

ten minden lényben és annak minden részeiben lako-

zik, hogy mindent lát, mindent rendez, mindent fen-

tart, ö vezérli ama fenséges fejlődést, mely az Alkotó 

ált; 1 kiszabott törvények szerint a természetben szün-

telen történik. Ámde mi egyszersmind azt is állítjuk, 

hogy mind ezen csudák szerzője öröktől fogva létezik, 

mielőtt kivüle még valami létezett volna; hogy a vi-

lágot fentartja, kormányozza, éleszti, nern ugy mint a 

lélek a testet, hanem teremtményeitől függetlenül, 

független szabadsággal, mindenható akaratjának esz-

közével, szünet nélkül ismételvén azt, amit Mózes oly 

magasztosan megirt vala: „Legyen világosság, és lön 

világosság!" — De a természetnek egy úgyszólván a 

testi lényekkel összenőtt benső eszmét tulajdonítani 

annyi, mint állítani, hogy a világ egy eleven lény, mely 

épen ugy működik, mint a lelkünk által elevenített 

testünk. És ha mind ebez még a szellem és anyag fel-

cserélése járul, ha azt feltételezzük, hogy a szellemi 

és testi lények léte nem egyéb a csudálatos összetes-

ség egyidejű kifejlődésénél: akkor oly tiszta pantheis-

mushoz jutottunk, aminőt csak Spinoza volt képes ki-

gondolni. 

Ön talán nem tartotta hihetőnek, hogy Leibnitz 

méltatlan utódainak jelenkori bölcsészete ily túlságig 

vetemedhetett; ezért véltein tehát célszerűnek Önt a 
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sokat magasztalt bölcsész saját szavaival megismertet-

ni, hogy igy alkalma lehessen egyszersmind meggyő-

ződhetni, miszerint ama dicsőített felsőbbség nem más, 

mint az ősi tévelyeknek, divatos, csudálatos kifejezé-

sek mezébe való burkolása és újra felmelengetése. 

Nem szakíthatnám végét levelemnek, s meg va-

gyok győződve, hogy untató is lenne, habár csak rövid 

kivonatát is adnám mindazon képtelenségeknek, me-

lyekre Hegelt talányos rendszere juttatta. Nem akarok 

Önnek beszélni az eszme kifejlődéséről a logikai sphá-

rában. a személytelen észről és egyéb hasonló dolgok-

ról; csak még néhány szót akarok Önnel közleni e 

bölcsésznek azon különös reményéről, melytől nem 

távozva erősen hivé, hogy az ö theoriája a természet-

világ törvényeinek meghatározását apr io r i lehetségesíti. 

Newton és Leibnitz bizonyára mosolyogtak volna az 

by ábrándozás felett, és mosolyogna minden je-

tenkori természetbúvár, aki megegyezik abban, hogy 
a természettörvények ismeretéhez a szemléleten kivül 

°?yéh út nem vezet; ámde Hegel teljes komolyságg .l 

válaszolja nekik, hogy a természetvilág törvényei szel-

lemünk törvényeivel ugyanazok levén, jóllehet már 

t á r g y l a g o s í t v a , igen is lehetséges ezek ismereté-

ü l amazok tudomására jutnunk. 

Valóban nagy zavarba jönne a német bölcsész, 

ha valaki tőle ezen szellemi törvényeinknek, melyek egy-

szersmind a természet törvényei is, világos és szaba-
l°s magyarázatát kérné. 

Érdekes lenne, ha szellemi törvényeink határait 
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kijelölve bírnék, ha láthatnék, miként ezek az anyag-

világra alkalmazva, az egyetemes attractió törvényeivé 

lesznek, melyek a tömegnek egyenes viszonyában, a 

távolságoknak pedig fordított négyzetében hatnak, vagy 

melyekben a válrokonság vegyészeti törvényei tárgy-

lagosságuk megszűntével átváltoznak és szellemi tör-

vényeinkké lesznek. Költök, szónokok és bölcselök 

már nagy hasonlatosságot találtak az erkölcsi és ter-

mészetvilág között; hasonlatosságokat, melyek elme-

dúsan előadva s az élénk képzelem szineivel ékesítve, 

csudálatosan ösztönöznek minket, az egyiket a másik-

kal és a legkülönvalóbb lényeket egymás között össze-

hasonlítani, életet öntenek az irályba, változatossággal 

és szépséggel díszítvén azt; csak egyedül Hegelnek 

jutóit eszébe egyszerű hasonlatosságokkal meg nem 

elégedve teljes azonosságot állítani olykép, hogy a 

természet titkainak kikémlésére a szemlélet ezúttal 

végképen szükségtelenné váljék; hogy elégséges szel-

lemi törvényeink felett elmélkednünk, minden minket 

környezőt mellőznünk, azután a megtalált törvényeket 

tárgylagosítanunk, hogy igy minden eget és földet 

mozgató törvény a priori megfejtessék. 

Kétségkivül azt fogja Ön mondani, hijába el-

ménckedem én a német bölcsész rovására, és hogy 

anélkül, hogy Hegelnek valódi értelmét nyomoznám, 

csak avégből iparkodom értekezésemnek ily fordulatot 

adni, hogy e háladatlan és fönkeleges tárgyat némileg 

kellemessé tegyem. 

Tudja meg Ön tehát, hogy én legkevesbé sem 
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harcolok itt egy oly agyrém ellen, melyet jó ked-

vemben önmagam alkoték magamnak, hogy azt egy 

csapással ismét agyonüttessem. A fönnebbi képtelensé-

geket német komolysággal állítá maga Hegel, és nem 

én vagyok oka, ha a dolog túlságosnak és nevet-

ségesnek látszik. Hegel rendszerének az összes termé-

szettudományok újraszervezése volt célja; találni fog 

On müveiben vonatkozásokat az erömütanra, termé-

szettanra, földtanra, mint melyeket rendszere alapjára 

igyekszik fektetni. Hanem az ég nem sokat törődött a 

bölcsész jóslataival s egy alkalommal nem csekély za-

varba hozta öt; mert midőn elég szerencsétlen volt 

bebizonyítani, hogy Mars és Jupiter között több bolygó 

már nem létezhetik, Piazzi, a hires csillagász, még 

ugyanazon évben hirdető Ceres felfedeztetését, mely 

amint Ön előtt ismeretes, épen azon helyen követi 

Pályáját, ahol Hegel okoskodása más bolygónak helyt 

uem adott. 

Ha már valaki eléggé merész az ilyen állításokra, 

uieg nem ütközhetünk benne, ha a halhatatlan New-

tonról sem átallott kevésbé méltányosan nyilatkozni. 

Ámde dacára a metaphysikus rendkívüli dölyfének bi-

zonyos, hogy az utókor nem vésetheti az ö sírkövére 

ama az angol csillagászén oly nagy joggal díszelgő 

szavakat: „Sibi gratulentur inortales, tale tanlumque 
extilisse humani generis deeus." 

E tekintetben Hegel eszelőssége olyannyira el-

ázott, hogy saját bálványzőja Link vissza nem tart-

hatta magát e következő nvilatkozuPol: „Szomorító 



190 

hallani, mint beszél szerzőnk a természettudományok, 

csilagászat, és a mennyiségtan köréhez tartozó dol-

gokról; ö mindamellett szívesen beszél ezekről és pedig 

oly oktató és elkeseredett hangon, hogy kedvünk lenne 

nevetni, ha az ilyen szánalomra méltólag tébolygó férfi 

felett nevetnünk lehetne. Hegelnek ezen betegsége élte 

végszakában olyannyira roszabbnit, hogy boszankodni 

is tudott azokra, kik e! nem határozhatták magukat 

arra, hogy őt megcsudálják." 

Azt tartom, meggyőződött tisztelt Barátom uram, 

hogy nem minden ok nélkül mutatkoztam « jelenkori 

német bölcselem iránt némileg szigorúnak. Az imént 

boncolgatott tan céljának és szellemének megértésére, 

vagyis megismerésére annak, hogy mi az ö n m a g á b a n 

és v a l ó s á g á b a n véve, commentár bizonyára nem 

leend szükséges. Különben e tárgyra máskor reménylek 

visszatérhetni; addig is legyen Ön meggyőződve ba-

rátja őszinte hajlamáról. 

B. J. 

f ' 



Tizedik levél. 
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T i s z t e l t B a r á t o m ! 

I ^ p ^e akarom róni régi adósságom maradék részét is, 

ittónidön e levelemben rövid ismertetését szándékom 

^Cadni azon Németországban keletkezett s Franciaországba 

1 befogadott bölcsészi iskolának, mely a vallásnak a leg-

nagyobb károkat okozza és oda céloz, hogy a tudo-

mány jövőjét csúfos pellengérre állítsa. Még talán jól 
fog Ön emlékezni azokról, amiket előbbi leveleimben 
a német bölcselemről mondottam, mely bármily ügye-

sen használja is titkos álcáit, s bármily érlhetlen nyel-
ven szól is Isten, ember és a természetről, mégis nyilt 

Pantheismust tanít. Vádamat ama bölcsész saját sza-

bival indokoltam, s igy reménylem, legkevesbé sem 

fog Ön kételkedni a felett, ha váljon ezen betudás 

Uem viseli-e a rágalom szinét. Talán nehezebb lenne 

Ont arról meggyőztetni, miszerint azon francia iskola 
So,n különb ennél, mely Cousin ur nyomdokait követi; 

mivel Ön már többször hallotta az eoyetrmbelieknek 
a klérus türelmetlenségét ostorozó szitkait, könnyen 
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táplálhatja azon nézetet, miszerint az említett eklek-

ticismus zászlótartójának bölcsészete minden részeiben 

ártatlan, és csakis oly emberek vádolhatják azt isten-

telenségröl; kiket koránsem a tévely, hanem az ész 

világa riasztott fel álmukból, kik az emberi szellemet 

örökös tespedésben és a legbutább tudatlanságban sze-

retnék fogva tartani. 

Nem fog nagy fáradságomba kerülni, Önt e tév-

hitéből kijózanítani és világos érvekkel bebizonyítani, 

hogy a francia papság nem minden ok nélkül riado-

zik azon méreg ellen, melyet az ifjúságnak arany billi-

komokban akarnak nyújtani. 

Mindenek előtt azt kell Önnek tudnia, hogy Cou-

sin ur már 1819-ben hirdeté, miszerint nincs az Is-

ten léte és tulajdonságait okadatoló sem tapasztalati, 

sem pedig bárminemű bizonyítás. Tagadhatlan ugyan, 

hogy azon alkalommal egyszersmind még azt is állítá, 

miszerint Isten léte minden igazságot meghaladó és 

még azon elveket is fölülmúló igazság, melyeket kü-

lönben sarkigazságoknak nevezünk; hanem nem mu-

lasztotta előbbiekhez a következő adalékot csatolni: 

„Bármily véleménynyel legyünk is egyesekről, annyi 

igaz marad, hogy sem egyedül a tapasztalás, sem az 

ész által támogatott tapasztalás, Isten lényeges tulaj-

donságainak létét soha ki nem fogja puhatolni." Mit 

használt azt mondani, hogy Isten léte minden igaz-

ságot meghaladó igazság, ha az később, ezen állítása 

által, hogy t. i. az ész annak tudomására nem juthat 

soha, alapjából ismét kiforgatlafik; ha hiú csa ódásnak 
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nyilvánítatik azon bölcsészek hite, kik a teremtmények 

szemlélete folytán iparkodtak a Teremtőhöz emelkedni? 

Nem gyaníthatjuk-e, hogy Cousin úr 1819-ben 

eszméjét teljesen kimondani csak nem merte? hogy 

csak látszólagosan hódolt az igazságnak, neszével a 

pantheismus ellenségeit óvakodván felriasztani, hogy 

így annál biztosabb karokkal foghasson romboló mun-

kájához. Majdan meggyőződik Ön, miszerint e sejtelem 

nem épen alaphiányos. 

Olvassuk az 1818-ik évi tankönyvének szavait 

(55. ].), és meg fogunk győződni, hogy bölcsészeté-

Uek veleje teljesen azonos amazzal, melyet immár 
a német iskolánál megismertünk. „Azon absolut lét", 

mondja ő, mely a véges én-t és nem-én-t és 

úgyszólván a d o l g o k a z o n o s oká t magában fog-

lalja, mely ugyanazon időben egy és t öbb is, egy 

h i. álloványában, több pedig tüneményeiben, az az 
embcri öntudatban jelenti ki magát." 

„Csak egyetlen állovány lehetséges", irja tovább 

(139. lap.) „az igazság álloványa, azaz a legfensőbb 

ész. I s t e n az e g y e d ü l i és e g y e t e m e s l é ny 

(274.1.); Isten egyetemes állovány, kinek absolut eszméi 

képezik ez emberi észnek egyedüli megfogható kinyi-

latkoztatást (390.1.); ő a jóság maga, az ál l o v án vi-

lág vet t e r k ö l c s i rend."5,1) Istenről nem tudunk 
egyébet, csak azt, hogy létezik, és az absolut igaz-

ságban nekünk nyilatkozik.**) Az anyag, amint azt 

*) Plató munkái, I, kt. Az Eutyphron tartalma, 3. I. 

** ) 1818-ik évi tankönyv, 140. 1. 

12 
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közönségcsen értelmezik, nem létezik; mert az anyag 

közönségesen csak léteg és törvény nélküli lomha 

tömegnek vétetik, noha az valóságában egy fentartó 

és rendező szellemtől van áthatva ; az anyag tehát nem 

más, mint a láthatlan szellemnek látható viszsugárzata; 

ugyanazon lény él az anyagban is, mely mi bennünk 

lakozik; estDeusin nobis; est Deus in rebus." (265 1.) 

„Tanulmányozzátok a természetet, emelkedjetek föl 

azon törvényekig, melyek azt szabályozzák s belőle 

eleven s önmagát látszólag tettlegesítő igazságot for-

málnak: szóval: I s t en az a n y a g b a n van. Búvár-

kodjatok tehát a természetben; minél mélyebben hat-^ 

játok át törvényeit, annál inkább közeledtek az azt 

elevenítő isteni szellemhez. Tanulmányozzátok minde-

nek előtt az emberiséget, mert az még szentebb a 

természetnél, azt is Isten eleveníti, mint emezt; de az 

ember még meg is ismeri öt, mig a természet mitsetn 

tud felöle; merítsétek ki az összes természeti és er-

kölcstani tudományokat; különböztessétek meg az'elve-

ket, melyeket magukban foglalnak; jelenítsétek maga-

toknak ezen igazságokat és vigyétek át kútfőjük és 

támaszukra a végetlen lényre, és az Istent illetőleg 

mindent megismertetek, amit korlátolt felfogótehetsé-

günk szük halárai közt róla tudnunk lehetséges." (14Í 

és 142. 1.) 

Ha Cousin ur szavai felett egykevessé gondol-

kodni fog, vagy inkább, ha némely állításának szó-

érteményére csak felületesen figyel, azonnal észre-

veendi a finom fátyollal elfedett pantheisinust. Cousin 
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ur szerint csak egy állovány lehetséges; Isten az 

egyedüli és egyetemes lény, az absolut lény; egy ál-

loványában, több jelenségeiben; az ember pedig ezen 

absolut lénynek része, mert azon lény, mely az én-t 

és nem én-t magában központosítja, és minden dolgok 

azonos okát képezi, önmagának csak az emberi ön-

tudatban jelenkezik. Ha a természetet tanulmányozzuk 

és törvényeit áthaljuk, az azt elevenítő isteni szellem-

hez közeledünk; mert az nem egyéb az eleven igaz-

ságnál, mely annyira kifejlődött, hogy magát látszó-

lagosan tettlegesíté. Szóval: Isten az anyagban van. 

Mindazt, amit Istenről tudnunk lehetséges, ugy ismer-

hetjük meg, ha a természeti és erkölcsi tudományok 

elveit elöveszszük és azután lét-okuk és támaszukra, 

a végtelen lényre, alkalmazzuk. 

Azonban nehogy talán azt véljük, hogy Cou-

sin urnák nem volt szándoka szavait oly értelemben 

venni, mely egyszersmind azoktól is elfogadható, kik 

a természetenkivüli isteniétel tartják, gondoskodott 

róla, hogy rendszerének legbensőbb értelmét egy másik 

helyen világosan kiderítse. „Annyi az istenimádó", 

irja ö, „ahány a gondolkodó ember; mert lehetetlen 

gondolkodnunk anélkül, hogy valamely, habár csak 

egyetlen igazságot is, el ne fogadnánk." (Ib. 128. 1.) 

E helyen tehát Cousin ur isleniinádása valamely igaz-

ságnak megismerésében áll; aki tehát p. o. bizonyos 

Mennyiségtani elvet megismer, legyen aztán tévedése 

és tudatlansága a többi természeti és természetfeletti 

dolgokban bármily sötét, ö istenimádó. Eszerint persze 

13* 
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nincsenek atheisták; mert hiszen minden ember elis-

meri legalább saját létét, ami által bizonyos igazságot 

fogad el, s igy Istent is imádja. Cousin ur jól 

látta azt, hogy tanából ez következik, de ö távol attól, 

hogy azt elvetette volna, megtartotta, és müveiben le-

írta. Következőleg szól e tárgy felöl; „Atheisták nin-

csenek; az, aki a természet-tudományok és a vegytan 

összes törvényeit áttanulmányozná, ha e tudományát 

nem is címezné isteni igazságnak vagy istennek, nem 

lenne vallástalanabb annál, vagy ha tetszik, istent nein 

ismerné kevesbé annál, aki bizonyos elvekre, vagyis 

az elégséges ok és okszerűség princípiumaira támasz-

kodva, magának egy egészet fogalmaz, amit istennek 

nevez. Nem az a dolog lényege, hogy valamely el-

nevezést, mint Isten, imádjunk, hanem hogy ezen el-

nevezés alatt a lehelő legnagyobb szárnú igazságokat 

felfogjuk; mert az igazság Istennek kinyilatkoztatása." 

(141. 1.) „Ha valamely igazságot" irja tovább, „ugy 

fogtatok fel mint elvet, elismeritek létezését és egye-

sítitek az álloványnyal; aki tehát az igazságot meg-

ismeri, magát az álloványt ismeri meg, akár tudja azt, 

akár nem . . . Hogy megtudhassam, váljon hisz-e valaki 

Istenben, azt kérdezném tőle, hisz-e az igazságban. 

Ezekből az következik, hogy a természeti theologia 

nem más, mint lénytan (Ontologie), és hogy a lény-

tan a lélektanban foglaltatik. A valódi egélyt legpon-

tosabban fejezi ki e szó: „létezik", ha azt az igazság 

eszméje mellé állítjuk." (385. 1.) 

Világos tehát, hogy Cousin ur istene nem a ke-
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résztények Istene; mert hiszen az szerintenem egyéb 

a természetnél, az azt kormányzó törvények öszkap-

csolatánál; és hogy elég ezek egyikét vagy bármily 

tetsző igazságot megismerni, hogy az atheismus szem-

rehányásától meneküljünk. Istenben hinni, Cousin ur 

szerint annyi, mint az igazságban hinni; a természeti 

hittan, az abslract értelmű lényröli tudomány, az egély 

pedig csak üres szó, melyet az igazsághoz szokás 

mellékelni. Ezen theoria fátyol nélkül proklamálta a 

panlheismust, szerinte Isten minden, és minden 

Isten, ami annyit tesz, hogy ama végtelenül tökéletes 

és a természettől lényegileg különböző lény csak agy-

rém, mert a természeten kívül nincs más lény; min-

den, ami létezik, jelensége az átalános álloványnak, 

amaz egyedüli mindeneket elnyelő lénynek, mely szel-

lem is anyag is, cselekvő is lomha is egyszersmind, 

mely mindenha létezett és örökké létezni fog; nincs 

tehát teremtés, és minden a inindenségben látható át-

alakulás, csak a magát különféleképen módosító egyet-

len lénynek pházisa. 

Ne higye azt, kedves Barátom, hogy Cousin ur-

nák az Istenre vonatkozó ezen tanai esetlegesek, ané-

kül hogy más őket támogató elvekkel összeköttetésben 

ne állanának. Ellenkezőleg; az álloványra vonatkozó 

panlheistikus sarkelvnek eredményei azok. A Bölcsé-

szeti Töredékekben következőleg fejtegeti tanait*): 

»Álloványnak azt nevezzük, ami saját önlétén kivül 

ntásnak helyet nem enged." Innen az következik, hogy 

*) Tom. I. pag. 312. 3. edit. 
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az állovány, természeténél fogva más egyéb lények 

létét kizárván, csak e g y e t l e n lehet. Minden véges 

és végtelen léiezö tehát nem lehet más, mint az egyet-

len állovány. A különféléknek látszó lények tehát való-

ságukban az énében mindeneket azonosító egyetemes 

egyetlen lénynek módosulásai. Az ilyetén következ-

tetések legkevesbé sem ijesztik meg Cousin urat; söt 

inkább az egyedüli észszerű tannak becsüli azokat. 

„Az egyetemes álloványnak", mondja ö, „hogy egye-

temes lehessen, e g y e t l e n n e k kell l enn ie . . . A 

relatív álloványok ellenkeznek az állovány eszméjével; 

a Yéges álloványok pedig, melyek önmagukon kivül 

más egyéb álloványokat is feltételeznek, igen hason-

lítanak az egyszerű tüneményekhez." (63. f.) „Az 

absolut igazságok álloványa", mondja egy másik he-

lyen, „szükségképen absolut, ha pedig absolut, akkor 

egyetlen is; mert ha nem egyetlen, kívüle más egyéb 

is létezik, ha ki>üle más egyéb is létezik, akkor az, 

ezen létre nézve, csak egyszerű tünemény, mely ha 

feltételezhető, hogy rajta kivül ismét más is létezik, 

lényi természetét is elvesztené és egyszerű tünemény-

nyé válnék. A kör végtelen; vagy nem létezik egy 

állovány sem, vagy csak egy létezik." (312. 1.) 

Lehetetlen a pantheisták alapelvét érthetőbben 

kifejezni, s most még csak az van hátra, hogy meg-

tudjuk, váljon Cousin ur Spinoza t.inítmányát egész 

terjedelmében követi-e. Fájdalom, van egy hely, ahol 

minden óhajt kielégítő érthetőséggel fejezi ki eszméit, 

midőn ezeket irja: „A lelkiismeret Istene nem esz-
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Menyi Isten, nem magányos király, ki a teremtésen 

kívül, a néma örökkévalóság és a semmihez hasonló 

absolut lét távoli trónusára lenne számkivetve. 0 va-

kul i és tárgylagos Isten egyszersmind, állovány és in-

dok egyidöhen, szüntelen állovány és szüntelen indok; 
n«m csupán annyiban állovány, amennyiben indok, és 
a»nyíban indok, amennyiben állovány; azaz, feltétlen 

Mdoka egynek és soknak, örökkévalóság és idő, tér 

mennyiség, lény és élet, oszthatlanság és öszvesség, 

°kfö, cél és eszköz, a lét legmagasán és legalantabb 

(ges egyszersmind; szóval 

és emberiség egyszersmind, 

len, akkor semmi; ha valójá-

.kor felfoghatlan, és e fel-

lézve az omegsemmisü-

an mint fogalmazat és a tan-

vánulásában, a világban és a 

jelenlétét érzi; ámbár min-

« o s £•=.= S i s ¿«eis csak az emberi öntu-
u w 2 o = u » 

„ t l e ^ ! gépezetét és a látványában 

^ S saját tökélyére és álloványi 

g o « . | l ^ ^ g J J i á s a által közvetve intézi."*) 

«'ÜÍM?-«. g i l n „ dy világos nyilatkozat után 
3 'S-® £ e | | | ) b á is habozzék ezen böl-

a ^ i " g g í írjon bar Cousin ur müvének 
^ M i t ^ Z § 1 " " a keresztény hangzású phrázi-

. » s f ^ ^ g . f l á - a i v e , azokat az uralkodó vallás 

1 vallásos, söt még ésszerű 
¡Jr = £ .Str - » c O = s Ö 6 

-J . & & ¡SÍ. S s ~ S — a 
5 S g ^ o - ^ g «a 1. odit. pag. 76. 
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az állovány, természeténél fogva más egyéb lények 

létét kizárván, csak e g y e t l e n lehet. Minden véges 

és végtelen létező tehát nem lehet más, mint az egyet-

len állovány. A különféléknek látszó lények tehát való-

ságukban az énében mindeneket azonosító egyetemes 

egyetlen lénynek módosulásai. Az ilyetén következ-

tetések legkevesbé sem ijesztik meg Cousin urat; sőt 

inkább az egyedüli észszerű tannak becsüli azokat. 

„Az egyetemes álloványnak", mondja ö, „hogy egye-

temes lehessen, e g y e t l e n n e k kell l enn ie . . . A 

relatív álloványok ellenkeznek 

a véges álloványok pedig,g^.j-a,'i tgÜ® 
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menyi Isten, nem magányos király, ki a teremtésen 

kiviil, a néma örökkévalóság és a semmihez hasonló 

absolut lét távoli trónusára lenne számkivetve. 0 va-

lódi és tárgylagos Isten egyszersmind, állovány és in-

dok egyidöben, szüntelen állovány és szüntelen indok; 

nem csupán annyiban állovány, amennyiben indok, és 

annyiban indok, amennyiben állovány; azaz, feltétlen 

•ndoka egynek és soknak, örökkévalóság és idő, tér 

ós mennyiség, lény és élet, oszthatlanság és öszvesség, 

°hfö, cél és eszköz, a lét legmagasán és Iegalantabb 

fótegében végtelen és véges egyszersmind; szóval 
0 hármas, isten, természet és emberiség egyszersmind. 

Bizonyára, ha Isten nem minden, akkor semmi; ha valójá-

ban absolut és oszthatlan, akkor felfoghatlan, és e fel-

fő gh a t l a n s á g a reánk nézve az ömegseminisü-

lós e. Isten felfoghatlan ugyan mint fogalmazat és a tan-

teremben, de felfogható nyilvánulásában, a világban és a 

lélekben, mely bírja öt és jelenlétét érzi; ámbár min-

deneket betölt, némikép mégis csak az emberi öntu-

datban ébred fel, melynek gépezetét és a látványában 
való háromszerüségét a saját tökélyére és álloványi 

háromságára való vonatkozása által közvetve intézi."*) 

Nem hiszem, hogy ily világos nyilatkozat után 

Üsztelt Barátom még továbbá is habozzék ezen böl-

csész valódi értelme felett: irjon bár Cousin ur müvének 
eSyéb részeiben bármily keresztény hangzású phrázi-
s°kat, Ön velünk egyetértve, azokat az uralkodó vallás 

fránti bókoknak, és nem vallásos, söt még ésszerű 

*) Toiu. I. préface de la 1. edit. pag. 76. 
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bölcseleti kifejezéseknek sem fogja tekinteni. Én leg-

alább nem tudom, lehetséges-e a pantheismust még 

világosabban kifejezni, mint midőn az mondatik, hogy 

Isten egy és sok, örökkévalóság és idő, oszlhallanság 

és öszvesség, okiö, cél és eszköz, a lények főpontján 

és azok legalsóbb fokán végtelen és véges egyszers-

mind, Isten, természet és emberiség együttvéve, két-

ségtelen eredményül pedig, — hogy ha Isten nem 

minden, akkor semmi. ' 

Miután Cousin urnák ilyen elvei vannak, előre 

is feltehető, hogy erkölcstanai sem fognak épen a ke-

resztény vallással öszhangzani; mert a pantheismus 

elfogadása az emberi szabadság megdöntését szükség-

kép vonja maga után. Ha az ember a pantheisták val-

lomásaként csak egyszerű accldense az egyetlen ál-

loványnak, világos, hogy az is, amit gondol, akar és 

cselekszik, ezen egyetemes álloványnak csak módosu-

lása. Ámde ezáltal az egyéni szabadság döntetik meg, 

mert elvonatik tőle az önálló és saját lét, és mivel 

minden, amit magában foglal, azon lénynek lesz tu-

lajdonává, mely azt elnyeli. Cousin ur azért nem ha-

bozik kimondani: Az ember nem f e l t é t l e n ü l 

s zabad , mert azon erő, mclylyel fel van ruházva, 

azonnal veszít korlátlan és absolut jellegéből, mihelyest 

a tér és idő korlátai közé kerül.''*) Egyébütt pedig 

következőleg magyarázza a szabadságot: „A lény akkor 

Szabad, ha cselekvéseinek indokát önmagában hordozza, 

ha erei enek kifejtésében egyedül csak saját törvé-

*) Introduction generál. Course de 1820, pag. 66 et 67. 
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nyeinek hódol."*) Ezen bölcsész szerint tehát a sza-

badsághoz nem szükséges a választás a tenni és nem 

tenni, vagy az igy — és amúgy tenni között, hanem 

elégséges telteink indokát önmagunkban hordozni, és 

saját törvényeinknek hódolni. A cselekvései indokát 

magában hordozó állat, az örült, a higeszü és szóval 

minden lény, mely ezen indokot magában hordozza, 

tehát épen oly szabad, mint a józan észszel megáldott 

és az ismeretek teljével dicsekvő ember. 

Cousin ur elméletei valamint a kinyilatkoztatást, 

ugy átalán minden vallást lerombolnak, és igy hasz-

talan is fáradozik nekünk megfoghatóvá tenni, hogy 

tanai a kereszténységgel nem ellenkeznek. Miután Ön 

Cousin urnák fönnebhi nyilatkozatát hallotta, bizonyára 

igen különösnek találandja, ha ugyanő Töredékeinek 

élőbeszédében igy mer felszólalni: „Mily vita kelet-

kezhetnék köztem és a theologiai iskola közölt? Vál-

jon a kereszténység és az egyház ellensége vagyok-e 

én ? Van-e számtalan előadásaimban, melyeket tartot-

tam, és müveimben, melyeket irtam, csak egyetlen a 

szent dolgokat megillető tiszteletet mellőző szó is? 

Idézzétek csak egyetlen kétes vagy kétértelmű szava-

dat, én visszavonom azt, és mint bölcsészhez méltat-

lant, elvetem. Vagy talán tudtom és akaratomon kívül 

Ingatja meg a keresztény vallást a bölcselet, melyet 

tanítok? Ez veszélyesebb lenne ugyan, de kevesbé 

degrovandó, mert nem mindig igazhitű, ki az akarna lenni. 

Melyik hitágazatnak szegül tehát ellen theoriám? Ta-

*) Course de 1818, pag. 40. 
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Ián annak, mely az igéről, a háromságról szól, vagy egy 

másiknak? Mondjátok meg nekem, bizonyítsatok he, 

vagy kísértsétek meg azt bebizonyítani; ebből legalább 

komoly és igazán theologiai vitatkozás keletkeznék, én 

elfogadom és óhajtom." 

Amint látja, tisztelt Barátom, Cousin urnák külö-

nös fogalmai vannak a keresztény vallásról; mert mi-

után már a pantheisták zászlaja alá szegődött, azaz, 

miután minden vallásnak alapeszméjét elvetelte, még 

mindig orthodoxnak kiván tartatni, meg nem enged-

vén, hogy a kereszténység tanaitól való elpártolásról 

vádoltassák. Ön, kit érdek nem kötelez másként látni 

a dolgokat, mintsem azok valódilag vannak, fel nem 

fogja fogni, hogy merészel egy komoly férfi müveiben 

ilyeket irni, miután más irataiban nyíltan ellenszegült 

azon igazságoknak, melyeknek immost alázatos elisme-

réssel hódol. Ámde oszolni fog e megütközése, ha 

megtudja, hogy Cousin ur, nem barátja azon — mint 

szokta mondani absolut elv zsarnokságának, mely sze-

rint soha sem s zabad c s a l n i ; ö ugyanis azt állít-

ja, hogy van á r t a t l a n , sőt h a s z no s és s züksé-

ges c s a l á s is.*) Aki az isten természetét és az em-

ber szabadságát ily módon képes eltagadni, abban nem 

feltűnő, ha a hazugság igazolását nem tartja lelkiisme-

retellenes dolognak; csak az a különös benne, miként 

hízeleghetett magának, hogy tanai ilyetén csalárdsága 

valakit el fog kápráztatni. Az ellentét, vagy inkább az 

ellenmondás müveinek egyik és másik helye között, 

* ) Platón fordítása. 4. K. 276—277. 1. 
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oly kirívó, hogy nemlátására az előtt kellene szemein-

ken bekötnünk, ami a napvilágnál is világosabb. 

E futólagos áttekintés tiszta fogalmat szerzend 

Önnek azon bölcsészeti rendszerekről, melyekben Ön 

ártatlan, szellemi, és a kereszténység tanaival tökéle-

tesen öszhangzó irányzatot feltételezett. Alkalmas is 

lehetett a katli. clerusróli véleményét szelídíteni, és 

megváltoztatni azon nézetét, miszerint annak az egye-

tem néhány zászlóvivőjének mérges nyilai ellen ki-

feszített védpajzsa csak vakbuzgó, az intolerantia szel-

leméből származó kajdácsolás, melynek célja az emberi 

szellemet a papok igája alá görnyeszteni. Bátorkodom 

tehát Önt arra figyelmeztetni, hogy ha ezentúl tudo-

mányos folyóiratainkban az ilyenfélék felett kedve-

zőtlen Ítéleteket olvasna, ne engedje magát a szerző 

biztos szólama által csábutra vezéreltetni; mert anél-

kül, hogy ö mélyebben tekintene a dolog mibenlété-

be, többnyire szórói-szóra fordítja le valamely a Pyre-
náeken tunnan megjelenő lapnak cikkeit. Mivel pedig 

Oémely vidékeken a leginkább olvasott folyóiratok nem 

mindig egyezők a kath. tannal, történik, hogy a részre-

hajlatlanság és a dolog mibenléte tökéletes ismereté-

nek szinét cégül viselő itélet, egyszerű szószerinti 
lsmétlése csupán az egyik rész véleményének, mig a 
sPanyol irónak eszébe sem jutott, a másik részen fel-

hozott vádakat is meghallgatni. — Azonban legyen 

elég 

Schelling, Hegel és Cousin bölcseletéről; mert 

ka nem csalódom, immár igen kifáraszthatta Önt az az 
e8yetemes állovány, ama módosulásai és jelenkezései 



204 
% : 

az emberi öntudatban nyilatkozó egyetlen lénynek, és 

több ezekhez hasonló abstractiói azon bölcsészek mély 

felfogásának, kik a többi ember fölött mérhetlen ma-

gasig emelkednek és merész röptükben elfeledik a józan 

emberi ész tanácsait magukkal vinni. Mi, kik képte-

lenek vagyunk őket követni, rajta leendünk, hogy ilye-

tén gyönyörű álokoskodások által az elpártolás oly 

mély örvényéig ne csábítassunk, keveset törődvén, ha 

azt vetik szemünkre, hogy nekünk csak a Musa pede-

stris sugalmai valók. — Különben alázatos szolgáia Önnek 

B. J. 

f 



Tizenegyedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

^ Ő s z i n t é n örvendek, hogy nagybecsű levele minden-

ókorra felment, Önnek a német és az ezt utánzó fran-

I c'a bölcselkedésről beszélni. Szinte előérzetem volt, 

hogy az Ön, már természeténél fogva helyes, az igazat 

szerelő és az elvonttól elhajló Ítélete, nern fog meg-

barátkozni ama symbolikai nyelvvel és rajongó esz-

mékkel, melyekkel a jámbor németek, kétségkívül hideg 

és ködös éghajlatuk alatti számos elheverdi óráikban, 

bölcseletüket felsallangozlák. Nem ok nélkül csudálkozik 

Ön a felett, miként törhetett magának ezen bölcselet Fran-

ciaországban utat, hol a szellem inkább rokonszenv« 
e£Y másik szélsőséggel, az érzéki és anyagi positivis-

Mussal. Ugy vélem, a szükségesség egy neme hozta 
a z l magával; mert feltéve, hogy Voltaire bölcselete 

tökéletesen elveszte hitelét, elkerülhetlcn volt azoknak, 
akik nié<r ezentúl is bölcsészeknek óhajtottak látszatni, 

komolyabb ós fölségi palástban fellépniük; mivel 
az«nban — amint azt feltételezzük — a hazájukban 
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őket megelőző j ó írókat követni kedvük nem volt, a 

Rajna túlpartja felé kellett fordulniuk, Schelling és He-

gel rendszerét, az ábrándos ujságvágyó nép közepette, 

mint az emberiség szellemi haladasát csudálatosan elö-

segélö soha nem látott felfedezéseket, nagy fitog-

tatással kitálalniok. Különben, ha bátran ki lehet mon-

danom amit gondolok, ugy vélern, a francia szellem 

nem igen fog megférni a német philosophiával, minél-

elöbb fölleli annak alapját a pantheismust, és anélkül, 

hogy az e g y e t l e n és á t a l l a g o s álloványróli sub-

tilitásokkal és elmés fordulatokkal sokat törődnék, min-

den rejtelmes nyelvezettől eltekintve, azonnal ezek utolsó 

eredménye, a tiszta atheismus előtt fog meghajolni. És 

ha már egyszer ezen eredményig eljutott, észre fogja 

venni, hogy abban csak ugyanaz mondatik, amit a múlt 

s/ázad bölcselkedni egyszer már közöltek vele. Meg-

vetéssel fordul el majd akkor ezen bölcsészettől, mely 

újnak hirdeti magát; a régi, az elavult plagiátumának 

fogja azt nevezni, és a csalárdság más kútforrásai után 

nézend, hogy igy egyidei"- legalább az iskolák kíván-

csiságának, és a tanárok zsinárságának elég tétessék. — 

Ez az emberi szellem története, kedves Barátom; la-

pozza át az évkönyveket, és azt fogja találni, hogy a 

szemeink elöl! ragyogó tünemény, csak ismétlése annak, 

amit előbbi sz izadok immár láttak vala. Nem csekély 

a haszon, melyet a vallás liivei innét meríthetnek; 

mert belátván az emberi szellem ingatagságát, aZ 

ilyetén ámítások és exlravagansok közepette, élénkeb-

ben fogják érezni a mindeneket kormányzó Minden-

ható szükségességét is. 
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Kevéssé meglepett vallásunk ellen felhozott ab-

beli okoskodása, hogy tanításunk, a keblünket melen-

gető egyik kiolthatlan s egyszersmind legártatlanabb 

érzelemnek, az ö n s z e r e t e t n e k ellenszegül. Eszme-

fejtegetéseinek alakja igen mulattatott engem; hanem 

az ezeket támogató okvédvek sokkal erösebbek lenné-

nek, ha hamis feltételre nem állítva, alaphiányos épü-

letet nem képeznének. „Fel nem foghatom", írja Ön 

levelében, „mily embergyűlölő szellem uralg a katholi-

kusoknál, mely mindent a fekete gyász színével bélye-

gez; önök uraim, hallani sem akarnak a földiekről; 

önök nem engedik meg, hogy a világi dolgokról is 

elmélkedjünk; önök, úgyszólván, megsemmisítik az 

összes mindenséget, és miután már sikerült azt szo-

moru rendszerüknek feláldozniuk, ha már a dolgot 
annyira vitték, hogy az ember önkénytes magányba 

zárkózik, végre még azt is követelik tőle, hogy ön-

Maga ellen forduljon, önmagát megtagadja, önmagát 

Megsemmisítse, legtermészetesebb érzelmeiből kivet-

kőzzék, önmagát megutálja, és kegyetlen eröszakot 

kövessen el legélénkebb ösztönei ellen. — Hogyan ? a 

Teremtö-Isten ellenkezhetik-e a Megváltó-Istennel? 
Isten, ki az önszeretetet szivünkbe csöpögteté, ki el-

törülhetlen hetükkel irta azt leikeinkbe, adhatja-e ma-

lasztját az önmegtagadás erényéhez, váljon ugyanazon 

toten, ellenkezhetik-e önmagával, a természet alkotó-

jával? Oly dolgok ezek, melyeket sohasem valék képes 

kifogni, — és most is alig merem hinni, hogy Önnek 
Slkerülne eloszlatni szeműm elöl a homályt, mely en-
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gem e tekintetben eddigelé az igazság megismerésétől 

elzárt. Előre is tudom, hogy az emberi nyomorúságot 

és gonoszságot rajzoló szónoki ömledezésscl akar majd 

rajiam túladni; vagy a minket önmagunk ellen szent 

gyűlöletre késztő igazságos indokok ecsetelésével; ám-

de nne én már előlegesen is megmondom Önnek, hogy 

az ilyféle szentességnek Iegkevesbé sem vagyok barát-

ja; hogy bármily gyarlónak, hiúnak és rosznak tar-

tom is magamat, mégsem lehetem, hogy magamat ne 

szeressem; — ha továbbá semmiségemet a cherubiinok 

dicsőséges karával öszhasonlítom is, még mindig na-

gyobb szeretettel hajlok az én csekély létemhez, mint 

aina magasztos szellemekhez, akikről Ön azt mondja, 

hogy a magasságban a mennyei seregek társaságában 

élnek." — Hangjának biztos volta azt gyaníttatja velem, 

hogy Önnél e pont felől valamivel több mint egyszerű 

kétely merül fel; ugylátszik ugyanis, hogy Ön meg 

van győződve szavainak igazságáról; — nern is üt-

közöm rneg ebben, tudván, hogy oly hamis feltételből 

indul ki, melyet igaznak tart, és melyre Ítéletei épít-

ményét biztossággal véli alapíthatni. Ön valószínűleg 

szigorú értelemben fogolt fel,, valamely ascelicus könyv-

ben talált kitételeket; igy lön, hogy nern átall religiónk-

nak oly tanitrnányokat tulajdonítani, melyeket az soha-

sem ismert el magáéinak. 

Ki mondotta azt Önnek, hogy a kereszténység 

kárhoztatja az önszeretetet, ha ugyanis e szót szoros 

értelemben veszszük? íme itt van következtetéseinek 

hibája. Ön nem iparkodott mindenekelőtt azon elvről 



209 

szerezni biztos tudomást, mely fölé építendő vala, — 
s igy történt, hogy szilárd alapot képzelve — mint 

mondani szokás — a légbe épített várat. Nem az első 
eset ez, melyet a vallás ellen elkövettek; oh hányszor 

történik, Jiogy költött ábrándképekkel aggatják tele, 

s azokat saját szülötteinek mondják, noha valóságban 

csak az ellenség agyszüleményei. — Nem azt akarom 

én ezáltal állítani, hogy Ön ez ügyben lovagiatlanul 

járt el; meg vagyok győződve, hogy csak félreértés 

forog a kérdésben, melyet Ön azonnal el fog ismer-

ői, mihelyest azt megfejtendettem; reménylem ezen 

sikert, dacára azon nyilatkozatnak, miszerint nehéz lesz 

eloszlatni a sötétséget, mely szemei elöl az igazságot 

elfödi. Ami pedig az emberi nyomor és gonoszságróli 

rábeszélő papolást illeti, legkevesbé sem kell amiatt 
aggódnia; sokszoros bizonyítékot adtam én már Ön-

uek arról, hogy a szónoki ügyességben nem igen va-

gyok jártas. — De térjünk át a dologra. 

Az nem igaz, hogy a vallás tiltja az önszerete-

fet; és pedig annyira nem igaz, hogy sőt ellenkező-

i g , fötörvényeinek egyike épen ezen önszeretet. Er-

ről már a katekismus is meggyöztetheti Önt. lTgy 

hiszem még nem feledé el azon parancsolatot, melyben 
a z mondatik, hogy felebarátunkat ugy szeressük, mint 

önmagunkat. Itt a legvilágosabban van kifejezve; min-

denki szeresse önmagát; sőt, hogy önszeMünklegyen 
a felebaráti szeretetben is zsinórmértékünk. E parancs, 

bizonyára nem parancs, hanem tilalom lenne, ha kár-

14 
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hoztatnók azon szeretetet, mely zsinórmértékünk kell 

hogy legyen mások iránti szeretetünkben. 

Nem tudja Ön, hogy azon átalános sarkelv, mi-

szerint a j ó l r e n d e z e t t s z e r e t e t m a g u n k n á l 

k e z d ő d i k , minden theologiai értekezésben, mely a 

szeretetről tárgyal, világosan ki van fejezve ? A rend 

is ki van itt jelölve, mely szerint a külső dolgokra 

kiterjeszkedő szeretet szabályzandó. Isten az első és 

főtárgy, minmagunk pedig a második. 

Könnyű lesz Önnek belátni, hogy a fönebbi tény 

minden további okoskodását megdönté; mert én ke-

reken tagadom az alapelvet, melyen építeni akart; 

igazolásomra pedig oly világos és kézzelfogható bizo-

nyítékokat hoztam fel, melyekre Ön mitsem képes 

válaszolni. Mindazonáltal még világosabban akarom 

eszméimet e tárgy felett kifejteni, ugy alkalmazván 

azokat, hogy fejtegetésem Önt is tökéletesen kielégítse. 

Térjünk tehát még egyszer vissza a katekiz-

musra. A katekizmusban olvassuk, az ember azért 

teremtetett, hoow Istenét szeresse, neki ez életben 

szolgáljon, a másikban pedig vele egyesüljön. Összes 

cselekvéseink célja tehát egyedül csak az Isten és 

örök boldogságunk. De váljon nem szereti-e az ön-

magat, aki az örök boldogságban részes akar lenni ? 

Annak, kinek egész élete folytán iparkodnia kell, hogy 

az örök boldogságban részes lehessen, nem elkerül-

hetlen kötelessége-e egyszersmind önmagát is igen 

szeretni? Vagy pedig más szavakkal: nem ugyan-

azon egy-e e két kötelesség? A keresztény hitigaz-
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ságnak tartja, hogy ezen élet csak vándorlás a másik-

ba; ha tehát ö a földieket megveti, ha a világ hiúsá-

gait kevésbe veszi, az csak azért történik, mivel 

mindezek mulandók, mivel mindezek semmik azon bol-

dogsághoz képest, mely neki, ha jó cselekedetek által 

magának érdemeket szerzett, ez élet után van igérve. 

Veszszen inkább jószága, egészsége, becsülete és min-

dene, semhogy lelkiismeretét csak egyetlen oly csele-

kedettel beszenyezze, mely előtte a mennyország kapuit 

elzárhatná; de azért az ily önmegtagadás és lemondás 

nem zárja ki a jólrendezett önszeretetet; mert lemon-

dunk a kevésről, hogy a sokat elnyerhessük; elhagyjuk 
a földieket, hogy mennyeiekkel kárpótoltassunk; el-

vetjük a mulandót, hogy egy örök birtokot biztosít-

sunk. — Ha jól megvizsgáljuk a keresztény tanítmá-

nyokat, azt veszszük észre, hogy csudálandóan egye-

sítik és öszhangoztatják az Isten iránti, az ön- és a 

felebaráti szeretetet; ennél fogva tehát nem igaz, hogy 
a religio elfojtja bennünk az önszeretet ösztönét; sőt 

ellenkezőleg, javílatik, rendeztetik, kitísztítatik szenny-

foltjaiból, inegóvatik a félszögségektöl, melyek semmivé 

lehetnék, és a legmagasztosb cél, a végtelenül szent 

és jó Isten felé irányoztatik. 

Miként kell tehát értenünk az önszeretet ama 

ha l á l á t , melyről a mystikusok beszélnek? E halált 
a bűnök kiirtása, a szenvedélyek fékezése, a kevély-

ség elfojtása, és szóval abbeli gondoskodásunkról kell 

értenünk, miszerint az érzéki ember szeretete ne árt-

son az erkölcsi embernek. A magasztosai az alacsony 

14* 



212 

fölébe állítani, még nem tesz a szeretetet elölni, ha-

nem inkább akként szabályozni, hogy az az örök és 

igaz boldogságunkat eszküzlö törvénynyel öszhangzó-

lag működjék. Ha valaki bizonyos etektől megtartóz-

tatja magát, tudván hogy az ártalmára van; mondhat-

ni-e azért róla, hogy nem szereti önmagát, hogy gyűlöli 

önmagát? Azt igen is mondhatni, hogy megfosztotta 

inyét bizonyos élvezettől; ámde ezen önmegfosztás 

azon ösztönből származik, melylyel egészsége fentarlása 

iránt viseltetik, ez pedig nem egyéb mint önszeretetc, 

mely öt arra készté, hogy a csekélyebbet a nagyobb-

ért feláldozza, és nem engedi, hogy a szempillanatnyi 

kívánság kielégítése végett egészségén kárt valljon. 

Ezen igen egyszerű példa, melyet, anélkül hogy szem-

beszökő lenne, naponta tapasztalhatunk, értelmesen 

megoldja a keresztény tan minden viszonyait az ön-

szeretethez ; nem kell több, csak ugyanezen elvet ma-

gasztosabb dolgokra alkalmaznunk és tekintetbe ven-

nünk, hogy ezen egyes cselekményi szabály ugyanegy 

avval, mely zsinórmértékül szolgál a keresztény életben. 

Mily értelemben utáljuk tehát mi önmagunkat? 

Ezen utólat egyedül csak arra vonatkozik és vonatkoz-

hatik, ami gonosz bennünk; legyen ez azután akár 

valódi értelmű bűnös cselekmény és szokás, akár más 

az Ur útjairól félrecsábító hajlam. De ne utáljuk — s 

nem is utálhatjuk természetünket akkor is, ha az jó, 

és Istennek müve; sőt inkább szeressük azt, — ami 

már onnét is következik, hogy a gonoszat el kell tőle 



213 

hárítanunk; már pedig valamely dologban a roszat 

utálni annyi, mint javát kívánva, azt szeretni. 

Ön jól tudja, tisztelt Barátom, hogy a szabályok 

közül, melyek a keresztényeknek zsinórmértékül adat-

tak, némelyek t ö r v é n y e k , mások t a n á c s o k ; az 

elsők megtartása az örök üdvösségre szükéges; utób-

biaké pedig ez életben elősegíti tökéletesbülésiinket, 

a másikban nagyobb boldogság birtokába juttat, hanem 

ezek nem köteleznek olykep, hogy elmulasztásuk bűnül 

tudatnék be. Ugyan igy áll a dolog önszereteíünkkelis ; a 

törvények az isteni parancsolatoknak minden tekintetben 

való megtartására köteleznek minket, bármint ingerel-

jenek is rendetlen hajlamaink azoknak áthágására; ha-

sonló lemondás követeltetik tőlünk, ha az isteni tör-

vények világos tilalma ellen akarnánk szenvedélyeink 

vágyainak megfelelni. — Ily értelemben köteleztetünk 

mi az önszeretet elfojtására; ha pedig ezt nem tennők, 

bitigazságnak tudjuk, hogy az örök éleinek nem le-

helnénk részesei, s hogy végtelen büntetés várakoz-

nék reánk. Vannak azonban lemondások, az érzéki 

sanyargatásnak nemei, melyek nem parancsolvák, ha-

nem csak a tanácshoz tartoznak. E testi sanyargatá-

sokat a szigor nagyobb-kisebb fokán azoknál látjuk 

gyakorlatban, akik magasabb tökélyre iörekszenek; 

némely szentnél oly szigort találunk az önsanyar-

gatásban, mely csudálatra indít és a megilletődés érzetével 

tölt el. Hanem azért e szentekben koránsem volt el-

fojtva a helyes értelmű önszeretet; ök határtalan bűn-

bánatot gyakorollak, akár hogy vétkeiktől tökéletesen 
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megtisztuljanak, akár hogy az Ur tetszését még inkább 

kiérdemeljék, feláldozván neki érzékeiket, lestöket, és 

mindenöket, amijök volt, és amik valának. De váljon 

megfeledkeztek-e azért e rendkívüli emberek önma-

gukról? Az érzéki emberről igen is megfeledkeztek, 

vagy helyesebben mondva, állandó harcot üzentek neki, 

gyengíték és fenyíték öt, amennyire csak lehetséges 

vala. Ámde ennek oka abbban állott, mivel az érzéki em-

bert a szellemi ember ellenségének, hatalmas és rejtélyes 

ellenségének tekinték, akiben pillanatig sem lehet bizni, 

kit bilincseiből nem lehetne felszabadítani azon köz-

vetlen veszély nélkül, hogy ura — a szellem ellen fel-

lázad, és öt rabigája alá görnyeszti. Azonban lelki üd-

vöket, a túlvilági örök boldogságot, oly kévéssé feledék 

ama kitűnő bűnbánók, hogy ellenkezőleg, szüntelen 

csaknem az után söhajtozának; forró buzgalommal 

kérték Istent, szabadítaná meg őket testök bilincsétől, 

mely nekik olyannyira terhükre vala; legédesebb kíván-

ságuk volt meghalni, és Krisztussal egyesülni. Isten 

színének szemlélete, és a kimondhatlan szeretet köte-

lékei által az Istennel való egyesülés, volt reményeik, 

legforróbb óhajaik, és szüntelen sóhajaiknak tárgya. 

A szó valódi értelmében tehát nem mondható, hogy ők 

utálták önmagukat. Nagyobb és helyesebb értelmű szere-

tettel szerették ők énüket, mint azt más emberek tenni 

szokják. 

A mondottak alapján ugyhiszem meggyőződött 

Ön, hogy hamis feltételből indult ki, hogy továbbá 

más alapra kellene elveit építenie, ha még ezután is 
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arról akarná a religiót vádolni, hogy ellenséges in-

dulattal viseltetik az önszeretet iránt. — Bizonyára-

miután már egyszer felhagyott tévelyével és nem tartja 

többé, hogy a keresztény vallás tiltja az önszeretetet, 

miután világosan belátta, hogy ellenkezőleg, az egy-

ház gyermekeinek az önszeretetet szivére köti: akkor 

még csak egy eszköz után nyúlhat Ön, megkísértheti 

ugyanis bebizonyítni azt, hogy a religio helytelenül fogja 

fel az önszeretetet, inert midőn igazgatni és tisztítani véli, 

inkábbb elfojtja és elöli. Hanem tudja-e Ön, mily térre 

helyezi át akkor a kérdést ? Tudja-e Ön, hogy akkor egé-

szen más, jelen tárgyalásunktól különböző dologra térünk 

át; hogy akkor azt kellene kutatnunk, ha váljon az evan-

géliumi törvények és tanácsok igazságosak, szentek és 

bölcsek-e ? Alig hiszem, hogy sikra merészelne,kelni egy 

oly igazság ellen, melyet még a kereszténység legelke-

seredettebb ellenségei sem tagadnak. Ezek nem hiszik 

ugyan a kereszténység dogmáit, kigúnyolják szertar-

tásait, kinevetik hierarchiáját, megvetik tekintélyét, és 

kivetkőztetik minden természetfölötti és isteni jelle-

méből ; hanem ha erkölcstanáról beszélnek, mindnyájan 

egyhangúlag vallják annak tisztaságát, csudálatosságát, 

fenségességét, minden régi és uj törvények fölötti, 

elsőbbségét; egyhangúlag vallják, hogy a keresztény 

morál teljes Öszhangzatban van eszünk világosságával^ 

legszebb és legnemesebb lelki képességeinkkel; hogy 

csak ily morál érdemes az embereket kormányozni és 

a világ sorsát vezérelni. És ha megtörténik, hogy ezek 

bizalmukat gyarló elméjökbe helyezve egy reformált 
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kereszténységet, vagy egészben uj vallást akarnak ko-

holni, mindnyájan csak azt veszik erkölcstanuk min-

tájául, amit az evangélium tanít; ha pedig szivök rej-

tekéhen aljas és mérges erkölcsi elveket táplálnak, 

nem merik azokat nyilvánosan előadni, hanem még 

ekkor is szónoki dicsbeszédeket tartanak azon elvek 

szentsége, szelídsége és fenségességéröl, melyek Jé-

zus Krisztus ajkairól folytak. 

Ha tehát ezen pont ellen intézné Ön megtáma-

dását, kellemetlen tömkelegbe keverednék. Leszek 

azért bátor Önnek egy tanácscsal szolgálni, melyet 

mindazoknak, kik a vallás ellen gáncsolólag lépnek fel, 

jó lenne tudni. Tanácsom ez: a dogmák, vagy bizonyos 

elvek boncolgatásában soha se hagyja magát azon köny-

nyelmüség által elragadtatni, mely a legfontosabb tár-

gyak fölött is pálcát szokott törni anélkül, hogy azokat 

előbb kellő figyelemmel megvizsgálta volna ; gondolja 

meg, hogy az, amit oly számtalan szellemileg és tu-

dományilag kitűnő ember hitt, tanított és gyakorolt, 

tántoríthatlan és nem könnyen dönthető meg oly meg-

jegyzésekkel, melyek bármily szellemdúsak legyenek 

is, állhatatlanok és ingadozók. Hallgassa meg szavaimat: 

ha ezután is felmerülnének Ön előtt ilyetén a hitigaz-

ságokat könnyű szerrel megdönteni látszó okoskodások, 

függessze fel Ítéletét, és ne hamarkodja el magát • 

elmélkedjék, olvasson, kérdezősködjék az igazság felöl; 

és majdan látni fogja, hogy az előbb megcáíölhatlannak 

tartott argumentum nem bir több életerővel, mint 

amennyit neki a hamis feltevés, vagy valamely hely-
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telén következtetés kölcsönöz. — Reménylem, eléggé 

meggyőződött Ön, hogy nem fogja senki önszereteté-

ben akadályoztatni, ha majd valaha elhatározandja magát 

ismét a hivők közé sorakozni. — 

Addig is legyen Ön meggyőződve baráti hajla-

momról. 

B. J. 



Tizenkettedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

modor, melyet kölcsönös levelezésünk folytán 

^haszná l , egy oly igazságról tesz ismét bizonyságot, 

^me lyrő l én ugyan már ennekelőtte is meg valék győ-

é zödve, hanem most Ön által még inkább meggyőződtem* 

Értem a habozást és ingadozást a morálban, mely je-

lenség többnyire azoknál vehető észre, kik a religi° 

szilárd alapján kívül állnak. Igen helyes azon megjegy-

zés, miszerint a morá l dogma n é l k ü l h a s o n l ó 

az i g a z s á g h o z t ö r v é n y s z é k nélkül . Világszerte 

lelkesedéssel magasztalják és dicsérik elleneink JézuS 

Krisztus tanítmányát tekintve mindazokat, melyek a2 

erkölcsre vonatkoznak; nyíltan kimondják, hogy fen" 

ségesebbet, vagy csak hozzá hasonlót is a mostani 

bölcsészeknél hiába keresnél; őszintén elismerik, hogy 

itt mitsem lehet hozzáadni, vagy elvenni. Mindezeké» 

pedig oly nyíltsággal, oly hiteltérdemlö modorral be-

szélik, hogy legkevesbé sem kételkedhetünk afelől? 

ha váljon, inig a keresztény religio dogmáit elvetik 
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elfogadják-e bölcseimi meggyőződéssel morálját- — És 

mégis, ha főbb érdekű dolgokról van szó, mindig oly 

tannal állnak elő, mely, mivel az evangeliumi morállal 

merőben ellenkezik, azzal semmiképen sem egyeztet-

hető meg. így jártam most én is, Önnek utóbbi leve-

lével, melyben, mivel kényszerítve látja magát feladni 

az erődöt, melynek bástyái mögött azt állítá, hogy ná-

lunk az önszeretet tilos, és hogy religiónknak feladata 

az emberi természet benső lényegével harcolni, meg-

változtatja ugyan okoskodása külszinét, de azért való-

jában mégis csak ugyanazon tárgyat hozza ismét sző-

nyegre. 

Azt irja Ön, most már elfogadja, hogy religiónk 

uem nyomja el az önszeretetet, sőt inkább azt kellően 

Irányozza; azt is elhiszi, hogy előbbi levelének ellen-

vetései hamis feltevéseken alapulnak; de hogy a harc-

Mezőt mégse engedje át nekem, most ismét azt ál-

Étja, miszerint nálunk az önszeretet gyakorlási módja 

tölszigorú, és az ember természeti ösztöneivel ellen-

kező. Ezen szavakban csak azt látom igazolva, amiről 

fennebb a hitetleneket vádolám, ugyanis, hogy ők mig 

egyrészt dicséretekkel halmozzák el Jézus Krisztus 

erkölcstanát, másrészt habozás és tartózkodás nélkül 

támadják meg azt — és igy igen gyakran jönek ön-

Migukkal nyilvános ellenkezésbe. Ön is azok közé 

. tartozik, kik dicsekedve ismerik el az evangeliumi morál 

iveinek elsőbbségét, hanem azért mégsem átallja azt 
a szenvedélyeink zabolázására vonatkozó törvényei miatt 

elvetni. Jól meggondolta-e Ön, hogy valamely morált 
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rosznak, haszontalannak, és a szenvedélyek csillapítá-

sára el nem fogadhatónak nyilvánítani annyi, mint azt 

végképen elvetni? Nem vette Ön észre, hogy az er-

kölcsi törvények legnagyobb része a szenvedélyek 

zabolázásáról és fékezéséről tárgyal? Ha pedig a ke-

resztény erkölcsi törvény erre haszon vehetetlen volna, 

ugyan hát mire lehetne még használni? 

Ön azt állítja, hogy az evangeliurni törvények 

túlszifforuak, mivel az ember ellenállhatlan természeti 
o 7 

ösztöneinek ellenszegülnek; ami pedig a néhány evan-

geliurni tanácsot illeti, nem átallja kimondani, misze-

rint nehezen győződhetnék meg, hogy azok a józan 

ész és okosság kívánalmainak megfelelnek. Az Ön elve 

szerint ugy kell a szenvedélyeket zaboláznunk, hogy 

az explosio elhárítása végett, mindig egy kis szelelő 

lyukat engedjünk nekik; és még hozzáteszi, hogy aZ 

evangeliurni erkölcstannak épen az a hibája, hogy azi 

nem követi, Ön szerint ugyan nem igazságtalanság, 

hogy vétkeseknek bélyegeztetnek azon cselekmények, 

. inelyek a családi békét feldúlják, vagy melyek a népes-

ségnek olyatén szaporítására céloznak, miszerint a 

mérsékletlenség gyümölcse a nyilvános könyörüld 

ápolása alá adattassék; hanem azt nem foghatja fel, 

miért kell e tekintetben oly nagy szigort követni, mely 

még a,buja gondolatot is tiltja, és Isten előtt bűnös-

nek nyilvánítja azt. aki szivében helyet enged a paráz-

naság szellemének; Ön szorint elégséges, ha minden-

ki visszatartja magát a természettel ellenkezőtől, 

attól, ami a családnak és társadalomnak kárára lehetne-



Hogy minden bővebb fejtegetést, melyre ellenvetése 
ü?yan többoldalról nyújt alkalmat, mellőzzek, csak még 
az emberi ildomosság szempontjából, melyre Ön úgyis 

nagy súlyt fektet, tekintsük a keresztény morál 

telekét. És ekkor is azt állítom, hogy az evangeliumi 

túorál min'' " „ .. - mélyen 
' -tjcu Kópzclt szigora mellett is o», . J 

!u'Cs és óvatos, hogy sokkal szigorúabbnak kellene 

"Me, ha 

az ön követelései szerint engedékenyebb 
Vühia. Ezen állítás különösnek foff tetszeni, hanem 

| -ri mégis oly okve'dvekkel reménylem azt támogat-

' alM, melyek Önt is egyetértésre fogják kényszeríteni. 

r Mivel Ön ugylátszík az emberi sziv tanulmányo-

| d ^ ! a l szeretettel foglalkozott, bátorkodom Öntől kér-

nehezebb-e engedelmességre számot tartani akkor, 

°n bizonyos cselekmény eltiltásával 
az erre vafő benső 

s 2 ? a k ° d a s i s c I t i I t a t i l8 vagY akkor, ha az utóL'bi>k 

tart
 a d Működés engedtetik? Én legalább bizonyosJi*.k 

^ Ő hogy sokkal könnyebb azt mellőzni, amit jnég-
s e m szabad, mint az olyasmitől visszatartoz-

L n , > "Mit kívánni szabad. Igen helyesen szokták ( . ani, miszerint a gondolat oly közel van a cselek-

^jMyhez, mint a fej a karhoz; a mindennapi tapasz-

,jttj
dS P e (% azt bizonyítja, hogy az olyan, aki bizonyos 

után vágyódik, csak nagy küzdelemmel mellőz-

S(
 a z°n eszközöket, melyek őt tervének kivitelére 

^dhetnék. És különösen áll ez azon dolgokról, me-

' í r°l most beszélünk; midőn az ész világa elhomá-

^ u'> midőn oly lázongva dühöngnek a szevedélyek, 

£y az olyan, aki ellentáilani nem tud, lealacsonyul 
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és állattá lesz, nyomorultan megfeledkezvén a becsü-

letről, javairól, egészségéről, sőt magáról életéről is. 

Elhihetné Ön, hogy az ilykép lángadozó szenvedélyek 

viharában meg lehet hallani az ildomosság azon szózatát, 

mely a kívánságot helybenhagyja, de a cselekményt 

tiltja? Ön határozottan állítja, miszerint a kívánságokat 

elnyomó tilalom tulszigorú és kemény; és nem ve-

szi-e észre, hogy még csak az Ön rendszere kegyetlen 

a szó teljes értelmében; Ön tantalusi kínokra itéli az 

embert, üde kristály vízzel érinti epedő ajkait, és nem 

engedi meg neki, hogy szomjúságát enyhítse. Gon-

dolkodjék Ön józanul ezen észrevétel felett, és meg 

fog győződni, hogy a tulszigor és keménység koránsem 

az evangeliumi erkölcstanban, hanem saját rendszerében 

van. Önnek rendszerében a sziv a szelid engedékenység 

szine alatt valódi kínpadra feszíttetik, mig az evangelium, 

ildomos és mérsékelt szigora által, az erkölcsös lel-

keknek nyugalmat és békét ad. Ha tudjuk nzt, hogy 

még a vétkes gondolatban sem szabad gyönyörködnünk, 

már azon pillanatban, midőn az jelentkezik, erővel sze-

gülünk ellene, nem adunk a szenvedélyeknek alkalmat 

fellángolni és szemeinket tüzes fényekkel elvakítani ? 

ellenben az olyan, aki a vétkei csak a cselekmények 

kivitelében látja, hizelegve karolná fel természete haj-

lamait, és azon kecsegtető reménynyel ámítaná magát? 

miszerint a gondolat és kívánság élvezete nem fe-

nyegeti öt a kivitel veszélyével. Ámde azon pillanattól 

fogva, midőn az ész és akarat amazok hatalmába ke-

rült, történjék bár ez azon meghatározott föltét mellet1 

* 
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ISJ miszerint a kötelesség határain nem szabad tulcsa-

Pongniok, immár lehetetlen lenne a bősz szenvedélyek 

kkentartása, melyek az első engedély által feltüzelve 
nem nyugodnának előbb, mig tökéletesen ki nem elé-

gíttetnének. 

Nagy különbség van a keresztény religio és a 

bölcselők között, kik azt különféle nevek alatt meg-

támadják: amannak az elve az, hogy a szenvedélyek 
1 j bölcsőjükben elfojtandók, nehogy mindinkábbi 

" j b ü l é sök és növésükkel nehezebb legyen zabolázá-
Suk és leigáztatásuk; mig ellenben emezek azt állít— 

•Ják, hogy a szenvedélyeket, még a leggonoszabb haj-

l ó k a t is, egy bizonyos fokig ki kell fejleszteni, és 

ekkor persze szükséges azokat fékezni tudni. Különös! 

°gy épen azon bölcsészek vélekednek igy, akiknek 
nmcs más eszközük szivök felett rendelkezni, mint 
a2on száraz észokok, melyek gyengesége, hacsak ke-

*®sbé szilaj szenvedélylyel állnak is szemben, azonnal 

'tűnik; mig a religio, melynek rendelkezése alatt 

átlnak a legjelesebb eszközök az észre és akaratra 
atást gyakorolni és az egész ember fölött uralkodni, 

e£öszen ellenkezőleg cselekszik! A religio, melyet 
maga 

az Isten alapított, az ildomosság és észszerőség 

^bályai szerint jár tehát el, midőn nagyobb súlyt fek-
a baj előleges megakadályoztatására, mint a már 

j j levönek gyógyítására; ö akkor iparkodik azt el-

^ Jtani, midőn még csirájában szendereg, hogy meg-

é l j e magát a nehézségtől akkor irtani ki a dudvát, 

'"'dön gyökerei már a sziv közepéig hatottak; — a 
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gyarló halandó pedig nem retteg, a hullámok előtt szét-

szakítani a torlaszokat, és állítani, hogy fölösleges azok 

előtt az utat elzárni; elég nekik azt kiáltani: „Eddig, 

és ne tovább; itt, e határnál törjék meg hullámzó 

dagálytok!" 

Nem tudom, meggyőztették-e Önt az igazságról 

cz okvédvek, melyeket a bölcsészek ellen az evange-

liurni morál védelmére felhoztam. Bármint legyen is a 

dolog, azt legalább mégsem tagadhatja, hogy észre-

vételeim figyelmet érdemelnek, mert az emberi termé-

szeten és a mindennapi tapasztaláson alapulnak. 

Amit a szegény emberiség ezen legszilajabb és leg-

veszélyesebb szenvedélyéről mondottam, az a többiről 

is áll, ámbár különösen erről mondható, hogy csak 

futás által szabadulhatunk tőle. Mély bölcseségü és 

észszerű sző; arra emlékezteti az embert, mennyi függ 

attól, hogy sohase feledkezzünk meg önmagunk fölött 

uralkodni; mert vajmi nehéz a szenvedélyeket bilin-

csekbe szorítani, ha már egyszer szabad folyást enge-

dénk nekik. — 

Ami az összes emberiségről mondatott, az egye-

sekről is áll, ha a legfensöbb hatalom, melynek hivatá-

sa kormányozni, aláveti magát annak, aminek kötelessége 

lenne engedelmeskedni. Akkor az alsóbbrendű tehet-

ség mindinkább magasabb lábra kap, mig a fölsőbb-

rendüek tekintélye oly mértékben sülyed, amilyben 

erélye fogy, mig végre teljes anarchia, vagy erőszakos 

visszahatás be nem következik, visszaszerzendö az el-

vesztettet, és helyreállítandó a jogokat, melyekkel élni 
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aem volt szabad. E rend törvényei sajátságos hason-

latossággal alkalmazhatók egészen elütő természetű 

dolgokban is; talán azt lehetne mondani, hogy itt a 

törvény mindig egy és ugyanaz, azon csekély különb-

séggel, mely a szabályzandó dolog nemének igényei-

ből foly. 

Merem állítani, hogy mindazok, amiket a buja-

ság szenvedélyéről mondottam, a többi szenvedélyről 

Is mondhatók; és azt be fogom Önnek bizonyítani, ott 

lámadván meg Önt, ahol legérzékenyebb, — ember-

szereteténél; mert, amint tudva van, a bölcsész urak 

kl nem állhatják, ha valaki az emberiség iránti lángoló 

szeretetöket vonja kétségbe. Szünet nélkül kürtölik az 

átalános testvériség törvényeit, melyek Jézus religio-

Jában az embereket mint ugyanazon család tagjait ösz-

szefüzzék. Ezen parancsból foly a tilalom, felebará-

tunknak nem ártani, — és a mi elveink szerint nem-

csak nem ártani, hanem kárát sem kívánni; bünt kö-

vetünk el tehát, ha szivünket csak egy boszut forraló 

g°ndolatban is gyönyörködni hagyjuk. Ha ezen eset-

ken az Ön theoriáját alkalinaznók, következnek, hogy 
a keresztény erkölcstan, mint e tekintetben túlszigorú, 

Vetendő; helyette pedig a „szelíd ildomosság" tanácsa 

követendő, miszerint tilos ugyan felebarátunk ellen va-

temely kárthozó cselekményt véghezvinnünk, hanem 
neki azt kívánnunk, feltéve hogy csak a puszta óhaj 

'«ellett maradunk, szabad. Önnek ezen gyönyörű test-

vén szeretetét tehát körül-belül igy lehetne kifejez-
n i : »Emberek, ne okozzatok egymásnak kárt, akár 

15 
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tettel, akár szóval; mert ezáltal a józan erkölcstan 

elvei ellen cselekednétek, és megbántanátok az Istent, aki 

minket nem azért teremtett, hogy ellenségeskedjünk, 

hanem azért, hogy boldog egyetértésben éljünk. Ez 

kötelességtek; ami pedig szivetek benső szentélyét 

illeti, annyi roszat kívánhattok másoknak, amennyi 

csak tetszik; biztosak lehettek, hogy ezáltal nem vét-

keztek ; Isten nem oly végtelenül szigorú, hogy még a 

gondolatot és kívánságot is eltiltaná." — Nem tetszik 

Önnek a szeretet és teslvériesség ekként kifejezett 

törvénye igen sajátságos és különös dolognak? És 

mindazáltal, Önnek is csak igy kell és igy lehet ezt 

magyaráznia; mert én nem tettem egyebet, esak rend-

szerének egyes részeit illesztém. össze, hogy az egé-

szet annál világosabban beláthassuk. 

Nézetének föhibája tehát az, hogy a bensőt a 

külsővel ellenkezésbe hozza, föltételezi, miszerint a2 

erkölcsi kötelmek csupán csak külső cselekményekre 

vonatkoznak, ami nem egyéb, mint a polgári inoráj 

egy neme, végboncolgatásában pedig tiszta gyakori^1 

jog, melynek egyedüli célja, a nyilvános béke hábor' 

gatásának meggátlása. Ezt eredményezik az Ön néz6' 

tei, — és nem is feltűnő, hogy igy van; mert ilZ 

igen természetes, hogy, ha már egyszer Isten a világ" 

bél száműzetett, ha többé egy igaz vallásnak hely nenl 

adatik; vagyis, ha Isten befolyása az emberekre meg" 

hazudtoltatik, hogy akkor a dolgok csak külsőleg tekin-

tetnek, és a bölcsész előtt esak annyiban birnak j6" 

lentöséggel, amennyiben külsőleg valamely jót ered' 
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ményezni, vagy valamely roszat meggátolni képesek. 

Midőn Ön az Istent eltávolítja, vagyis ami egyre megy, 

midőn a religiőt feloszlatja, egyszersmind a lelkiisme-

retet is romba dönti, a benső embert is elöli, és a 

morált jólkiszámított haszonleséssé alacsonyítja. 

Következtetéseim bizonyára kellemetlenül fognak 

Hnre hatni, s nem is kétlem, miszerint rajta leend 

azokat valamiként visszatorolni. Hogy azonban minden 

fölösleges civódást kikerüljünk, kérem Önt, tekintsen 

végig még egyszer figyelmesen fejtegetéseim fonalán, 

ős ha ezt részrehajlatlanul s őszintén teendi, el kell 

ismernie, hogy szavaimban nincs sem hamisság, sem 

kicsapongás. 

De hogy még nagyobb világosságba helyezzem 

ős mintegy kézzel foghatóvá tegyem a tannak téve-

seit és következetlenségeit, melynek Ön oly buzgó 

hive, alkalmazni akarom azt az átalános testvériség 

ugyanazon törvényére ugyan, ámde nem amennyiben 
a z t i l t ó , hanem amennyiben p a r a n c s o l ó . — Mi-

helyest bizonyosnak tartjuk, hogy a rosz egyedül csak 
a külső cselekményekben lehetséges, egyszersmind 
a z t is bizonyosnak kell tartanunk, hogy a cselekmé-
nyek erkölcsi értéke, szintén csak a külsőségben van; 

hogy például dicséretes dolog ugyan felebarátunkkal 

Jőt cselekedni, hanem már nem az, neki jót ki-

i nn i . Tudja Ön, mire vezet az ilyen elv? Nem veszi 

észre, hogy ezen elv egy csapással semmisíti meg 
a bölcsészek ama philanthropiája által olyannyira ma-

gasztalt átalános testvériséget? Miféle szeretet az, 

15* 
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csupán csak külső cselekményekben áll? Lehet-e az 

igaz szeretet, mely nem a szívben honol? Nem vála-

szol-e erre már maga a nyelv is, midőn a j ó t é t és 

j ó a k a r a t , azaz a cselekmény és óhaj között külön-

böztet „ Nem kitünöleg dicséretes erény-e mindkettő ? 

Nem érdemel-e az olyan dicséretet, aki eszközök 

hiányában jótevő ugyan nem lehet, de legalább jó-

akaró, — vagyis aki legalább akarna jót cselekedni, 

ámbár az lehetetlen neki. És nem kivánja-e az olyan, 

aki jót cselekszik a jót, mielőtt azt végre hajtaná? 

Vagy más szavakkal, nem jóakaró-e a jótevő? Nem 

tudom, igy kekinti-e Ön a dolgot; én legalább az óha j 

és c s e l e k m é n y között oly szoros összeköttetést 

látok, miszerint azokat egynek, vagy pedig az utóbbit 

az első teljesülésének tartanám. Sőt még azt is mon-

dom, amidőn itt egyedül csak a jótétre akarok vonat-

kozni, hogy én, ha magamnak egy oly egyént gondo-

lok, aki valamely oknál fogva jót cselekszik ugyan, 

de nem hordja szivében a szeretet édes érzelmét, 

mely öt ama jó cselekményre ösztönzé, azaz ha a jó-

tétet a jóakarattól elválasztva látom, hogy én az oly 

egyén jó cselekményét vagy erény nélkülinek, vagy 

legalább hiányosnak és megfosztottnak tartanám azoa 

legszebb díszétől, mely beléje kenetet és bájt öntött 

volna. 

Amint látja, kedves Barátom, a keresztény religi0 

nem minden ok nélkül figyel a benső cselekmények^ 

is, nem ok nélkül terjeszti ki követeléseit és tilalmad 

lelkünk bensejére is; amiért tehát öt keménységről» 

\ 
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túlszigorról vádolni annyi, mint nemcsak a vallás, ha-

nem a józan ész morálját is megdönteni. Ily szoros 

kapcsolatban vannak egymással az olyan dolgok, me-

lyek első pillanatra egészen különbözőknek tűnnek 

lel; igy szövődnek egymásba az egyes vallási igazsá-

gok, mint megannyi egymásból kifolyó lánc-szemek; 

egyet sem lehet tagadni anélkül, hogy ne kényszerül-

nénk egyszersmind a többit és olyakat is elvetni, me-

lyeket különben igaz őszinteséggel és ragaszkodással 

tisztelünk. Óhajtanám, hogy a mondottakból azt követ-

keztesse, amire Önt már annyiszor figyelmeztetőm, s 

amit minél többször ismételni soha rest nem leszek, 

hogy ugyanis, mily sok függ attól, ha a vallási kér-

dések fejtegetésében őrizkedünk azokat egymástól el-

szigetelteknek, önállóknak tekinteni; különben ki va-

gyunk téve a veszélynek, hogy megcsonkítjuk az igaz-

ságot; — már pedig a csonka igazság tévely. A bi-

tetlenek és kétkedők majdnem mindig ezen betegség-

ben szenvednek; elszakítanak valamely dogmát, paran-

csot, vallási gyakorlatot, vagy szertartást, elválasztják 

azt a többitől, elemezik és boncolják, anélkül hogy a 

többi dogmák, parancsok, gyakorlatok és szertartások-

hoz való viszonyát figyelmükre méltatnák; egyoldalulag 

tekintik az ilyenek a dolgot, s igy nem is esik nehe-

zükre e — vagy ama parancsot kegyetlennek, e — 
Vagy ama dogmát képtelenségnek kikiáltani. Nem léte-
z»k az igazságnak egy oly neme sem, mely ily vizsgá-

i t mellett sértetlen maradna; mert ilyenkor az igazság 
nefn tekintetik ugy amint van, hanem amint azt a böl-
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csész szemüvege mutatja. Soha nem létezett agyvázak 

alkottatnak; kikerülik a valódi ellenséget, hogy ábránd-

alakokkal vívhassanak, melyekkel nem épen nagy 

vitézség sikra kiszállni, amennyiben a legcsudásabb 

ábrándsereget is egy csapással megsemmisíthetjük. A 

morálban, különösen ha a leginkább édelgő csábérzel-

mekröl van szó, nem nagy mesterség a vigyázatlano-

kat rászedni, midőn ártatlan üde ital gyanánt halált 

hozó mérget nyújtanak nekik. Ugyanígy áll a dolog 

például azon nehézséggel is, mellről becses levelében 

említést tesz; mi megegyezöbb inkább a természet 

ösztöneivel, a sziv legkellemesebb érzelmeivel, mint 

Önnek tana? „Miért ne lenne elégséges", mondja Ón, 

„a társadalomra, családra és személyre káros követ-

kezményű cselekményeket eltiltani; miért egészen a 

lélek bensejébe hatni, a szivet gyötörni, és oly öm-

lengések visszatartására kényszeríteni, melyek távol áttol 

hogy bűn lennének, még Isten által is csak a termé-

szet ártatlan pajzánságának tekintetnek? Ha a roszat 

el nem követjük, kinek árthat kívánságunk? Lehetsé-

ges-e, hogy az Alkotó alkotmányának legártatlanabb 

cselekményei által is inegbántathatnék?" — íme aZ 

úgynevezett sentimental ugrás, melyet döntő oknál 

tisztelnek azon elfogulatlan, lángoló szellemek, kii 

félénken tekintgetnek oly lanítmány után, mely gyár' 

lóságaikat igazolni képes, és valamennyire szelídebb^ 

teszi azon morál szigorát, melyet a katekismusba'1 

tanultak vflla. Ezenkívül veszélyes sophismákat is ho^ 

Ön elő, amilyenek legkevesbé sem használnak azok-
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nak, akik kedveért alkalmaztatnak; söt ellenkezőleg, 

elcsábítják s erkölcsileg megrontják őket. Azoknak 

tehát, aHk ilyesmivel lépnek fel, igy kell válaszolnunk : 

»Lehettek-e oly kegyellenek megengedni, hogy a 

szomjazó ajkak megérintsék az üde italt, melyet so-

várgva óhajtanak, s eltiltani, hogy azt mégis Ízleljék? 

Lehettek-e oly kegyetlenek bensöleg teljes szabados-

ságot engedni a szenvedélyeknek, de külső kielégítte-

tésöket megakadályozni ? Lehettek-e oly kégyetlenek, 

bogy ellen ne szegüljetek a sziv mélyében duló zivatar-

nak, állandó ingerlés és harccal kínozzátok azt, — és 

Meg engedjétek egyszersmind, hogy a fájdalmat enyhülés, 

a benső lángokat külső kitörés kevésbé égetőkké és 

kínosakká tegye? Vagy tökéletesen zárjátok el a baj 

ösvényét, vagy ha nem teszitek, adjatok irt a fájó 

sebeknek, és ne kényszerítsétek a benső embert a 

külsővel, a szivet a cselekménynyel harcolni. Ha már 

emberbarátoknak akartok látszatni, arról is gondos-

kodjatok, hogy téves engedékenységtek ne legyen oly 

iszonyúan kegyetlen." 

Arra pedig, amit Ön a második pontban kérdez, 

váljon hánthatják-e Istent az ö teremtményének benső 

cselekményei, felelem : ha igaz, hogy Isten és az embe-

riség közt bizonyos viszony áll fen, ha az Alkotó nem 

fordult el alkotmányaitól, ha őket mindig ugy tekinti, 

Mint fenséges gondviselésére érdemeseket: nem vi-
lagos, nem belátható-e, hogy az ész és akarat, az 

emberiség e legnemesebb öröksége, mely azt képessé 

teszi Alkotóját megismerni és szeretni, inely azt az 
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állatok fölé emeli, a teremtés királyává magasztalja, 

hogy — ismétlem — az ész és akarat nem lennének 

kiváltképen a legfönségesebb Isten gondviselésére ér-

demesek ; hogy Isten ne becsülné csak annyira is 

a külső cselekményeket, amennyiben azok az öntudat 

benső szentélyéből forrásoznak, mely által egyedül 

akar megismertetni, szerettetni és imádta'ni. 

Mi az ember benső élete nélkül ? Mi az erkölcs, 

ha ész és akaraton nem alapul? Szilárd, vagy csak 

ésszerű tanítmány-e az olyan, mely az emberségesség 

túlságos érzetének látszatával a méltóság és függet-

lenség nyegléskedésével épen azt sújtja az emberben 

kegyetlenül agyon, ami benne leginkább független 

és nemes. 

Legyen meggyőződve, kedves Barátom, hogy 

nincs abban, ami a religióval ellenkezik, sem igazság, 

sem érték. Ami első pillanatra nemesnek és becsesnek 

tűnik fel, valójában többnyire silány és becstelenítő. — 

Ami pedig ama philantropi érzeményeket illeti, taná-

csolom Önnek, őrizkedjék az olyan rögtönzött inspi-

ratióktól, melyek döntő okoknak látszanak ugyan lenni, 

hanem a hit és a józan bölcsészet világánál értéktelen 

alapnélküli következtetéseknek mutatkoznak, melyek 

téves elvek által támogattatva csupán csak azt célozzák, 

hogy az anyagot a szellem fölé emeljék, és a buja 

szenvedélyeknek a kebelben utat törjenek. Addig is 

határozza Ön meg, mivel szolgálhat 

őszinte barátja 

B. J. 
^ <c 



Tizenharmadik levél. 

T i s z t e l t B a r á t om ! 

I É T * ^ 

f^Ammár látom, hasztalan fáradozom Ont a religio dog-

Atmái és az ezeket támogató elveknek rendszeres vizs-

i^gálatára szoktatni; Ön híien ragaszkodik rendszeréhez, 

|t. i. semmi rendszerhez nem ragaszkodik, lelkiismeretesen 

engedelmeskedik kitűzött elve intésének, miszerint 

egyátalán semmi szabály iránt sem akarja magát le-

kötelezni és szerteszállong, mint a lepke, virágról 

virágra — s épen akkor változtatja rögtön helyét, 

midőn én már azt kezdem hinni, hogy valamely fő-

kérdésbe elmerült és hosszabb ideig fogja egy helyen 

a szent város bástyáit ostromolni, mig Ön ujabb ro-

hammal fenyeget, valószínűleg azon jé remény fejében, 

miszerint én sietni fogok az újonnan megtámadt pontot 

védeni és idüt engedek Önnek helyét ismét megvál-

toztatni s engem ilyformán az óhajtott siker nélkül 

kifárasztani. — Azonban tévedek mégis, ha azt mon-

dom, hogy siker nélkül fáraszt; mert ha mindeddig 

nem valék is képes Önt az üdvösség útjára vezérelni, 
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ami talán épen azért nem sikerült, mivel öszfüggő és 

rendszerinti tárgyaláshoz szokni egyátalán vonakodott, 

mindazonáltal reménylem, hogy legalább néhány oly 

előítélet hamisságáról gyözteltem meg Önt, melyek 

kétségkívül képesek lettek volna elzárni az utat, ha 

majdan lelke egy magasabb ihlet állal áthatva, szive az 

Úr szent malasztjának erejével felfegyverkezve, elha-

tározandja magát komoly akarattal lépni a religio ál-

dásos ösvényére, szétzúzván a jelenleg még akadályul 

szoloáló bilincseket s kiszabadulván szerencsétlen ál-

lapotából, melyben — mint óhajtom —* nem fogja 

Önt a halál órája meglepni. — Eltérve e bevezetéstől, 

melyet Ön talán tolakodásnak fog mondani, de melyet 

én igen üdvös tolakodásnak tartok, sietek Önnek a 

religiónak egyik magasbecsü erénye ellen felhozott 

nehézségeire felelni. — 

Mindenekelőtt örömemet nyilvánítom, hogy el-

végre már megszabadultunk az előbbi levelein tartal-

mát képező vizsgálódásoktól. Ámbár Ön egy igen ér-

dekes és elvont pontot érintett azokban, a tárgy mégis 

oly kényes és sikamló, melyről csak ugy lehet biztossággal 

beszélni, ha minden egyes szót latra teszünk és ki-

fejezésekel keresünk, melyek mig az igazságot felde-

rítik, egyszersmind minden a jó erkölcsöket és a sze-

mérmesség érzetét megsértőt fátyollal takarnak. Ellenben 

az a l á z a t o s s á g oly tárgy, amiről körülírás nélkül 

is lehet beszélni, és mégsem fenyeget mindig a ve-

szély, hogy egy kevesbé megfontolt szavunk, szégyen -

pirral fogja arcunkat borítani. 
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Ön némikép Voltaire alakját ölti magára, midőn 

az alázatosságot gúnyosan „ m a g a s z t o s n a k " mondja, 

mely névvel mi keresztények, oly szívesen tiszteljük 

meg ezen erényt. Ugy látszik, Ön igen téves fogal-

makkal bir ezen erényről, ha azt képes állítani, hogy x 

bármennyire óhajtaná is, az ascetikus könyvekben 

kívánt módon mégsem volna képes alázatos lenni, 

azon egyszerű okból, mert tilosnak tartja önmagát 

megcsalni, amire még akkor is képtelen, ha önmagát 

kényszeríteni akarná. Elmosolyodtam, midőn soraiból 

továbbá azt értéin, hogy Ön azt hiszi, miként egy 

megoldhatlan nehézséggel lepett meg azon állításában, 

miszerint lehetetlen önmagát az emberek közt legegy-

iigyübbnek tartania, midőn nyilvánosan látja, mily nagy 

azok száma, kik nem birnak azon kevés, vagy sok 

ismerettel, miket Ön a nevelés által nyert, vagy ön-

szorgalmával szerzett, s hogy ép oly kevéssé tarthatja 

magát a halandók legrosszabbikának, mert nem lop, 

nem gyilkol, ós nem cselekszik más igen sokak által 

elkövetett gonoszságokat; már a mysticusok tanítmánya 

szerint, a tökéletes alázatosság ép ebben áll, s ily mó-

don jutottak ahoz a legkitűnőbb szentek, kik ez erény-

ben legnagyobb haladást tettek. 

Azon sem csudálkozoin, hogy Önnek nem nagy 

kedve van, mint mondja, az utcákon a bolondot ját-

szani, azon célból, hogy az emberek megvessék, s az 

által alkalma legyen az alázatosságot gyakorolhatni. Ha-

nem igen is csudálkozom a felett, hogy Ön az ilyen 

ellenvetést megoldhatlannak tartá, s a diadaléneket már 
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előre hangoztatja, kinyilatkoztatván, hogy az ily elvek 

és példákból következő képtelenségeket vagy el kell 

nyelnünk, vagy kárhoztatnunk kell a nagy szentek 

életét s tűzbe dobnunk a leghíresebb asceták munkáit. 

Nekem az Ön dilemmája azonban nem látszik oly tö-

kéletesnek, hogy minden kimenekvést elzárjon; sőt 

még azt is merem hinni, hogy koránsem kellene kép-

telenségeket nyelnünk, sem a Don Quixotte nagynén-

jének s a falujában levő lelkésznek kellemetlen fog-

lalkozását magunkra vállalnunk. 

Ön, ki nemes, nagylelkű érzelmekkel dicsekszik, 

bizonyára nem ellensége sz. Tereziának, kit, habár Ön 

elfogult ábrándozónak tart is, ugy hiszem, kitűnő erényei, 

tiszta lelke, nemes szive, tiszta s mélybelátásu észte-

hetsége, valamint kedélyes és magasztos irályától nem 

tagadhatja meg a megérdemlett dicséretel. Jól tudja 

Ön, hogy e szent nő a keresztény erényekről saját 

tapasztalásából is szólhatott, hogy ö, aki oly kimond-

hatlan sokat olvasott, elmélkedett, s fölvilágosodott 

egyénekkel — vagy mint szokta volt mondani — nagy 

tudósokkal oly gyakran társalgott, igen jól tudhatta, 

miben áll az alázatosság, miként kell azt érteni, s mit 

tanít a kath. egyház ezen erényről. Eltudná Ön hinni, 

hogy e szent az alázatossság fökellékének az önmeg-

csalást tartá? Bizonyos vagyok benne, Ön még mitsem 

gondolkodott e szent nő azon nyilatkozatáról, melyet ö 

az alázatosság felöl ad; gyönyörű nyilatkozat, mely ugy 

látszik különösen az Ön ellenvetésének megdöntésére van 

kigondolva. Azt mondja ugyanis a szent, ö fel nem fog-
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hatta, miért oly kedves Isten előtt az alázatosság, s 

midőn egy napon e fölött elmélkednék, az okát ebben 

találta föl: „Mert az alázatosság igazság!" — Amint 

Ön látja, itt sző sincsen a csalódásról; az alázatosság 

jly távol van minket arra kényszeríteni, hogy ellen-

kezőleg épen ö az, mi a csalódást megsemmisíti; mert 

az ok, mely miatt az Isten előtt annyira kedves, az 

igazság. 

Néhány szóval értelmezni akarom sz. Teréziának 

e gyönyörű mondatát, s elegendő lesz e szent nő tiszta 

értelmű nyilatkozatát szem előtt tartanom, hogy meg-

foghatóvá legyen Ön előtt, mi az alázatosság, miuma-

gunk, — Isten és felebarátunkra való vonatkozásában. 

Váljon ellenkezik e az alázatosság erényével az, 

ha az Istentől nyert természetes és természetfölötti jó 

tulajdonságainkat elismerjük? Nem! Lapozza Ön ke-

resztül a scholasticusok és mysticusok összes munkáit, 

s mindnyáját öszhangzónak találandja azon vélemény-

ben, miszerint ezen erény a fönebbi elismeréssel nem 

ellenkezik. Ki minden szempillantásban tapasztalja, hogy 

nagy könyüséggel megért mindent, mit olvas, vagy 

kall; hogy neki elegendő, a legelvontabb dolgokat is 

csak figyelemmel kisérni, s azokat azonnal egész vi-

lágosságukban s jelentöségökben fölfogja: az ilyen 

kaladék nélkül meggyőződhetik, hogy az Isten öt kü-

lönös kedvezésben részcsíté; sőt azt is mondom, hogy 

e meggyőződését el sem foj hatja magában, mert az a 

tények oly sorozatából áll, melyek az emberi létnek 

állandó következményei s fötényezői azon benső élet-
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nek, melyről épen oly bizonyosak vagyunk, mint tes-

tünk létezéséről. 

Képes Ön elhinni, hogy sz. Tamás ép oly tudat-

lannak tartá önmagát, mint zárdájának egynémely 

laicus barátját? Lehetséges-e képzelni, hogy szent 

Ágoston épen oly kevéssé vélte a hittudományokat 

tudni, mint a tömeg bármelyike, melynek ö ugyanazt 

hirdeté és értclmezé? Vagy föltchetjük-e azt sz. Je-

romosról, ki a keleti nyelvekben s minden más a 

szentírás magyarázatához szükséges tudományokban 

oly tágas és mély ismeretekkel birt, hogy bensöleg 

nem lett volna meggyőződve arról, miként ö a felüle-

tesnél jobban érti a görög és zsidó nyelveket, vagy 

hogy vizsgálódásait, miknek segélyével egészen a 

tudományok forrásáig fölemelkedett^ siker nélkülieknek 

tartotta? Oh nem; a keresztények ily esztelenségeket 

nem állítanak. Egy ily igaz, szép és Isten előtt any-

nyira kedves erény nem kívánhat tőlünk ily észellenes 

tulságoskodásokat; nem kívánhatja, hogy szemeinket 

behunyjuk és ne lássuk azt, ami a napnál is világosabb. 

A jól értett alázatosság tiszta ismerete annak, 

mik vagyunk, minden túlzás, vagy kisebbítés nélkül. 

A tudományos ember ezen előnyét bensöleg is elis-

merheti, csak őszintén elismerje egyszersmind azt is, 

hogy tudományát Isten adta neki, és hogy Istent illeti 

az abból eredő dicsőség és tisztelet. El kell ismernie, 

hogy habár tudománya öt sokkal magasabbra helyezé 

a tudatlanok vagy kevésbé tudósok serege fölé, még 

igen nagy a távolság közötte és azok között, kik tu-

dományuk terjedelme és mélységével öt sokkal fölül-
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múlják. Meg kell gondolnia továbbá, hogy tudománya 

legkevesbé sem jogosítja fel öt másokat lenézni, mert 

amint ö Isten különös kegyénél fogva nyerte azt, 

épen ugy bírhatnának avval mások is, ha az Urnák 

tetszett volna ezeket ilyesmivel megajándékozni. Meg 

kell gondolnia, hogy kitünö előnye koránsem szabadítja 

meg öt az egész emberiséggel közös gyarlóságok s 

nyomoroktól, — és hogy minél nagyobbak a tehet-

ségek, melyekkel Isten megajándékozó, minél világo-

sabban meg tudja különböztetni a jót a rosztól, annál 

szigorúbb leend egykor Isten előtti számadása is, ki 

öt e magas kitüntetése által bőkezűsége edényének 

szentelé fel. — Aki pedig erényekben gazdag, elis-

merheti azokat, csak egyszersmind azt is ismerje el, 

hogy azokat a kegyes Ég különös kegyének köszön-

heti; hogy, ha gonoszságot néni követ el, mit mások 

oly gyakran cselekszenek, ez csak azért történik, mert 

Isten keze tartja öt vissza a bűntől; hogy, ha Isten 

kegyelmének segítségével ismét jót cselekszik, a roszat 

kerüli, e kegyelem Isten ajándéka; hogy, ha már ter-

mészeténél fogva hajlik az erény gyakorlatára, mig 

az ellentétes bűnöket utálja; e hajlamokat Isten adta 

neki; szóval az ilyennek van oka elégedettnek lenni, 

de nem fölfuvalkodni; mert igazságtalanság magunk-

nak olyvalamit tulajdonítani, ami nem a mienk, és Is-

tent megfosztani az öt illető dicsőségtől. — 

De hallgasson meg erről még egy nagy szentet, 

Szalezi sz. Ferencet, azon férfiút, ki átalán minden 

keresztény erényben, de különösen az alázatosságban 
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igen magasra emelkedett, s látni fogja, miként ö nem, 

csak azt engedi meg, hogy jó tulajdonságainkat szabad 

megismerni, hanem üdvösnek is mondja süt tanácsolja, 

hogy azokra figyelmet fordítsunk és rólok minél gyak-

rabban és hosszasabban elmélkedjünk. 

„Könyörögsz, Philotheám, hogy mélyebben avas-

salak be az alázatosságba, mert amit eddig mondot-

tam e tárgyban, inkább emberi bölcseség volt, mint 

alázatosság. Némelyek vagy nem akarnak, vagy nem 

mernek azon kegyelmekre gondolni, melyekkel őket 

Isten különösen megajándékozd; mert attól félnek, 

hogy ezáltal öntelszelgök lesznek, — de ezek igen 

tévednek. Mert a nagy angyali tanító szerint nincsen 

biztosabb eszköz Isten szeretetére eljutni, mint jótéte-

ményeinek szemlélése; minél jobban ismerjük meg 

ezeket, annál bensőbben fogjuk öt szeretni. Mivel 

pedig a különös kegyelmek nagyobb hatást gyako-

rolnak ránk, mint az átalánosak, amazokat nagyobb 

figyelemmel is kell kisérnünk. Bizonyára, misem aláz-

hat meg minket az isteni irgalmasság előtt jobban, 

mint jótéteményeinek nagysága; és igazságossága előtt 

misem szégyeníthet meg jobban, mint gonoszságaink 

sokasága. Gondoljuk meg, mit telt érettünk ö, s mit 

tettünk ellene mi; s mig bűneinket egyenkint vizs-

gáljuk, tekintsük egyszersmind az isteni jótéteménye-

nyeket is egyenkint. Koránsem kell attól tartanunk, 

hogy ezáltal kevélységünk felgerjed, kivált ha szem 

elöl nem tévesztjük az igazságot, hogy ami jó van 

bennünk, nem minmagunktól van. Váljon megszünnek-e 
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az öszvérek esetlen s bűzös állatok lenni, mivel feje-

delmi bútorokkal és finom illatszerekkel vannak tir-

helve? „Mi jó van bennünk, amit nem kaptunk, ha 

pedig kaptuk, mit dicsekszünk vele, mintha nem kap-

tuk volna?" Ellenkezőleg, a vett jótétemények élénk 

meggondolása alázatosságra vezérel minket; mert az 

ismeret elismerést szül. És ha az isteni jótétemények 

e szemléletében a kevélység rohama érintené is szi-

vünket, van ellene biztos gyógyszerünk; háladatlan-

ságaink, tökéletlenségeink s gyengeségeink meggon-

dolása. Ha megfontoljuk, mit cselekedtünk, midőn Isten 

üein vala velünk, könnyű lesz belátnunk, hogy mind-

azon jó, amit teszünk mikor velünk van, nem a mienk, 

nem tulajdonunk; ezen elismerés kedvessé tcendia jót, 

melylyel birunk, örvendve fogjuk azt élvezni, de a 

dicsőséget Istennek engedjük át, aki annak szerzője. 

A boldogságos Szűz is azt hirdeti, hogy Isten nagy 

dolgokat cselekedett vele; de e vallomásának célja 

önmegalázása és Isten dicsőítése. „Magasztalja lelkem 

az Urat — igy kiált föl — mert nagy dolgokat cse-

lekedett velem a hatalmas." (Philothea, 3. könyv. 5 fej.) 

Alig lehetne a tárgyaltak javára annál dulogba-

vágóbb bizonyítékot fölhozni; innét világosan látja Ön, 

hogy itt szó sincs az önámitásról, sőt ellenkezőleg az 

mondalik, hogy a dolgokat ugy ismerjük meg, mint va-

lóban vannak. — De Ön bizonyosan azt fogja ellen-

vetni: „Miért nevezik bát a nagy szentek magukat 

legnagyobb bűnösöknek, miért mondják magukról, hogy 

ők méltatlanok arra, hogy a föld őket hordozza, s ők 

• 16 
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a leghálátlanabbak az emberek között?"— Értse meg 

Ön e szavak valódi értelmét; jegyezze meg, hogy azok 

a legmélyebb töredelem érzelmeiből fakadnak, hogy 

oly szempillantásokban mondattak ki, midőn a lélek 

Teremtője jelenlétében egészen megsemmisülve érzi 

magát; ha ezt megfontolja, befogja látni, miként az 

olyan nyilatkozatokat igen észszerűen lehet magyarázni. 

Lássuk ezt példában. Midőn sz. Terezia önmagát a 

földön legnagyobb bűnösnek mondja, azt kell-e hin-

nünk, miszerint ö magát a legelvetemültebb nők bű-

neiben részesnek gondolta, jóllehet telkének és testének 

tisztaságáról bensöleg meg volt győződve, és jól is-

merte azon kimondhatlan kegyelemajándékokat, melyek-

kel öt Isten felékesítő va'a ? Bizonyára nem. Söt többet 

mondok. Lehet-e elhinni, hogy ö lelkiismeretét csak 

egyetlen-egy halálos bűnnel is terheltnek tartá? Ezt 

sem; mert akkor nein mert volna a legszentebb Oltá-

riszentségben részesülni, melyhez pedig igen gyakran 

és a szeretet legnagyobb elragadtatásával járult. E szent 

nö jól tudta, vajmi sok a legsúlyosabb bűnökkel terhelt 

egyén van e világon; hisz ö volt az első ezeket meg-

siratni és Istent kérni, tekintene e szerencsétlenekre 

a könyörület szemeivel. Midőn tehát ö mégis a világon 

legnagyobb bűnösnek vallja magát, szavait nem oly 

szigorú értelemben kell venni, amint Ön azt teszi. 

Mit akart ö tehát kifejezni? Azt megtudni nem nehéz. 

Képzeljük magunknak ama mély érzelmeket, melyek 

az ö szivét elolvaszták és tökéletesen felfogjuk a sza-

vak értelmét, melyekben Ön megbotránkozott. Midőn 
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az Isten jelenlétébeni élő hittel, égő szeretet, töredelmes 

és alázatos szívvel vizsgálná lelkiismeretét, észrevehe-

lett olykor abban némi kis tökéletlenségeket, melyeket 

az isteni szerelet sugara még nem emésztett föl; eh-

hez járulhatott még a múltnak emléke is, midőn, ám-

bár már akkor az erények dicső magaslatán álla, még-

sem haladt minden tökéletlenség nélkül ama magasztos 

Ösvényen, mely öt a szentség fénycsucsára vezeté és 

már halandó testében is angyallá tevé. Talán az em-

lékezet e csekély homályfoltokra, az ég szózatának 

kövelésében nem mindenkor elégséges készségére, — 

ellentélben pedig a természetes és természetfölötti 

kegyajándékok, melyekkel öt Isten földiszílé, s mind-

ezeknek öszhasonlílása erős bitbuzgalma, lángoló sze-

fete és az Isten jelenlétének benső tudatával, ami öt 

e halandóság köréből kirágadá s egy magasabb regio 

szentelt berkeibe emelő: mindez még a bocsánandó 

bűnöket is utálatosságban és nagyítva láttatá vele, 

hálátlanságát elismerni kényszerítő őt s keseregni lany-

hasóga fölött, hogy az Ur sugalmainak már előbb na-

gyobb buzgósággal nem engedelmeskedett; és végre ösz-

szehasonlítván az ö szentségét Isten szentségével, hálái-

binságót az Isten jótéteményeivel, Isten iránti szeretét 

tetennek iránta tanúsított szeretetével: egészen meg-

semmisülve érző magát a Magasságbeli előtt; eltévesztő 

szemeiből szép lelkének erényességét, s egyedül gyen-

geségeire, hibáira gondolva fölkiáltott, hogy ö a leg-

nagyobb bűnös a nők közölt, a leghálátlanabb teremt-

mény a világon. — Mi esztelenség vagy együgyüség 

16* 
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.. . 
van ebben? Bátorkodnék On kárhoztatni egy alázatos-

ságában luláraduzó kebel ömlengéseit, mely önseinmi-

ségébe merülve, az isten jelenléte által mélyen áthat-

va, elismeri hibáit, azokat élénk színekben látja és föl-

kiált, hogy azok a világ legnagyobb bűnei? Nem is-

meri On fel ezekben inkább a föllángoló szerelet ki-

fejezését, mint az önámítás szavait? 

Ha a bölcsészek nyelvén akarnék beszélni, azt 

mondanám Önnek, liogy a keresztény alázatosság leg-

alkalmasabb valódi bölcsészek képzésére, ha valódi böl-

csészeinek mondható ugy ismerni meg a dolgokat, 

mint valóban vannak, minden nagyítás vagy kisebbítés 

nélkül. 

Az alázatosság mitsem vesz el értékünkből, mert 

ö nem tiltja jó tulajdonainknak elismerését; csak egye-

dül arra kötelez, miszerint megemlékezzünk, hogy 

azokat Istentől kaptuk. E megemlékezés lelkünket nem-

csak el nem csüggeszti, hanem inkább föleleveníti; 

erőinket nemcsak nem gyengíti, hanem inkább fölele-

veníti és cdzij mert mig szemeinkből nem tévesztjük 

a forrást, mely által javaink szivünkbe folydogálnak, 

mindaddig nem fogjuk feledni, hogy valahányszor élő 

hittel s tiszta szándokkal járulunk e kegyelemforrás-

hoz, mindannyiszor gazdagon fog áradozni enyhítő 

vize, hogy minden lehető szükségeinkben kielégítsen. 

Az alázatosság nem tiltja megismerni a jót, melylyel 

bírunk, de nem engedi, hogy megfeledkezzünk vét-

keinkről, gyarlóságainkról, nyomoruságunkról; meg-

engedi, hogy természetünk nagyságát, méltóságát és 
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előnyeinket megismerjük, de tiltja, hogy bármit is túl-

ságosan nagyítsunk, hogy önmagunknak tulajdonítsuk 

mindazt, amivel bírunk, hogy feledjük azt, akitől ja-

vainkat kaptuk. Az alázatosság tehát isten iránti elis-

merés és hálával tölti el keblünket, s élénken érezteti 

velünk csekélységünket a végtelen Lény mindenható-

ságának ellenében. 

Az alázatosság to\ábbá a felebaráti szeretetet is 

szilárdítja, mert nem engedi, hogy magunkat másoknál 

többre becsüljük, és előnyöket bitoroljunk magunknak, 

melyekkei nem bírunk. Növeli nyájasságunkat a társal-

gásban s mig saját gyarlóságainkkal megismertet, mások 

iránt részvevőkké teszen; szivünket tisztán megőrzi 

a kevélységtől s ennek elválhallan kísérőjétől az irigy-

ségtől, és igy tiszteletet, nyilvános böcsülést ébreszt 

bennünk az érdem iránt, bárkiben találjuk is azt; föl— 

gvulasztja kötelmünket mindenkinek megadni a meg-

érdemelt dicséretet s eltávolít minden kicsinyes félelmet, 

mely attól tart, hogy ezáltal saját érdemeink szen-

vednek csorbát. 

Minthogy épen az érdemekről beszélek, szeretném 

tudni, megbotránkozik-e Ön ahban is, hogy az alá-

zatosság nem engedi meg az ember dicséretét va-

dászni s azokban öntctszőleg gyönyörködni; — hogy 

az öntetszelgés hiú tömjénfüstjénél, mely immár any-

üyiak fejét elkábító, sokkal magasztosabb érzelmekre 

ébreszt? Ha csakugyan ugy volna, nem kétlem, hogy 
egvetlen ok is elég lesz hibás véleményét megdön-

teni., — Jónak tart-e Ön mindent, aiiű emberi nagy-
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ságot szerez? Reménylem, Ön erre igennel felel. Ám 

legyen; a világ hősnek tartja azt, ki dicséretes tette-

ket visz véghez, kit a dicséretek nem szédítenek el, 

ki a sima hízelgések illatárjában nem gyönyörködik 

és fejében magasztos eszmékkel, szivében nemes érzel-

mekkel siet kitűzött célja felé. A világ tehát igazságot 

szolgáltat az emberi hiúság megvetöinek, vagyis azok-

nak, kik a valódi alázatosságot tettleg gyakorolják; s 

Ön kevesbé volna igazságos mint a világ? — A mon-

dottaknak bebizonyítását óhajtja Ön? Im itt van: aki 

nem alázatos, az dicséretet hajhász. Tudja Ön, mi 

történik az ilyennel, ha aggasztó törekvése napfényre 

jö? Nevetség s guny tárgyává teszi magát. Ha a vi-

lágnak tetszeni akarunk és nem vagyunk igazán alá-

zatosak, színlelni szoktuk az alázatosságot; külsőleg 

mintegy értésére adjuk a világnak, hogy mitsem gon-

dolunk dicséreteivel s ha részesülnénk is olyanokban, 

mint nem érdemelteket visszautasítjuk. Látja, kedves 

Barátom, mily bölcs, mily nemes, mily fönséges a ke-

resztény vallás; épen azon e r é n y b e n , mely leala-

csonyítni látszik, rejlik a titok, miként lehet az em-

berek előtt is tartós becsülésre szert tenni. Örömest 

böcsülik az emberek az olyant, aki a dicséreteket 

megérdemli, de nem keresi; s megvetik, kigúnyolják 

azt, aki azokat vadászsza. Oly nagy ezen igazság 

ereje, Ibiként még a kevélység is, hogy böcsszomját 

kielégítse, az alázatosság köntösébe burkolódzik. IgY 

megy már e földön teljesedésbe a szentírás szava: 

„Aki magát fölmagasztalja, megaláztatik; és aki ma-

gát megalázza, felmagasztaltatik." — 
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Legyen ennyi elésr az alázatosságról. Hiszem, 

hogy az eddig mondottak megerősítik Önt azon meg-

győződésben, miszerint a keresztény religio szellemé-

hen értett alázatossághoz nem szükséges sem az, hogy 
az utcákon a bolondot játszuk, sem pedig hogy azt 

higyük, miszerint nem is mást, hanem egyenesen 

gályarabságot vagy nyaktilót érdemellünk, nemkülön-

ben hogy tudatlanabbak vagyunk annál, aki irni olvasni 
sein tud. — Ha Ön a szentek életrajzaiban oly ténye-

ket talál, melyeket nem tud magának megfejteni, em-

lékezzék meg, liogy mi minden titkolódzás nélkül ki-

mondjuk: vannak dolgok, melyeket az ember bámulni 

'gen, de utánozni nem képes. Óvakodjék emberi né-

zlek szerint megítélni azt, aini az emberek legna-

gyobb része előtt egészen ismeretlen módon történik. 

Rz, amit mi a kegyelem titkainak és csudáinak neve-

zünk, s mit némely bölcsész urak exaltationak s túl-

él t vallási rajongásnak szoktak nevezni. — — Addig 
is kellő alkalomra vár szívességével Önnek szolgá-

j á r a lehetni 

őszinte barátja 

B. J. 



Tizennegyedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

^ lYJLajdnem azt kell hinnem, miszerint nem a legjob-

^ fban kezdi magát kételyei mellett érezni; ugy tűnik 

^ f ö l , mintha szégyenlené magát miattok; mert erővel 
! nem akarja belátni, hogy állapota igen sokban külön-

böző azokétól, kiket Ön, habár jószándokból, de min-

denesetre igazságtalanul arról vádol, hogy sajátságos 

vallási nézeteik vannak. Soha sem mertem volna föl-

tételezni, hogy sok keresztény magaviselete Önnek 

olyannyira különösnek tessék, miszerint nem átallott 

egyenesen azt következtetni, hogy sok keresztény vagy 

merő szineskedésböl hisz, vagy pedig hisz, de nem 

tudja, mit hisz. Azt mondja Ön, miként történik, hogy 

mig a religio oly fönséges igazságokat tanít, melyok 

közöl némelyek magas mérvben érzékfelettiek s°t 

reltcntöek is, mégis vannak emberek, kik e tanoknak 

igazságáról bár meggyőződve, vagy élctök állal mon-

danak azoknak ellen, vagy pedig magukviscletét igcíl 

kevésben intézik szerintök. írja továbbá, képes ugy^ 
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magán: k rémi fogalmat alkotni egy sz. Jeromos, sz. 

Benedek, Alcantarai Péter, a sz. keresztről nevezett 

János cs más oly egyének vallásosságáról, kik a vilá-

giak hiúsága és az örökkévalóság eszméje állal szivök-

ben át valnának hatva s mindentől, ami világi, elsza-

kadtak, minden őket környezőnek meghaltak, s egye-

dül csak Isten dicsőítésével, lelkük üdvösségével cs 

felebarátjuk boldogílásával foglalkoztak, — hanem 

hogy mindenekelőtt föl nem foghatja a roszak hitet, 

az olyanokét, kik meg vannak ugyan a pokol örökké-

való büntetéseiről győződve, és mégis mindenben ön-

maguk ellen cselekszenek; továbbá azok hitét, kik 

ámbár nem is roszak, hanem bizonyos közönyösség-

ben töltik napjaikat s nem sokat törődnek azzal, mi 

fog a halál után bekövetkezni; ide sorolja Ön az 

olyanokat is, akik az erényt gyakorolják ugyan, ha-

nem csak a lanyhaság eg/ nemével, anélkül, hogy át 

lennnének hatva azon eszme által, miszerint rövid idő 

még — és vagy végtelen boldogság, vagy iszonyú 

büntetés vár reájuk. — Ön mindebben megütközik 

és lehet, hogy e nehézségek a hit követésétől is visz-

szatarthatnák Önt, ha meg r.cm döntetnének; és való-

ban, ha ugy tekintjük a dolgot, mint Ön, akkor a 

remetéskedés és kétkedés közölt nincs középút, 

Mielőtt azonban a dologra térnék, lehetetlen Önt 

valamire nem figyelmeztetnem: azon különbségre és 

egymástól egészen elütő módokra ugyanis, nolyckkcl a 
religiot meg szokták támadni, és a kimondhallan nehéz-

ségre a kétkedőket és közönyösöket kielégíteni. Ha 
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valamely igen jámbor embert látnak, ki imádság és 

vezeklés közt tölti napjait, ki a földieket mulandóknak 

s hiúknak tekinti s mélyen meg van győződve ebbeli 

nézetének igazságáról, aki szóval és tettel világosan 

tanúsítja, hogy az Istent és az örökkévalóságot soha-

sem téveszti szem elöl, — akkor azt hozzák fel, 

hogy a religio nyomasztó, akadályozza az eszmefolya-

mot, szükebbíti a szivet, embergyűlölőket és haszen-

vehetlen egyéneket képez, s átalán csak barátoknak 

és apácáknak való. Néha ildomos tanácsokat is hallunk 

hangoztatni; emlékeztetünk, hogy a religio, ha nyája-

sabb és megnyeröbb alakba öltöztetnék, nem idegení-

tene el magától oly sokakat, akik különben szeretnék 

rendszabályait követni, hanem holmi búskomorokat, 

hallgatagokat, álszenteket és szemforgatókat mégsem 

hagynak magukból csinálni. — Ha ismét az eféle 

birák oly keresztényekkel találkoznak, akik ámbár szí-

vok mélyéből vallásosak, a hit nagyszerű igazságai 

által egészen áthatvák és a szigorú erkölcsök gya-

korlatában is talán igen buzgók, hanem mindamellett 

mégis derült és örömsugárzó arccal jelennek meg a 

nyilvánosságban, a társaságokban vidámak, enyelgök 

anélkül hogy legcsekélyebb jelét is adnák annak, mi-

szerint ők is lelkükben hordják amaz iszonyu gondo-

latot a pokolról, — ha ilyenekkel találkoznak, akkor 

megint az ilyen magaviselet sajátságosságát, felfogliat-

lanságát hányják szemünkre, és most megtámadják az 

olyanokat, akik az imént előttük még minden hiba, 

megvetés és guny nélküliek valának. Ha a religio 
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tetszik mert nevet; ha hallgat és csendes, közönyösségről 

vádolják. — Hasznos az ilyen ellenmondásokat kiemelni; 

kézzelfoghatólag mutatják ezek az olyanok esztelensé-

gét, akik ilyesmikkel foglalkoztatják agyukat vagy azért 

mivel beszédeik tárgya felett még keveset eszméltek, 

vagy pedig azért, mivel félrevezettetvén az inger által a 

religiot fostromolhatni, minden meggondolás nélkül kap-

kodnak ide s tova az argumentumok különféle nemei után. 

Azonban térjünk át a dolog nehezére, és lássuk, 

lehetséges-e a fönnehbi ellenvetéseket kielégítőleg 

megcáfolni. — Miképen lehetséges az, hogy egy val-

lásos ember rosz lehessen? — Ez — ha nem tévedek 

— Ön előtt a fönchézség. — Megbocsát Ön, ha őszin-

tén megmondom, miszerint annak, aki az ily nehéz-

ségen főnakad, igen kevés ismerete van az emberi 

szívről. Hiszen az emberiség nagyobb részének egész 

élete ily megmagyarázhatlan ellenmondások szövedéke. 

Ha az Ön nehézségének némi fontosságot tulajdoníta-

nánk, nem következnék egyéb, mint azt kívánni, hogy 

minden ember eszméi után induljon, és mindenki meg-

győződése szerint cselekedjék. Igen ám; de hol és mikor 

talál Ön ilyesmit a valóságban! Nem tapasztaljuk-e 

naponkint, hogy az emberek, eltekintve itt minden vallási 

eszmétől, a jót belátják ugyan és helyeslik, hanem 

azért mégis a roszat teszik? Videó meliora, proboque; 

deteriora sequor. Belátom a jobbat, és helyeslem is azt; 

mégis a roszabbat cselekszem. Nem a jót teszem, amit 

akarok; hanem a roszat, amit utálok. Non quod volo 
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bonum, hoc ago, scd quod odi maliim, illud facio. Hall-

gassuk meg csak, mit mond egy játékos saját szenve-

délyéről; a szőnok a szószéken sem fejezhetné ki 

magát erélyesebben a játék káros következményeiről. 

„Nincs ennél gonoszabb szenvedély" — mond ö. 

„Folytonos nyugtalanság, állandó békétlenség, örökös 

izgalom, mindig bizonytalanság és zavar; egyszer oly 

pénzözönben úszik az ember, hogy nem lud avval mit 

tenni, mig a második szempillantásban már ismét min-

denét elveszte, s barátjától kényszerül kölcsönözni, 

vagy jószágait elzáiogosítni, bútorait eladni, vagy pe-

dig valamely más szerencsétlen eszközt kigondolni, 

hogy egy kis összegecskére szert tehessen és szeren-

cséjét újra megkísértse. Ha veszt, kétségbeesik, ha 

nyer, mások kétségbeesését kell szemlélnie s tréfa 

vagy színlelt vidorsággal elnyomnia a szivünkbe plán-

tált szánalom érzetét. — Lehet-e kegyetlenebb szem-

pillantást képzelnünk, mint az, midőn a játékos azon 

öntudattal megy haza a játékasztaltól, hogy ő okozá 

kedves övéinek vagy barátjának szerencsétlenségét; 

ha megemlékezik, mily hő reménynyel sietett játszó-

társai köréhe, hógy ott állapotán javítson, s mily ki-

mondhatlan nyomorban kell most elvesztett javait meg-

siratnia. Alig fogható fel, hogy vannak emberek, kik e 

gyalázatos bűn zsoldosai. A játékos valóságos bolond, 

aki szüntelen kerget bizonyos csalképet, ámbár igen 

jól meg van arról győződve, és önmagán is volt már 

alkalma tapasztalnia, , hogy az nem egyéb, mint tiinő 

hiu csábfénv. A szülői tűzhelyet elsöizben elhagyó 
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szigorúan betudandó; de a tapasztalt férfiút nem lehet 

itt mentegetni," — — Hallotta Ön, kedves Barátom, 

mily észszerűen, mily szigorúan, mily kérlelhellenül 

lép fol e játékos cinkostársai ellen! De nézzen csak 

reá, mi érte öt? Szent beszédét még be sem fejezte, 

még beszél, és mily nyugtalanul tekiiitgél órájára, mily 

dobogó szívvel kérdezi a korülállóktól az idő állását. — 

Eltalálja Ön, mi baja? Megmondom. A kitűzött óra 

közéig, a zöld asztal már terítve, a cimborák elfog-

lulák helyeiket, türelmetlenül keverik a kártyát, és 

tombolva szidják a késedelmezel; nézze, mint emel-

kedik keble a gondolatnál, hogy még csak néhány perc, 

és o is dologhoz láthat; a pénzhalmok dühösen fog-

nak egyiktől a másikhoz keringeni, mig késő éjszakán 

végre a munka be lesz fejezve, s moralistánk — mint 

vetnémli — győztes marad, és tökéletesen helyre-

pótolja tegnapi veszteségét. Ö legalább ezen remény-

ken van. Alig hangzott el ajkairól az utolsó szó, föl-

emelkedik, kalapot s botol ragad, és bősz sebességgel 

iramlik lova, hogy az elhanyagolt időt még jóvá te-

hesse. Mit mond Ön az ilyen ellenmondáshoz ? — 

»Ugy igen", fogja Ön mondani, „ezen ember sziues-

kedő volt; máskép beszelt mint gondolt." - Legke-

vésbé sem, kedves Barátom; ö legbensőbb meggyőző-

désből beszélt, s ha a hallgatók maguk is nem voltak 

játékosok, leheletlen volt nekik tökéletesen felfogni 
ö z élénkséget, melylyel a szónok azokat érezte, ami-

ket mondott. — Ennek méginkábbi bebizonyítására, 
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tegyük fel, hogy ama játékosnak van egy fia is, öcscse, 

barátja, vagy más valakije, aki iráni meleg érdekkel 

viseltetik; nem fogja-e ö annak tanácsolni, hogy ne 

játszék? Igen, és ezt igaz őszinteséggel s szívből 

teendi; ha tekintélye van fölötte, meglillandja neki; 

ha nincs, sürgetve fogja öt kérni, — és ha szabadon 

beszélhet, fájdalommal kiáltand fel: „hidd nekem, a 

tapasztalás szól belőlem; e bűn engem is szerencsét-

lenné tett. Jaj nekem! attól rettegek, hogy még egé-

szen tőnkre juttat.„ — A boldogtalan; igen jól be-

látja ö önokozta baját, s őszintén elismeri könnyel-

műségét és esztelenségét; a józan megfontolás higgadt 

állapotában, valamint a böszültség és kétségbeesés 

nehéz óráiban, ezerszer szemére hányja azt magá-

nak; hanem azért még sincs elég lelkiereje megrög-

zött és a szokás által mindinkább öregbedő hajlama 

ösztöneinek ellenállhatni, tetteit szavaival és mély meg-

győződésével öszhangzásba hozni. — — 

Még egy másik példával is szolgálhatok. — 

Könnyű lenne ilyeneket a végtelenségig elősorolni, — 

Valaki meglehetős vagyonnal és feddhetlen hírnévvel 

dicsekszik, s családja körében oly boldogságot élvez, 

milyent csak kívánnia lehet. Tudományossága, eré-

nyessége, finom és pallérozott mivcltségének öntu-

data szánalmat gerjeszt benne mások tévedései iránt; 

ö fel nem foghalja, hogy áldozhatják fel némelyek ja-

vaikat, hogy mocskolják be nevöket, és hogy tehetik 

ki magukat ismerőseik gúnytárgyává valamely aljas 

szenvedély miatt. Kevés idő múlva az alkalom, vagy 
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gyakori társalgás öt is egy veszélyes szenvedély ke-

lepcéjébe ejté ; bálványának áldozza vagyonát, hírnevét, 

egészségét, sőt életét is. Hanem azért elfeledé-e régi 

meggyőződését? Váljon az életmód különbsége meg-

változtatá-e eszméit? — Bizonyára nem; ö most is 

ügy gondolkodik, mint ezelőtt; ö egy hajszálnyira 

sem tért el regi meggyőződésétől; hanem csak figyel-

metlenül mellőzte azt. Ha szülői, barátjai jóra intik 

és saját szavaira emlékeztetik, ha ugyanazon szemre-

hányásokkal illetik, melyekkel ezelőtt ö lépett fel mások 

ellen, ha kérik, fordítsa most saját hasznára szép ta-

nácsait, — mindezeknek azt fogja felelni: Igen, ugy-
van; igazságot beszéltek; hanem majd idővel . . . . ! " 

Ami annyit tesz, hogy nincs itt ismerethiány a lélekben, 

hanem tévely van a szívben. Ö nagyon jól tudja azt, 

hogy az arany serleg mérget tartalmaz; hanem azért 

mégis szájához emeli azt, ha a kóros láz erőt vesz 
rajta, jólehet biztosan tudja, hogy a kártékony ital el 
logja öt ölni. — Gondolkodjék Ön egykissé az összes 

hünök lelett, kisérjen figyelemmel minden szenvedélyt, 

és ugyanezen ellenmondást fogja mindegyikben találni. 

%en kevés ember van olyan, aki a magának készített 

húrt be nem látná, és mégis vajmi nehéz a jobbulós! — 

Legkevésbé sem lehet tehát abban megbotránkozni, ha 

valuki, ámbár a vallás igazságairól mélyen meg van 

győződve, mégis annak szabályai ellen cselekszik ; — 

és semmi esetre sem lehet következtetni, hogy valaki 

üem hiszi azt, amit beszél, ha szavait egyszersmind 

tettleg nem igazolja. 
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Ha Ön olvasott volna erkölcstani és ascelicai 

müveket, vagy a lelkiismeret kormányzatában tapasztalt 

férfiakkal társalgott volna, bizonyára jobban ismerné 

a lelkek szomorú és félelmes állapotát, valamint azon 

türelmet is, mely a gyónlatóatyákbán elkerülketlcnül 

megkívántatik, hogy elbánni tudjanak a szerencsétle-

nekkel s uj erőre bátoríthassák azokat, akik a bűn 

kerülését már százszor fogadták, vétkeiket keservesen 

megsiratták, a megérdemelt örök büntetéstől reszket-

nek, kik a jő tanács és intelem által, a mindenféle 

üdvszer és gondos óvakodás segélyével annyira talán 

mégis fölviszik, hogy vétkes hajlamaiknak egy ideig 

ellenállhatnak; hanem aztán csakhamar ismét vissza-

esnek, a lelkiatya lábaihoz borulnak, majd ismét újra 

elpártolnak, s e halálfélelemben mindaddig küzdenek, 

mig elvégre a szent malaszt ereje által erősbülve 

magukat föntarthatják, nyugalmas és békés életet él-

hetnek. 

Ha nem lehetetlen, sőt ha igen is gyakran tör-

ténik, hogy az olyanok, akiknek teljes, pontos és 

tiszta vallási fogalmuk van, mégis ledér életet élnek, 

akkor az sem felfoghallan, hogy mások, akik külön-

ben ezen nyomorúságtól mentek, magukviseletében 

mégis bizonyos közönyösséget tanúsítanak, ámbár lelkü-

ket alapos, szilárd, sőt élénk és lángoló hit hatja át-

Oly sok az ok, mely ily állapotot előidézhet, hogy 
hosszadalmas lenne mind elszámlálni. Legyen elég annyit 

megjegyezni, hogy az éleiben mindenütt felljsijuk a 

következetlenséget és ellenmondást; a jelen oly hatást 

\ 
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gyakorol az emberi elmére, hogy a multakról és 

jövendőkről teljesen megfeledkezik, és ámbár észszel 

ós szabadakaratlal van felruházva, jobb ismeretének 

dacára is, igen gyakran érzi a kárhozat útjára vonzó 

szenvedély zsarnoki halalmát. — A felhozott példák 

ós megjegyzések, reményiem, elóogé meggyözöleg bi-

zonyíték be megtámadásának alaptalanságát; mert ha 

okvédvei a bizonyításnak csak némi szinét is viselnék 

'«agukon, az következnék belőlük, hogy az erkölcsi 

elvek ellen cselekvőknek nincsenek erkölcsi elveik; 

hogy a legnagyobb rész határtalanul tudatlan azokban, 

'"olyek javára, becsületére szolgálnak, s érdekeit eme-

f'k; mert a lenagyobb rész lépten-nyomon önmaga 

Matt vágja a fát; hogy továbbá a torkos nem tudja 

"'értékletlenségc káros következményeit és az iszákos 

nem fél a bor részegítő erejétől slb; szóval, hogy sok 

eniber nem tudja azokat, miket kétségtelenül tud. 

Mondjuk tehát inkább, az ember állhatatlan, követ-

kezetlen, a jelen dolgok annyira elfoglalják elméjét, 

hogy képtelenné lesz a szempillantás érdekét és él-

vezetét a jövő érdeke és élveivel párhuzamítani; — ily 

"'ódon tökéletes és kielégítő magyarázatot fogunk 

nyerni, és nem lesz szükség az embert az igaznál 

tudatlanabbnak mondanunk. 

Még egy másik nagy horderejű kételyt veszek Ön-

nél észre ; leveléből ugyanis világosan kitűnik, hogy Ön 
a z l tartja, miszerint a relígio álalán igen csekély hasznot 

hoz az emberiségnek, mert a hivők, valamint a hitei-

knek, közönségesen épen ugy élnek, mintha a halál 
"r 17 
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után már nem volna sem reme'ny, sem büntetés. „Az 

emberek," irja Ön, „dolgaik után látnak, kielégítik 

szenvedélyeiket és szeszélyeiket, nagyszerű tervekkel 

foglalkoznak, szóval szórakozottan és a halállal mitsem 

törődve, jövendőjüket fitymálva a legnagyobb közö-

nyösségben élnek, olyannyira, hogy erkölcsi szem-

pontból a nagyobb részről azt lehet állítani, miszerint 

a religio befolyása az emberiségre semmivel sem több 

a nullánál." Ezen oly nagy biztossággal felté-

telezett állítás hamisvoltának bebizonyítására, elegendő 

már csak azon nagyszerű átalakulásról is megemlékez-

nünk, melyet a kereszténység elterjedése a nyilvános 

életben előidézett, E lény magában véve is kétségtelen-

nek állítja, hogy a religio tanítmánya koránsem volt ha-

tásnélküli az emberi erkölcsök megváltoztatására ; hogy 

ellenkezőleg, épen a religióban van a leghatályosabb 

erejű szer, melytől egyedül lehet szerencsés és siker-

koronázott eredményt várni. Igaz, az emberek most is 

dolguk után látnak, szenvedélyesek, kedvelik a gyönyört, 

szórakozásban és zajongva töltik idejöket; ámde azért 

mily nagy különbség van a hajdan és a most erkölcsei 

közölt! Ha levelem szűk köre megengedné, ezer bi-

zonyítékot idézhetnék igazolásomra s könnyen meg-

mutatnám Önnek, mily alapos igazsággal mondatott, 

hogy régenten egy év alatt több gonoszság követtelett 

el, mint most egy félszázad alatt. Emlékezzék Ön 

vissza az ó-kori bölcsészeknek a gyermekgyilkolásról 

szóló tanára, mely előttünk most már felfoghatlan lé-

leknyugalommal van megírva, mely nagyon is szembe-
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ötlöleg odamutat az akkori társadalom erkölcsi álla-

potának meztelenségére; emlékezzék vissza amaz ak-

koriban oly átalános, nálunk pedig szégyen és gyalá-

zattal bélyegzett undok bűnökre; emlékezzék vissza, 

mi volt a nő a pogányoknál, és mi a keresztény ini-

veltségü nemzeteknél: és be fogja látni, mily nagy-

szerűek a jótétemények, melyekkel a kereszténység a 

világot elárasztotta, — be fogja látni, mily nagy téve-

dés azt állítani, hogy a religio átalán igen csekély 

haszonnal van az emberiség életére. 

Ha valamely intézmény eredményeit vizsgáljuk, 

gyakran megtörténik, hogy csak a posiliv, vagyis a 

kézzelfogható eredményekre figyelünk, mig azokat, 

melyek negatív-eredményeknek nevezhetők és való-

ságukban ugyanazok az elöbbeniekkel, egészen meg-

vetjük. Mi mindig csak a jó eredményre figyelünk, 

mig a meggátolt roszat tekintetbe sem veszszük, ám-

hár a dolog velejét és lényegét becsülöknek mind-

kettőt egyenlő fontossággal kellene vizsgálni. 

Mivel a rosznak eltávolítása, mely ama bizonyos 

intézmény nélkül valósult volna, már magában is nagy 

jótétemény, azért köszönettel tartozunk amaz intéz-

ménynek a rosz eltávolításaért, amit ugy kell tekin-

tenünk, mint valamely jó létesülését. Hogy ezt kellő-

teg beláthassuk, csak azt kell fontolóra vennünk, mi 

terténnék akkor, ha amaz intézmény nem léteznék. Az, 
Rki a törvényszékek hasznosságát akarná tagadni, vagy 
aki fontosságukat csekélységnek tartaná, csak ily mó-

don győződhetnék meg tévedéséről. Ha például Ön 
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csekélységnek tartaná a törvényszékek fenállását, te> 

kintse csak, mi történnék, ha olyanok nem létezné-

nek, ha az útonálló, tolvaj, gyilkos, csaló és gyújto-

gató egyedül csak áldozata ellentállása vagy boszujától 

félne. Chaosz lenne a társadalomból, egyik a másik ellen 

fogna fegyvert, — és ezenkívül mennyivel növeked-

nék a gonosztevők szemtelensége és száma. Mi állja 

mindennek utjál? Kétségkívül a törvényszékek; mivel 

tehát ezek az ily tetemes bajt tőlünk távol tartják, 

kimondhatlan jótéteményt gyakorolnak. 

Tegyük most, ha religio nem léteznék, ha gyer-

mekségünktől kezdve fogalmat sem nyernénk a jövő 

életről, Istenről és kötelmeinkről. Mi történnék velünk? 

Nem aljasodnánk-e le mindnyájan lestben est lélek-

ben? Egyesek ugy, mint az összes társadalom, sebes 

iratnlással futnának az erkölcstelenség posványába. 

Ragaszkodhatunk-e tehát az Ön argumentumához, mond-

hatjuk-e, hogy mivel dolgaink után látunk, szórako-

zások közt élünk, kötelmeinkről, a jövő élet és Isten-

ről keveset vagry épen semmit sem törődünk, azért 

mindezeknek tudásával is felesleges bírnunk, és ezen 

igazságokat mélyen lelkünkbe véső neveltetésben ré-

szesülnünk? Amint látja, lehetetlen nem kárhoztat-

nom Önnek okoskodásait, ha ezen helyes szempontból 

tekintem a dolgot. Kétségtelen, hogy okadatolási mo-

dora valamint a jelen esetben érvénytelen, a követke-

zőkben sem lesz helyesebb. 

Ki mondotta azt Önnek, hogy ama szórakozott» 

zavart ember soha sem gondol vallására? Vagy azt 
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hiszi talán, hogy ö majd mindenkor meggyónja Ön-

nek, mit érez szivében, ha szemei szenvedélyeit hul-

lámzásba hozó s kötelmei teljesítésében akadályozó 

tárgyon csüggnek? Azt véli Ön, hogy ö majd őszintén 

elbeszéli, hányszor tárták öt vissza vallásos eszméi 

vétkes szándéka kivitelében, és hányszor tevék ki-

csinyekké bűnös cselekményeit? 

Annak, hogy mily nagy hatást gyakorolnak a 

vallásos eszmék az emberi cselekvésre, és mily élén-

ken lebegnek szüntelen lelke előtt, felötlő bizonyítéka 
ama villámgyorsaság, melylyel azok az életveszély 

esetében mutatkoznak. Majdnem azt lehet mondani, 

hogy az önfentartási ösztön és a vallásos eszme ugyan-

azon szempillantásban jelentkeznek. 

Mily befolyással van az önfentartási öszlön cse-

lekv éseink közönséges folyamára? Ha jól figyelünk, 

azt tapasztaljuk, hogy észrevétlenül is szüntelen aggó-

dunk életünk fen tartásáról; mindig oly cselekvéseket 

leszünk, melyek habár azokat figyelemre sem méltat-

juk, éltünk fentartását célozzák. Mi ennek az oka? 

Az, hogy minden, ami az emberi élettel szorosan ösz-

szefügg, folytonosan szemeink előtt lebeg; nem néz-

zük, és mégis látjuk; gondolkodunk felöle, anélkül, 

hogy észrevennék. — Amit itt a testi életről mondot-

tam,« szellemiről is áll. Az okosság, igazságosság, méltá-

uyosság, illendőség ezer eszméi szállongnak át leikün-

kön, cselekvéseinkre szüntelen befolyást gyakorolván. 

Ma hazudni akrrunk, ime a lelkiismeret azonnal azt 
Sllgja: ez méltatlan az emberhez, — és az ajkakon 
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mármár kitörö szó, az erkölcs és illem érzelme által 

elfojtatik. Egy oly személyről beszélünk, akivel feszes 

viszonyban állunk; vétkes vágy emelkedik keblünkben 

érdemeit ócsárolni, hibáját napvilágra hozni, öt rágal-

mazni. Ámde a lelkiismeret azt súgja fülünkbe: ezt nem 

teszi becsületes ember, ez nemtelen boszu lenne, — 

és mi elhallgatunk. Alkalmunk van csalni, anélkül 

hogy azt valaki észrevenné, anélkül hogy becsületün-

kön csorba ejtetnék, és mégsem csalunk. Mi akadá-

lyozza szándékunk kivitelét? A lelkiismeret szózata. — 

Kisértetben vagyunk egyik barátunk bizalmával vissza-

élni, titkait elárulni, azokat hasznunkra fordítani; — 

és az árulás mégis elmarad, még akkor is, ha bará-

tunk, célzott áldozatunk, rólunk azt fel sem tehetné. 

A lelkiismeret hátráltatott minket. — Ezen hasonla-

tok, milyeneket különben a végtelenségig lehetne 

felsorolni, elég érthetővé teszik, hogy az ember, ész-

revétlenül bár, igen gyakran engedelmeskedik lelki-

ismerete szavának, hogy még akkor is, ha lelkiismere-

tére és Istenre nem gondol vagy nem gondolni vél, 

ezek lelkében szüntelen működnek, ötet ösztönzik, 

visszatartják, útjában másfelé irányozzák, magaviseletét 

élte minden pillanatában vezérlik és kormányozzák. 

Ha pedig ez megvan a hitetlenekben, mennyivel 

inkább lesz meg az őszintén vallásosakban ? Meglehet 

ugyan, hogy a világ olyanoknak tekinti a hitelleneket, 

akik már régen elfeledék vallásukat, akiknek a nagy 

és rettentő igazságokbani hit már mitsem használ, akik 

a mennyországot, poklot és örökkévalóságot a gyakor-

\ * 
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lati életben szükségtelen elvont eszméknek tartják ; 

hanem az illetők azért igen jól tudják, mily hatalmas 

ellentállással védik őket ama vallásos eszmék oly szem-

pillantásokban, midőn az akarat gonoszra hajlandó, hogy 

igy a bün örvényétől vagy egészen távol maradjanak, 

vagy legalább lázas rohamukban megakadályoztassanak; 

igen jól tudják ők, mily kegyetlenek a szenvedély 

kéjelge'sei után a lelkiismeret gyötrelmei, s mily kinos 

fájdalommal kell az erény ösvényérőli letérésöket meg-

hönyezniök. Nincs keresztény, aki a religio e befolyását 

nem tapasztalná; mert ha igazán keresztény és tiszta 

szívből hisz a vallási igazságokban, gonosz tetteiért 

lelkiismeretében mindig bűnhődik, s mindig megkapja 

jó tetteiért a jutalmat. E büntetést és jutalmat öntudata 

hensejében érzi; az emlékezés tehát arra, mit élvezett 

az egyik s mit szenvedett a másik esetlen, gyakran 

visszatartja öt kötelmeinek nemteljesítésétöl. 

Kétségtelennek bátorkodom tartani, hogy e meg-

jegyzések valósítani fogják Önben a meggyőződést, 

miszerint az ész, történelem és tapasztalással ellenes 

tévedés azt állítani, hogy a religiónak kevés befolyása 
Van az emberi életre. Igaz ugyan, hogy a vallásosság 

képviselői nem mindnyájan élnek ugy, amint élniök 

kellene; igaz ugyan, találni fog Ön embereket, akik 

hisznek, de azért mégis gonoszak; hanem mindamel-

lett az is bizonyos, hogy a vallásosak élete öszliason-

'ithatlanul jobb a vallástalanok életénél. — 

Ismer-e Ön sok oly embert, akinek nincs vallása, 
é s mégis feddhetlen minden tekintetben? Nem értem 
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itt azon gonoszságokat, melyektől ma'r egy bizonyos 

természetes irtózat, a hatóságtóli félelem, és a becsü-

letünk megőrzését sürgető óhaj visszatartanak; nem 

beszélek én itt oly gyalázatos és undok erkölcstelen-

ségekről, melyektől, hogy visszariasztassunk, már a be-

csületérzet, az illendőség, vagy egy kis finomabb ízlés 

is, mint a jó nevelés gyümölcse, elegendő; én azon 

szigorteljes erkölcsiséget értem, mely életünk minden 

tetteinek irányt ad, és az embert még akkor sem csalja 

le a kötelein útjáról, ha a becsület, emberi tekintet, 

vagy — az erkölcsiségen kivül — bármi egyéb szóban 

nem forog. Ön azt fogja mondani, hogy ismer embe-

reket, akik ámbár vallástalanok, mégsem tudnak hazudni, 

nem képesek barátjukat elárulni, s átalán oly életet 

élnek, mely ha nem is épen annyira példás, mint én 

azt kívánnám, mindazonáltal tiszta minden kicsapongás-

tól s talán még a könnyelműségtől is. Nem vonom 

kétségbe, Ön ismerhet ily vallástalan egyéneket; meg-

lehet, hogy nevelésük, becsületük, illemszerü maguk-

viselete által, s azon fényesen lángoló fáklyával, melyet 

Istentől kaptunk s mely benső valónkat világossággal 

árasztja el, melyet eszelős erőszakoskodásokkal eloltani 

sohasem vagyunk képesek, hogy mindezek segélyével 

annyira mégis haladtak, hogy az események bonyolult-

ságában életmódjukat a kötelesség szabályai szerint tud-

ják alkalmazni, feltéve ha valamely hathatós indok ellen-

kezőkre nem szólítja fel őket; — ne merészelje Ön 

azonban ezen embereket a nagyobbszerü megkísérlé-

sek tüzpróbájára küldeni. 
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Aki mitsem, de még Istenben sem hisz, s akit 

Ön mindamellett derék embernek, a csalásra alkalmat-

lannak tart, nézze meg csak öt, ha ínség vagy nyomor-

ba esik; képzeljük öt oly állapotban, midőn egyik felöl 

nyomasztó szükség zaklatja, mig a másikról azon ked-

vező körülmény kecsegteti, miszerint ezúttal másnak 

a jószágát hírneve kockáztatása nélkül magának el-

sajátíthatja, mit fog ö tenni? Vélekedjék Ön tetszése 

szerint, hanem én nem bíznám reá pénzemet; sőt még 

Önnek is hajlandó volnék ugyanezt tanácsolni. 

Ön, édes Barátom, kedvező helyezetében mentve 

levén minden kísértettől, kivéve azokat, melyeket ifjú-

sága magával hoz, Ön nein tök» lelesen ismeri azon 

feddhetlenséget, mely a religio üdvös támaszát nélkü-

lözi. Ön nem képzelheti, mily gyenge és ingékony ama 

becsületesség, mely a világ szemei előtt a szilárdság 

és vesztegethetlenség köntösében kacérkodik; most 

még hiányzanak Önnél a kiábrándulások, melyeket 

legközelebb tapasztalni fog, ha majd eloszlik láthatárá-

ról a tündér ködfátyol, melyen at éltünk tavaszán a 

világ oly bájosnak tetszik; ha majd ugy fogja nézni a 

dolgokat és embereket, amint valósaj/ukban vannak; 

ha a komoly munkálkodás korszakába lépve észreveendi 

abban a viszonyok minden oldalról feltünedező bonyo-

lultságát; ha tanuja leend a szenvedélyek és érdekek 

harcának, melyek az embert vajmi gyakran hozzak oly 

súlyos és félelmes helyzetbe, miszerint kötelmek telje-

sítése áldozattá, — sőt néha heroismussá is növekszik. 





Tizenötödik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

A,. 
utóbbi levelében felhozott nehézség nem épen 

roly fontos, amilyennek Ön azt tartja; nem tagadható 

mindazonáltal, hogy nagyszerűnek tetszik, ha csak 

felületesen veszszük. Továbhá még az is fontossá 

látszik azt tenni, hogy Ön az igazságosság elvére 

alapítá azt. E körülmény veszélyesbíti a dolgot; mert az 

igazságosság elvei és érzelmei oly mélyen vannak az 

ember lelkébe vésve, miszerint nem retteg bármi ellen 

is felzudulni, ha azokra támaszkodhatik. 

Igaz, az igazságosság és a religio sohasem le-

hetnek ellenségek; minden vallás, mely az igazságos-

ság örök törvényeivel ellenkezik, hamis és elvetendő. 

— Mig egyrészt nehézségének egyik alaptételét igy 

elfogadom, máLrészt magát a felhozott nehézséget 

tóég sem helyeselhetem, és pedig azon egyszerű ok-

ttál fogva, mert egészen önkényes feltevések által 

temogattatik. — Valóban fel nem foghatom, mily ka-

tekizmusban olvashatta Ön, hogy a katholika vallás azt 
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tanítja, miként a keresztség nélkül elhalt gyermekek a 

pokol örökös kínjaival büntettetnek. Őszintén megval-

lom, én ezen dogmát még eddigelé nem ismertem, és 

igy nem is ébresztheté föl bennem azon iszonyt, mely 

Önt reszketésbe hozta. — Említett balvéleménye azon 

gyanút költi bennem, miszerint Ön is, számtalanok mód-

jára, a legnagyobb eszmezavarban van e fontos és 

nehézkes tárgy felöl, ami arra kényszerít engem, hogy 

mindezekről egykissé felvilágosítsam Önt, amennyiben 

azt tárgyalásaink felületessége és ellenfelem szünet 

nélküli ingadozásai megengedik. 

Nem igaz, az egyház nem tanítja, hogy a kereszt-

ség nélkül elhalt gyermekek a polcol tüzével, vagy 

más egyéb úgynevezett érzéki büntetéssel fenyíttet-

nek. Elegendő lesz a theologusok müveit felnyitnunk, 

hogy meggyőződjünk, miszerint az érzéki fenyítékről 

szóló dogma a kisdedekre távolról sem vonatkozik; sőt 

a megszámíthatlan többség épen ennek ellenkezőjét 

tanítja. Könnyen idézhetnék helyeket ezen állítá-

som bebizonyítására; de szükségtelennek tartom ezt, 

m Tt a tény igazságáról önmagának is könnyű lesz 

meggyőződnie, ha a nevezetesebb theologiai müvek-

nek csak tartalomjeo-yzékét is átnézi s igy a kath. vé-

leményről magának tudomást szerez. 

Jól tudom én. hoo-y voltak különben nagy tisz-

teletben álló szerzők is, akik e tárgyban az érzéki 

büntetés mellett nyilatkoztak; ismétlem azonban, ezek 

száma szerfelett kicsiny, és véleményük csak csöp a 

nagy tengerben. Mindenekelőtt pedig amellett maradok, 
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hogy ezen szerzők véleménye koránsem az egyház 

dogmája, s azért egyenesen vissza kell utasítanom a 

vádakat, melyek ilyenek miatt a kalh. religiot megtá-

madják. Bármily tudományos, bármily szent legyen is 

valamely egyháztanító, egyes véleménye soha sem dog-

ma; egyes szerzők és az egyház tanítása közt ugyan 

az a különbség, ami az ember ós az Isten tanítása közt. 

A katholikusok csalhatlannak tartják az egyház 

tekintélyét, mivel az a Szentlélek állandó segélyének 

ígéretével van feldíszítve; mi minden kétely és nehéz-

ségben e tekintélyre hivatkozunk, — és ebben áll a 

különbség köztünk és a protestánsok között. A prote-

stánsok a s p i r i t u s pr iva tus-ra hivatkoznak, mely 

véglegesen a gyarló emberi esz elmériekedéseiben és a 

kevélység sugallataiban öszpontosul; mi pedig a Szent-

lélekben nyilatkozó isten által alapított létegre, az egy-

házra, hivatkozunk. 

Azt fogja Ön kérdezni, mily sorsban részesülnek 

tehát az érzéki büntetésekkel nem fenyített, de 

az örök boldogságból kizárt kisdedek, — és talan 

841 vélendi, hogy a nehézség, habár most kevesbé ret-

tentő alakbin, de már csak az állal is, hogy ezek az 

örökboldogságból kizáralnak, ismét megujul. — Első 

tekintetre persze nagy kegyetlenségnek látszik, hogy e 

szegény a személyes bűnre még képtelen kisdedek, 

"űvel a szent keresztség altal az eredendő bűnből 
ujjá születni nem lehettek szerencsések, a mennyor-

szág gyönyöreitől megfosztassanak; ámde ha mélyeb-

ben hatunk a dolog velejébe, azt találjuk, hogy dogmánk 
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nem igazságtalan, nem kegyetlen, hanem csak a Gond-

viselés által megállapított rendnek kifolyása, mely ellen 

senkinek sincs joga panaszt emelni. 

Az örök boldogság, mely a kath. tanítás szerint 

Istennek végnélküli szemlélésében áll, nem természetes 

sem az emberben, sem már egyéb lényekben. Termé-

szetfölötti állapot az, mely természetfölötti segédesz-

közök nélkül el nem érhető. Isién, anélkül hogy igaz-

talan leendett, minden lényt megfoszthatott volna szem-

lélésétől; ő megadhatta volna jutalmainkat a természe-

tiek rendéhez tartozókban is, legyen akár itt, akár a 

túlvilágon. Amiből az következik, hogy némely lények-

nek kizáratása Isten szemlélésétől az isteni végzések-

ben sem igaztalanságot, sem kegyetlenséget nem tételez 

fel; mert hiszen ugyanez történhetett volna átalán min-

den lénynyel, és meg is történik, ha a Mindenható vég-

telen jósága természetes állapotunk fölé nem magasztal. 

Már előre látom, Ön azt fogja ellenem fel-

hozni, hogy most már egészen más a dolgok állása; 

mert ha az Isten szemlélésétől való kizáratás azokra 

nézve, akik e boldogságról mitsem tudtak, nem is lelt 

volna büntetés, hanem már most mégis nagy fájdal-

mat okozhat az olyanoknak, akik vele büntettetnek. 

Megengedem, hogy e kizáratás az eredendő bün ered-

ménye; de tagadom, hogy az oly szerfelett fájdalmas 

lenne, mint Ön véli. Mindenekelölt azt kellene meg-

határoznunk, mennyiben fogják fel e kizáratásukat 

azok, kik azzal büntettetnek; ismernünk kellene to-

vábbá helyzeteiket, hogy sajnálni tudjuk őket a szent 
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keresztség által megszerezhető legfensöbb jónak el-

vesztéseért. 

Szent Tamás helyesen jegyzi meg, hogy igen 

nagy különbség van az Isten szemlélésétől való kizá-

ratás hatásai közt a gyermekeknél és a karhozottak-

nál. Ezen utóbbiak szabad akarattal rendelkezhettek, 

melylyel a malaszt segélye által az örök boldogságot 

elnyerhették volna: amazok pedig az észtehetség hasz-

nálata előtt költöztek ki e világból; emezeknek tehet-

ségűkben állott megszerezni azt, ainit most nélkülöz-

niük kell; míg- amazok szabad akaratuk használata 

előtt tértek át a más világba, ahol már nincsenek esz-

közök az örök boldogságot megszerzendők. A kereszt-

ség nélkül meghalt kisdedek hasonló esetben vannak 

azokkal, kik alacsony sorsban születnek, melyben nem 

képesek azon társadalmi előnyöket élvezni, miknek 

más kedvezőbb sorsuak örvendnek. E különbség nem 

szomorítja meg őket, s minden nehézség nélkül meg-

elégszenek a sors által nekik rendelt állásukkal. 

Ami a nem keresztelt kisdedek azon tudását 

illeti, melylyel állapotukról birnak, lehetséges, hogy 

azt sem tudják, miként létezik egy oly boldogító szem-

lélés; s igy nem is szomorkodhatnak az attóli kizáratás 

miatt. Ez sz. Tamás véleménye, ki azt állítja, hogy az 

ily gyermekeknek van ugyan fogalmuk s boldogság-

fél átalában, de nincs különösen, és ezért nem is 

szenvednek nélkülözésükben: „Cognoscunt quidem 

heatitudinem in generáli, secundum communem ratio-
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nem, non autem in speciali, ideo de ejus amissione 

non dolent." 

Az örökös elkülönítés Isten szine elöl e gyer-

mekekre nézve nagy büntetésnek látszik lenni; mert 

mivel nem képzelhetjük őket Teremtőjük minden fo-

galma nélkül, észszerűen azt kell következtetnünk, 

hogy forró óhajuk Yan e Teremtőt látni, s igy mély 

fájdalmat is kell érezniök e látástöli örök kizáratás 

miatt. — Ezen ellenvetés ugyanazt tételezi föl, amit 

fönnebb tagadtunk, miszerint nem tudjuk, bírnak-e e 

gyermekek a természetfeletti dolgok ismeretével. Sz. 

Tamás ezt kereken tagadja állítván, hogy ők ugyan 

el vannak Istentől mindenkorra különítve, amennyiben 

a mennyországot nélkülözik, melyet nem ismernek, 

de nem, amennyiben a természetes boldogságot élve-

zik, melyet ismernek: „Pueri in originali peccato de-

cedentes sunt quidem separati a Deo perpetuo, quan-

tum ad amissionem gloriae, quam ignorant; non tamen, 

quantum ad participationem naturalium bonorum, quae 

cognoscunt." 

Némely theologusok, a többi közt Catarinus 

Ambrus is, azon véteményt vitatták, miszerint ama 

kisdedek egy természetes menny birtokában vannak, 

melyről azonban nem mondják, miben áll, és pedig 

azon egyszerű oknál Mgva, mivel az ilyesmiről úgyis 

csak conjecturót lehetne fölállítani. Megjegyzem egy-

szersmind, hogy e tanítás az egyháztol nincs elvetve, 

és a körülmény, hogy azt ugyanazon Sz. Tamás is, 

Ki minden szavát oly gondteljesen szokta megfontolni, 
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különös figyelmet érdemel; ö szerinte az olyan kis-

dedek egy természetes boldogság élvezete által egye-

sülnek Istennel, s igy örvendhetnek is benne elisme-

résük és természetes szeretetük által: „Sibi (Deo) 

conjungentur per parlicipationem naturalium bonorum; 

et ita etiam de ipso g a u d e r e poterunt n a t u r a l i 

c o g n i t i o n e et dilectione." (2. D. 33. q. 2. art. 2. 

ad, 5.) 

Mint látja, a dolog nem épen oly borzasztó, mint 

On képzelé s az egyház koránsem tetszeleg magának 

azáltal, hogy a keresztség nélkül meghalt gyermekek 

sorsát iszonyú kínokkal ecsetelje. Sz. Tamás igen he-

lyesen hasonlítja össze sorsukat azon távollevőkével, 

akik valamely javuktól tudomásuk nélkül megfosztat-

nak. Ezen értelmezés öszhangzásba helyezi a bűnhő-

dés valóságát a bűnhődő nemszenvedésével, sértetlenül 

hagyja az eredendő bünt büntetéseivel és megóv attól, 

hogy számtalan gyermeket képzeljünk az örök tűzben 

szenvedni, kik részükről szabad akaratból eredő cse-

lekedet által ily borzasztó büntetést nem érdemeltek. 

Én itt egyedül a kath. dogma védelmezésére s 

a theologusok véleményének megfejtésére szorítkoz-

tam s ugy hiszem elég világosan megmutattam, hogy 

Mivel ama kizáratás csak az Isten szemléletétőli ki-

íratásban áll, mi az eredendő bűnnek természetes 

következménye, távol van attól, hogy az Isten igaz-

ságosságával ellenkezésbe jöjjön, és semmi esetre sem 

hordja magán a kegyetlenség bélyegét, amivel Ön 

idol ja . Természetes, hogy e dogma a theologusok-

18 
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nak alkalmat szolgáltatott többé-kevesbé helyes véle-

ményeik megvitatására, — melyek fölött azonban igen 

nehéz biztos Ítéletet mondani, mivel e tekintetben nin-

csenek döntő ismereteink, amilyeket csak a kinyilat-

koztatás adhatna. Mindamellett leginkább elfogadható 

sz. Tamás tanítása, miszerint ama kisdedek az Is-

tenről a dolgok természetes rendéhez tartozó ismeret-

tel birnak, öt ugyanily szeretettel szeretik s a javak-

nak, melyeket nekik Isten adott, örvendenek. De mi-

vel ők észszel és szabad akarattal felruházott lények, 

nem képzelhetjük őket e tehetségeik gyakorlata nél-

kül; mert akkor szellemi erejükben korlátozott lomha 

álloványoknak kellene őket képzelnünk; mivel pedig 

a másik oldalról tagadjuk, hogy érzéki büntetést szen-

vednek és kizáratásuk miatt fájdalmat éreznek: oly 

indulatokat is kell nekik tulajdonítanunk, melyek, mint 

a többi lénynél, tehetségeik gyakorlásából erednek. 

Maradok őszinte jóakaró barátja 

B. J. 

\ 



Tizenhatodik levél. 

¥ 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

"gen örvendek, hogy utóbbi levelemnek sikerült el-

oszlatni az i r t ó z á s t , melyet Önnek a kath. dogma 

a keresztség nélkül meghalt gyermekek sorsáról oko-

zott. Világosan 

megmutatván, hogy Ön oly tanítmányt 

tulajdonított az egyháznak, melyet az sohasem ismert 

el magáénak. Miután tehát ebbeli félreértéséből már 

kijózanodott, nem leend nehéz Önt most arról győz-

hetni meg, hogy hasonló félreértésben van azon kath. 

tan iránt is, mely az egyház kebelén kívül tartózko-

dókról szól. Ön ugyanis azon balvéleményben van, 

mintha mi azt hinnők, hogy mindazok, kik az egyházban 

Nincsenek, csak e v ége t t is örökre elkárhoznak. Ez 

hamis állítás, melyet mi elvetünk és soha el nem fo-

gadhatunk, mert az isteni igazságossággal ellenkezik. — 

De 

hogy értekezésünk fonalát rendszerint és meggyö-
zöleg követhessük, mindenekelőtt az arra vonatkozó 

kath. tant fogom röviden előadni. 

Isten igazságos; mint ilyen nem bünteti az ár-
18* 
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tatlant és nem is büntetheti; ahol bün nincs, ott bün-

tetés sincs és nem is lehet. 

Szent Ágoston szerint a bün oly szorosan össz-

függ az ember szabadságával, miként a cselekmény, 

ha nem szabad, önkényt megszűnik bün lenni. Azon 

szellemi erő, mely ahoz hogy Isten ellen vétkezzünk, 

okvetlenül szükséges, szabad akaratunk ereje. A vétekhez 

nem volna elegendő az egyszerű akarat, ha az egy-

szersmind szabad nem volna. A szabadság gyakorlása 

elégséges lelki megfontolás nélkül nem gondolható, ez 

pedig már feltételezi annak, amit teszünk, és a tör-

vénynek, melynek engedelmeskedünk vagy ellensze-

gülünk, ismeretét. Az ismeretlen törvény nem kötelezhet. 

Bizonyos esetekben a törvény nemtudása yétkes, 

ha ugyanis e nemtudást elkerülni tehetségünkben állott. 

Ily esetben a törvény nemtudása nem igazolja a tör-

vényáthágást. 

Az egyház, az igazság oszlopa és alapköve, az 

isteni Mester fönséges tanítrnányának őre, nem helye-

selheti azon téves véleményt, miszerint Isten előtt 

minden vallás azonos értékű és az emberek, anélkül, 

hogy e fontos ügyben az igazság keresésére kötelez-

tetnének, akármelyik által üdvözülhetnek. Az egyház 

teljes joggal veti el az ilyen észellenes véleményeket; 

és el is kell vetnie, hacsak önmaga nem akar meg-

szűnni létezni. Ha állítjuk, hogy Istennél minden vallás 

egy értékű, egyszersmind azt is állítjuk, hogy mind 

egyenlőn igaz, ami végre oda megy ki, hogy mind 

egyenlőn hamis. Nem a legnagyobb képtelenség, élő 
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ellenmondás-e az olyan religio, mely ellenkezőjét 

tanítja annak, amit más vallások tanítanak, de azért 

ezeket is igazaknak tartja? 

A kath. egyház egyedül önmagát tartja az igaz 

és Jézus Krisztus által alapított egyháznak, azon egy-

háznak, melyet a Szentlélek sugároz be és kormányoz, 

mely a hit- és erkölcstanokat tisztán megőrzi, mely-

nek tiszte az embereket az erény utján az örök bol-

dogságba vezérelni. Ezen tétel által világosan kimond-

ja, hogy mindnyájunknak kötelessége benne élni és 

meghalni, tanítmányát vallani, a szent malasztban az 

Ö szentségei által részesülni, törvényszerű pásztorai-

nak és mindenekelőtt sz. Péter utódjának, Jézus Krisz-

tus helytartójának, a római pápának engedelmeskedni, 

Ez az egyház tanítása. Nem latom be, lehetne-e 

e tanítás ellen valamely fontosb ellenvetést felhozni 

még akkor is, ha a kérdés tisztán bölcsészeti szem-

pontból vétetnék. — Felemlített elvek vagy egysze-

rűen világosak, vagy a kinyilatkoztatásból bizonyosak. 

Az első nemhez azok tartoznak, melyek az isteni 

igazságosság és az emberi szabad akaratra vonatkoz-

nak; utóbbiak az egyház tekintélyét és csalhatlanságát 

illetik. Nincs ebben semmi, mi az isteni igazságosság 

és irgalmassággal meg nem egyeznék; mert Isten ala-

píthatott a földön egy oly társulatot, mely tanát hűen 

megőrzi s az ö végtelen bölcsesége kifürkészhetlen 

határozatai szerint szabott törvényeken és föltételeken 

alapul anélkül, hogy ezért fönnebbi tulajdonai egyiké-

vel is ellenkezésbe jöjjön. 
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Eddigelé a jog vagyis az elmélet szempontjából 

tekintém a kérdést; de vegyük azt most mint tényt, 

mert abban fekszik a nehézség, mely Önt megzavarja. 

Nem kell felednünk, hogy elmélet és gyakorlat két 

különböző dolog; egészen más az elméleti tan, és más 

annak gyakorlati használata; amaz világos, értelmes 

és határozott; emez osztozik a tények közös bonyo-

lultságában, melyeknek helyes méltatása sok és igen 

változatos körülménytől függ. Mindenekelőtt bizonyos-

nak kell tartanunk, hogy senki nem kárhozik el csupán 

azért, mert nem fia a kath. egyháznak, föltéve, hogy 

a religio igazságai iránt legyőzhetlen tévelyben élt 

és lehetetlen volt neki megismerni az azok elfogadá-

sára kötelező törvényt. Ezen állítás annyira bizonyos, 

miszerint Bajus-nak e mondása: „A tisztán nemleges 

hitetlenség bün" — az egyháztól határozottan elvet-

tetett. Az egyház e tekintetben azt mondja, h ogy 

s z a b a d s á g n é l k ü l n i n c s bün , i s m e r e t n é l k ü l 

n i n c s s z abads ág . 

Mikor van meg bennünk az arra szükségelt is-

meret, hogy Isten előtt vétkezzünk, mert az igaz 

religiot el nem fogadtuk; ki győzhette és ki nem 

győzhette le ezen ismerethiányt vagy tudatlanságot; 

mily fokú az ismerethiány a szakadároknál. a protes-

tánsok és hitetleneknél; ki a vé t kes Isten előtt,-

mivel az igaz religiot el nem fogadá és ki bűn te-

l e n : ezek gyakorlati kérdések, melyek megoldásával 

az egyház nem foglalkozik. Az egyház ezekről mit-

sem tanít; ö csak egy átalános elv fölállítására szorít-
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kőzik, melynek gyakorlati kivitelei az Isten igazságos-

sága és irgalmasságára bizza. 

Szabad legyen figyelmét e tárgyra felkérni, mely 

nem mindig tekintetik ugy, mint szükséges volna. A 

bitetlenek ki nem fogynak abbeli kérdezöskődéseikböl, 

váljon mi fog majd azokkal történni, kik nem tartoz-

nak a kath. egyházhoz? — ami által ki akarnák be-

lölünk facsarni, hogy mindenkinek ö r ö k b o l d og-

ságot ígérjünk; ha pedig ezt nem teszszük, azt 

mondják, tanításunk türelmetlen, ellenkezik az isteni 

gazságosság és irgalmassággal. Ez által tőrt állítanak 

lel számunkra, melyben könnyen megfogják azon vi-

gyázatlanokat, kik nem tudván magukon segíteni, azon- • 

Ual hajlandók vagy mindenkit a gehenna tüzére kár-

hoztatni, vagy az örök boldogsággal megajándékozni. 

Az első buzgóságból eredhet, melylyel az örök üd-

vösségbe való bitet akarják megvédeni; a második 

engedékenységből és azon óhajból történik, melylyel 
a kath. dogmát a kegyetlenség és igazságtalanság vádja 

Mól akarják kitisztázni. Ugy hiszem, e két szélsőség 

egyikébe sem szükséges bonyolodnunk, mert a katho-

hkusoknak sokkal könnyebb az ellenfél sürgető kérdé-

seire felelni, mint az az első pillanatra látszik. Ha a 

kath. elméleti tanítás, vagyis más szavakkal, ha a jogi 

kérdés forog szóban, a kath. dogma anélkül, hogy 

í l ak i észellenesnck találhatná, teljes biztossággal ér-

telmezhető. Ha pedig a tény felöl kérdeztetünk, őszin-

ten bevallhatjuk tudatlanságunkat és bebizonyíthatjuk 
egyszersmind, hogy e sorsban hitetlen ellenfelünk is 
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osztozik, aki e tárgyban semmivel sem tud többet azon 

katholikusnál, kit ö avégett ostromol. 

Hogy megmutassam Önnek, mily kényelmes a mi 

helyzetünk, ha ügyesen fel tudjuk magunkat találni, 

egy hitetlen és egy katholikus közti párbeszédet idézek: 

H i t e t l e n : A katholikusok tanítása igazságtalan, 

mert kárhoztatja az egyházon kivül élőket, jóllehet 

igen sokan vannak, kiknek nincs alkalmuk az igaz 

vallást megismerni. 

K a t h o l i k u s . Ez téves állítás; mert ahol a tu-

datlanság legyözhetlen, ott nincs bün. Az egyház oly 

távol van az Ön által áhítottakat tanítani, miszerint épen 

• azoknak ellenkezőjét tanítja. Azok, kik elkerűlhetlenül 

nem ismerik a kath. egyház isteni eredetét, Istennél 

nem vétkesek azért, mivel abba be nem léptek. 

H i t e t l e n : De mikor és kiknél van helye az 

ily elkerülhetlen tudatlanságnak? Jelölje Ön ki nekein 

a zsinórmértéket, mely az emberek és nemzetek kü-

lönféle körülményei szerint határoz. 

K a t h o l i k u s : Szíveskedjék Ön kijelölni e zsi-

nórmértéket. 

H i t e t l e n : Én nem tudom. 

K a t h o l i k u s : Én sem; és igy egy rangban 

állunk. 

H i t e t l e n : Igen ám; de Ön elkárhozásról beszél, 

mit én el nem fogadhatok. 

K a t h o l i k u s : Helyesen! hanem figyeljen Ön; 

mi azt mondtuk, hogy a b ű n ö s ö k kárhoznak el; —-

nem hiszem, hogy Ön állítani merje, hogy a bűnösök 
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nem kárhoznak el. Ha pedig azt kérdezi Ön, ki és 

mennyi a bűnös, mindketten egyformán és keveset 

fogunk válaszolhatni. Én elveimhez ragaszkodom ; ha-

nem mielőtt az Ön kérdésére felelnék, engedje meg, 

hogy Öntől kérdezzem, ki a bűnös? Ha nem tudja 

Ön megmondani, akkor igazságtalanul követeli, hogy 

én mondjam meg. 

E rövid párbeszédből világosan kitűnik, hogy itt 

két dologról van szó ; egyrészről a d o g m á r ó l , mely 

azon kivül, hogy az e g y h á z t a n í t á s a , a józan 

ésszel is megegyezik; másrészről az embe r i tudat-

lanságról, amennyiben a lelkiismeret titkait képtelenek 

vagyunk kifürkészni és semmi bizto t sem állíthatunk, 

amiből kitetszenék, mily egyéneknél, inily népeknél 

és mily körölmények közt szűnik meg vallasi dolgok-

ban az ismerethiány legyözhetlen és Isten előtt vét-

kes lenni. 

Semmi sem oly könnyű, mint a szakadárok, pro-

testánsok és a hitetlenek sorsa felöl conjeklurákba 

ereszkedni; de viszont semmi sem oly nehéz, mint 

azokat megdönthetlen érvekkel támogatni. Isten, ki 

mindent kinyilatkoztatott, ami ez éle'ben tökéletesbü-

lésünkre, túlnan pedig üdvözülésünkre szolgál, nem 

akarta kíváncsiságunkat haszontalan dolgok kinyilat-

koztatásával táplálni. A homályfátyol, mely a religiot 

körüllengi1, igen hasznos engedelmességünk és aláza-

tosságunk gyakorlására; mintegy ujjal mutat az az 

emberi tudomány csekély voltára és hűen emlékeztet 

üemünk hajdani elkorcsosulására. Azt kérdezni, miért 
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derité fel Isten némely népek fölött az igazság vilá-

gosságát, mig másokat sötétségben hagyott, annyi mint 

a Gondviselést kérdőre vonni, a mult és jövő titkait 

eltakaró kárpitot félretolni akarni. Tudjuk, hogy Isten 

igazságos és egyszersmind irgalmas is; érezzük gyön-

geségünket és elismerjük mindenható hatalmát. Ha a 

dolgokat csak hevenyében s felületesen vizsgáljuk, 

nagy akadályokkal kell szembeszállriunk, midőn az igaz-

ságosságot az irgalmassággal akarjuk öszhangzásba 

hozni. Ezen akadályok azonban eloszlanak, ha mélyebben 

és komolyabban merülünk a dolgok valóságába, főleg 

ha eszmélésünk ment azon előítéletektől is, melyekkel 

asentimentalismus sugalmai kápráztatják lelki szemünket. 

És ha elmélkedésünk dacára gyöngeségünk miatt még 

mindig marad fen némi homály, reményijük, hogy a 

jövő életben az is el fog oszlani, ha kivetkőzve a 

szellemi röptünket gátló földhüvelyből, szinről szinre 

látandjuk az Istent; ha az irgalom és igazság baráti 

ölelkezését, az igazságosság és béke szent csókját 

szemlélni fogjuk. 

Alázatos és hü barátja 

B. J. 



Tizenhetedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

á l f e 
M « ^ lobbi levelem végszavai óhajt .< bresztének Önben Is-

^ t e n szemléléséről, a tuíajdonképi mennyországi boldog-

óságról közelebbit hallani. Azt irja üji, hogy sohasem volt 

I képes tisztába jőni, mi legyen az, amit mi legfönsőbb 

boldogságnak nevezünk. Valóban semmi sem volt előt-

tem kivánatosb, mint az, hogy figyelmemet oly tárgyra 
yonja, mely nem hagy inaga után a lélekben annyi szo-

morú benyomást, mint néhány azok közöl, melyeket 

előbbi leveleimben fejtegettem. Most boldogságról van 
szó, ami nem költhet kellemetlen érzelmeket, hacsak 
a félelmet nem, hogy attól valaha megfosztathatunk. 

Amint látom, Ön nem érti azt helyesen, miként 

tehet az Isten szemlélése, mely Istennek csak egy-

szerű ismerete, legfönsőbb boldogság. 

Igaz ugyan, mi ismerőtehetségeink gyakorlásá-

ban némi örömünket tuláljuk; de épen oly bizonyos 
a z is, hogy ezen öröm érzelmet tételez föl, mely nél-

kül hideg és száraz, mint az ész, melyből kifoly. Azt 
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kívánja Ön, „ne feledjük az emberi lélek ama tulaj-

donságát, mely szerint az, ha ismeretével fel is fogná 

a dolgok valóságát, azokkal bensőleg mégsem egye-

sülhet, ha ismeretéhez az érzelem nem járul, előidé-

zendő benne ama titokszerü tágulást, mely hő szere-

tettel füz minket a megismert tárgyhoz." Önnek szavai 

sok igazságot tartalmaznak, amennyiben azok ahhoz, 

hogy valaki boldog legyen, az ismeret mellett még a 

szeretetet is megkívánják. Az egyszerű ismeret szere-

tet nélkül, kétségkívül még nern állítja elő a boldogság 

eszméjét. Bármily érdekes legy?n is a megismert tárgy, 

sohasem fog az minket boldogíthatni, hacsak egyked-

vűen nézünk reá. — Én ellenvetés nélkül beegyezem 

abba, miszerint a lélek nem lehetne boldog, ha bol-

dogsága tárgyát ismervén, azt egyszersmind nem sze-

retné. S z e r e t e t n é l k ü l n i n c s b o l d o g s á g . 

Azonban, jóllehet az Ön állítása alapjában igaz, mégis 

igen helytelenül és illetlenül alkalmaztatnék, ha az 

Isten boldogító látása ellen ellenvetést akarnánk reá 

alapítani. Mert ámbár mi mondjuk is azt, hogy az 

örök boldogság Istennek színről szinre való látása, 

mindazáltal nem zárjuk ki innen a szeretetet, sőt épen 

az ellenkezőt bizonyítjuk állítván, hogy a szeretetnek 

szükségkép együtt k 11 járni a szemléléssel. A hit-

tudósok közt vitatárgv volt, váljon a szemlélés vagy 

a szeretet teszi-e a boldogság lényegét; abban azon-

ban mindnyájan megegyeztek, hogy emez amannak 

legalább szükséges következménye. Látszik, hogy régen 

nem olvasott mysticus és átalán religioról tárgyaló 



285 

könyveket, mert a keresztény boldogságot e bölcseimi 

sentimentalismus által akarja kiszorítani, mely mindig 

mérhetlen távolban marad a szeretet ama fönséges 

fokától, melyet mi ca r i t a snak nevezünk s mely 

tökéletlen a földön, csak a tulvilágon lesz tökéletes. 

Azon e g y s z e r ű i sme r e t , melyről Ön, Isten 

szemléléséről beszélvén, említést tesz, joggal ébreszti 

fel bennem a gyanút, mintha Ön nem értené, mit 

értünk mi a tulajdonképi i s t en-szem lé l é s atatt, 

mintha fölcserélné a lélek e működését az ismeröte-

hetségek közönséges gyakorlásával, amint az az élet-

ben szokott történni. Legyen tehát szabad egy kis 

kitértést tennem és bölcseletileg értelmeznem, hány-

félekép ismerhetők meg a dolgok. 

Lelkünk kétfélekép ismerheti meg a dolgokat; 

s z em l é l é s (intuitio), és f o g a l m a k által. Szemlélés 

által akkor ismerjük meg a dolgokat, ha a tárgy köz-

vetlenül az ismerötehetség körébe esik és ennek az 

ismeret tökéletesbítésére nincs szüksége combinatiók-

ra. A lelkiténykedés ez esetében a szellem csak arra 

figyel, ami előtte van; nem őszszel, nem oszt, nem 

von el és nem alkalmaz; nem tesz egyebet, csak azt 

szemléli, ami előtte van. A tárgy, saját minémüségé-

hen, közvetlenül áll előtte; teljes tisztaságában mutat-

kozik s habár lárgyilag a szellem cselekvésére befo-

lyást gyakorol is s az értelemben az alany működését 

éleszti, mindezáltal magában véve az is hatással van 
erre, uralkodik fölötte és közvetlen jelenléte által ugy 

szólván kötve tartja. 
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A fogalmak által szerzett ismeret egészen más 

természetű. Itt a tárgy már nem esik közvetlenül az 

ismerűfehetség körébe; itt az ismerötehetségnek esz-

mével van dolga, mely némikép az ész müve, mely 

összelés, osztás, hasonlítás, elvonás s néha egy fára-

dalmas és bonyolult gondolkodás hosszú láncolata 

által létesül. 

Noha meg vagyok arról győződve, hogy az is-

meret e két neme nem kerülte ki Önnek mélyen be-

látó figyelmét, mindazáltal még egy másik példában 

is ki akarom azt emelni, hogy mindenki megértsen. 

A szemléleti ismeret a tárgyak l á t á s á v a l hasonlít-

ható össze; mig a fogalmak által szerzett azon esz-

méhe z hasonló, melyet l e í r á s o k b ó l szerzünk ma-

gunknak. Ön mint a szépmüvészetek tisztelője, bizo-

nyára sokszor megcsudálta már némely műterem kin-

cseit s oly példányokról is olvasott, melyeket szemei-

vel megnézni alkalma nem volt. Talál Ön valami kü-

lönbséget a kép között, melyet saját szemeivel látott 

és a másik között, melynek csak leírását olvasta? 

Határtalan különbséget! — fogja Ön mondani. A látott 

kép egy szempillantás alatt teljes szépségében áll 

előttem; nem kell magamnak azt előbb előteremteni, 

csak szemlélnem kell; nem kell összelni, csak látni; 

lelkiállapotom inkább szenvedő, mint cselekvő — és 

ha némileg mégis működik, csak azért van, hogy a 

kellemes benyomások elfogadására kitáruljon, hason-

lóan a szelíden kibontakozó növénykehelyhez, mely 

annál jobban bontakozik szét, minél többet óhajt inni 
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az éltető levegőből. Mig ellenben a leírásból ismert 

képnél előbb az olvasott adatokat kell elmémben 

összegyűjteni, azokat határozott szabályok és föl-

tételek szerint összekötni s igy az egész képet mint-

egy újra fösteni — és pedig mindenkor tökéletlenül, 

hiányosan, mert elmém az eszme és a valódiság közti 

különbséget, mely utóbbinak jellege a látás után 

azonnal eltűnik, nem igén jól sejti. 

E példa némi fogalmat adhat az ismeret-nemek 

ama különbségéről, amilyen az Isten ismerése és szem-

lélése között van. Amannál összesítjük a szükség-

képi, ismerő, szabad, mindenható, végtelenül tökéletes 

lény eszméjét, mely minden egyébnek oka és utolsó 

célja; emennél pedig közvetlenül szemlélendi lelkünk 

isteni lényeget, nem kell hasonlítanunk, ősszelnünk, 

nem kell következtetnünk; közvetlenül álland az lelkünk 

előtt, uralkodni fog fölötte és kötve tartandja azt; 

lelki szemeink nem fognak más tárgyra nézhetni csak 
ö reá, s akkor fogjuk ama legtisztább, gyarló halan-

dónak kimondhatlan gyönyört, a seraphi szeretet ama 

legbensőbb egyesülését élvezni, melyet a szentek, kik 
a Szentlélektől áthatva, már e földön birlák elöérzetét 
annak, amit mi a megdicsőültek hajázájában fogunk 

csak élvezni, oly fenséges színekkel ecsetelének. — 

Engedje csudálkozásomat kifejezni afölött, hogy 

Hu az üdvözültek boldogságáról szóló kath. dogma 

szépségét és gyönyörűségét mindeddig észre nem vette. 

Eltekintve bár minden vallási nézettől, semmi sem kép-

zelhető oly nagyszerűnek és fenségesnek, mint a dog-
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ma, mely a legnagyobb boldogságot Isten végtelen 

szemlélésében helyezi. Ha ezen eszme valamely böl-

csészi iskolából származnék, tudom, nem lenne elég 

nyelv azt dicsőítendő. Szerzője, kinek ajkairól először 

hallották azt hangzani, a bölcsészek legnagyobbika, 

félisten lenne, kit a mély hódolat tömjénével ünne-

pelni kötelessége leendne a fensöbb bölcsészet minden 

barátjának. A németek zimankós idealismusa, a vég-

telen lénynek ama zagyvalék felfogása, mely talányos 

irataiknak minden sorából kiérzik, ama tendentíájuk, 

mely mindent egy szörnyeteg egységbe, sötét és meg-

fejhetlen egyedül való lénybe, melyet a b s o l u t n a k 

neveznek, akar összehalmozni; mind ezen álmodozá-

sok, az ilyen ábrándok találnak csudálókat, enthusias-

tákat és már csak azért is mélyen felizgatják néme-

lyek kedélyét, mert az egység és végtelenség nagy-

eszmekörében forognak: mig a kath. egyház ama ma-

gasztos tanítása, mely mindenek létoka és végcéljának 

az Istent mondja, mely az Istent a világosság és sze-

retet tengerének állítja, ki az örök bölcseségből kifolyó 

törvényeknek eleget tevőket magával egyesíti, e ma-

gasztos tanítás nem találna csudálatot és lelkesülést? 

Nem találna-e még akkor is, ha azt csak olyba vesz-

szük mint egyszerű bölcsészeti rendszert, mely tanít-

ja, hogy a véges szellemek a mindenható szózat pa-

rancsára semmiből lőnek, azután az ismeret sziporká-

jával felruháztattak és ide a nagy mindenség e göm-

bére helyeztettek, hol alkalmuk van megérdemelni 

egyesülésüket azzal, aki őket teremté, hogy e benső 
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egyesülésben ismeretük és szeretetük által Istennel 

örökké éljenek? 

Ha ez nem nagyszerű, ha ez nem fenséges, ha 

ez nem érdemli a csudálatot és lelkesülést, akkor nem 

tedom, mi a fenséges és nagyszerű! Nincs bölcsészi 

vagy vallásfelekezet, mely hasonlöt tudna felmutatni. 

Bátran merem mondani, hogy a mi katekizmusunk első 

betűi is végtelenül fenségesebb eszméket tartalmaznak, 

mint az isteninek dicsőíteti Plató legmélyebb gondolatai. 

Sajnos, hogy az úgynevezett bölcsészek ily mély értelmű 

Ütkokat oly nagy könnyelműséggel mellőznek. Minél to-

vább eszmélünk felettök, annál nagyobb lesz abbeli meg-

győződésünk, miszerint eredetök egyedül a végtelen böl-

cseségben keresendő. Aminket mindünnen környező sö-

tétség közepette és a szemeink elöl kimondhatlan mély-

ségeket elfödő tisztes fátyolon át a legtündöklőbb fény vi-

lágát látjuk rögtöni villámlásaival eget s földet besugá-

rozni. Ama boldog szempillantásokban, midőn az ember 

balántékit magasságbeli ihlet érinti, a vallásban kimond-

batlan értékű kincsek tűnnek föl előtte, melyekre a hitet-

len csak félválról tekint, melyeket a nyomorult babonája 

és ábrándjai ápolására használ. Ne engedje magát, ked-

ves Barátom, e silány előítéletek által legyőzetni, melyek 
a z észt elsötétítik és a szellemet szárnyaitól megfosztják; 

elmélkedjék, és hassa még jókor át a religio igazságait; 
nem félnek ezek a próbától, mert biztosak, hogy annál 
nagyobb lesz diadaluk, minél szigorúbb megpróbáltatásuk. 

Őszinte barátja 

Br J. 
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Tizennyolcadik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

J R e á n k katholikusokra nézve igen nagy feladat a 

^kétkedőket teljesen kielégíteni. Ügyünk igazsága és 

^igazságosságának legfényesebb bizonyítéka épen azon 

esztelenség- és igazságtalanságban tűnik ki, a melylyel 

elleneink által meg szoktunk támadtatni. Ha dogmánk 

szigorú, azt mondják, hogy kegyellenek vagyunk; ha 

szelid, azt vetik szemünkre, hogy a körülmények sze-

rint változtatjuk színünket. E szavak igazságát Ön 

utóbbi levelében igazolja, melyben a tisztítótűzről szóló 

dogmát támadja meg mondván, hogy ettől sokkal job-

ban idegenkedik, mint a pokolróli tantól. „Habár az 

örök büntetést", — irja Ön — „iszonyúnak tartom is, 

de mégis nagyszerű dogmának tisztelem azt, mely méltó 

arra, hogy oly religio tana legyen, mely mindenben, 

még az iszonyúban is nagyságot keres. Abban leg-

alább a végtelen igazságosságot végtelen működésé-

ben látom és a végtelenség eszméi azon hitben erő-
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sítenek meg, hogy e borzasztó tan nem lehet az em-

beri ész koholmánya. Mig ellenben, ha a tisztítótűzet 

tekintem, ha elgondolom, mint szenvednek némely 

szegény lelkek a földi vándorságuk alatt elkövetelt és 

tóeg nem bánt bűnökért; ha ama szoros kapocs jut 

eszembe, mely az ima által az élőket a megholtakkal 
egyesíti; ha azt hallom, hogy egyik vagy másik lélek 

kiváltatik; mindez ugy tetszik nekem, mintha bennök 

emberi találmány kicsinységét fedezném fel, mintha 
a tói nyomorultságunk és a kérlelhetlen isteni igaz-

ságosság között alkudozást látnék. Őszintén mondva, 
a protestánsok e részben sokkal bölcsebbek voltak a 

katolikusoknál, midőn a purgatoriumi szenvedéseket 
a dogmák sorából kitörülték." 

De hogy én is őszintén megmondhassam véle-

«tenyemet, Önnek e soraira azt válaszolom, hogy csakis 

annak tudata, hogy e vitát győzelmesen fogom befejezni, 
erösített az ily 1 evés sorban öszhalmozott annyi esz-

telenséget derül kedélylyel olvasni. Igen jól tudom 
ugyan, hogy a l sztítótüz a hitetlenek gúny- és élc-
t á r g y a 

szokott h nni; de azt mégsem birtam magammal 

^hitetni, hogy egy szellemdus és részrehajlatlan férfiú 

képes legyen e gúny és élceskedés fekete szennyét 
a z álbölcselet köntösével takargatni. — Nem tudtam meg-

győződni, hogy egy ily felvilágosult és elfogulatlan 

'élek ne lásson he a tisztítótüzröli tan igazságossága 
es méltányosságinak mélyébe; hogy az érzelemdus 
SZ1V ne érezné gyöngédségét a dogmának, mely az 

19* 
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élet kötelékeit a siron tulnanra is kiterjeszti és a 

gyászos halálba kimondhatlan vigaszt lehel. — 

Minhogy a pokolbeli szenvedésekről előbbi' le-

veleim egyikében már kimerítőbben szólottam, nem 

tartom szükségesnek azokra most ismét hivatkozni, 

annál inkább, mivel Ön e borzasztó dogmával kibé-

külni látszik, habár csak azon szin alatt is, hogy ez-

által annál dühösebb rohamut intézhessen a tisztítótűz 

ellen. — Én ugyhiszem e két igazság nemcsak nem 

ellenkezik egymással, hanem még kölcsönösen támo-

gatja és segíti is egymást. A pokolróli tanban az isteni 

igazságosság borzasztó fényben tündököl; a tisztító-

tüzröliböl pedig a kimeríthetlen jóságú irgalmasság 

sugárzik, anéikül, hogy ezáltal az igazságosság igé-

nyein csorba ejtetnék; sőt e dogma inkább kérlelhet-

lenebbnek mutatja az isteni igazságosságot, mert még 

az örök boldogságra hivott igazat sem menti fel abbeli 

kötelmétől, miszerint adósságát mindenki az utolsó 

fillérig tartozik lefizetni. 

Feltételezem, hogy Ön nem osztja azon ó-kori 

bölcsészek véleményet, kik minden bűnt egyen lő-

nek tartottak. Meg vagyok győződve, hogy Ön 8 

meggondolatlan szavakban nyilatkozó kedvetlenségé 

nem tartja oly szigorú büntetésre méltónak, mint ^ 

olyan gyermek borzasztó merényét, ki atyja szivéb6 

halálos gyilkot inárt. Örök kárhozatra itélné-e Ön f 

előbbinek heves meggondolatlanságát s ugyanugy bűn' 

tetné-e, mint az utóbbi természetellenes kajánságát? 
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Valóban nem. íme tehát a pokol és a tisztítótűz; a 

hocsánandó és halálos bűnök közti különbség; a józan 
esz és az egészséges érzelem által támogatott katho-

likr igazság. 

A bűnöket igaz bánat által meg lehet semmi-

síteni; az isteni irgalmasság mindenkor megbocsát 

foknak, kik töredelmes és alázatos szívvel fordulnak 

hozzá; e bűnbocsánat megszabadít ugyan az örök 

kárhozattól, de nem ment fel egyszersmind az igaz-

ságosság követelte engesztelődési bünhödéstöl is. A 

bűnös, bűnténye megbocsátása által még az emberi 

ügyekben sincs egyszersmind a büntetéstől is felment-
Ve ; ily esetben az igazságosság igényei szelídülnek 
ugyan, de nem semmisülnek meg. Mi ellenezhetné, 

h°gy elfogadjuk, miszerint Isten is, habár irgalmasságot 

Syakorol, az igazságosság igényeitől mégsem áll el? — 

Még egy észokot a tisztítótűz mellett. 

Sokan halnak meg, kiknek vagy idejük vagy 

akaratuk hiányzott arra, hogy az immár megbocsátott 

bűneikért eleget tegyenek; mi több, némelyek csak 

akkor nyernek bűnbocsánatot, midőn már néhány szem-

pillantás után utolsó leheletük megakad. Az isteni 
lrgalom megmenté ugyan őket a pokol büntetéseitől; 

üo mondhatjuk-e azért, hogy az ilyenek azonnal fel-

étetnek az örök boldogságba anélkül, hogy elkövetett 

bűneikért eleget lennének? Nem észszerű, nem raél-

tányos-e, hogy az irgalom az igazságot szelídítse és 
v,szont ez amazt fékezze? 
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Az élőknek a megholtakkali szakadatlan egyes-

sége, ami Önnek olyannyira nem tetszik, szükséges 

következménye a szeretetnek, mely a hívőket a földön 

és az elköltözöttek lelkeit átkarolja. Mielőtt ezen 

egyességet tagadnék, mígát a szeretetet és a szentek 

egyességéröli vigaszteljes tant kell elvetnünk. Igen 

sajátságos, hogy épen midőn annyi mindenfélét be-

szélnek az emberszeretet és testvériségről, a kath. tan 

szépségét és gyöngédségét oly sokan fel nem fogják! 

Mindenütt azt sürgetik, hogy az emberek ugy éljenek 

egymás között mint testvérek; — és a testvérisülést, 

mely nemcsak e földre szorítkozik, hanem a földi éle-

ten tulnanra is, boldog s boldogtalanokra is kiterjed, 

mégis elvetik. Ahol valamely jót kell megosztani, ott 

a szeretet, mely nem engedi, hogy az adományt 

egyedül élvezzük és arra ösztönöz, hogy azt feleink-

kel is megoszszuk; ha valahol a nyomorúságon kell 

segíteni, oda siet a szeretet és segélyt visz, minden-

nek kinek csak vihet. Legyen e nyomor itt vagy a 

másik életben, a szeretet nem feledi azt. A szeretet, 

mely arra kötelez, hogy az éhezőket tápláljuk, a mez-

teleneket ruházzuk, a gyöngéket támogassuk, a szen-

vedőket segítsük és a szomorúakat vigasztaljuk, ugya" 

e szeretet szól a hivők sziveihez akkor is, midőn őket 

megholt testvéreikért imádkozni ösztönzi, hogy az isteni 

irgalmasság megrövidítse nekik szenvedésök idejét-

Ha e tan emberi találmány, bizonyára a legszebb és 

legfönségesebb találmány volna. Ha azt katholikus pa" 

pok koholták volna, el kellene dicsőségüket ismer-

J 
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nünk, mert találmányukat ügyesen tudták a keresztény 

religio lényeges elveivel öszhangzásba hozni. 

Azonban könnyen be tudnám bizonyítni, hogy a 

tisztítótílzröli tan nem a tudatlanság korszakának szü-

leménye. Szakadatlan hagyományban látjuk azt a te'v-

tanítók kicsapongásainak dacára nemzedékről nemze-

dékre átszármazni; amibö! világosan következik, hogy 

az emberi nem e dogmát más egyebekkel együtt ere-

detében a kinyilatkoztatásból meríté, hogy az szeren-

csésen kimenekült a veszélyből, melyben Ádám korcs 

'vadékainak tévelye s szenvedélyei az igazságon sérel-

met követtek el. Plató és Virgilius nem voltak kö-

zépkori papok; és ők is az engesztelés bizonyos helyé-

ü l beszélnek, A zsidók és mohamedanok bizonyára 

"em szövetkeztek a katholikus papokkal, hogy az em-

beriséget rászedjék; pedig mindkét vallásfelekezet 

"yiltan vallja a tisztítótűz létezését. A protestánsokról 
sem lehet mondani, hogy a tisztítótüzet mindnyájan 

tagadták;^ de ha különben ők részesei akarnának is 

tenni e szomorú dicsőségnek, nem fogjuk őket jóked-

vükben háborgatni; legyen, ne fogadjanak el soha a 

Pokol kínjain kívül más büntetéseket; foszszák meg 

Minden reménytől azt, ki nem ismeri magát oly tisztá-

i k , hogy azonnal a megigazultak hónába juthasson; 

tepjék szót az élők és holtak közti szeretetköteleket 
s díszítsék fel borzasztó cimerökkel fatalismus és két-

ségbeesésteljes tanaikat. Mi azért mindig többre fog-

juk böcsülni szelid tanítmányunkat; mi azért mindig 





Tizenkilencedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

sim. tisztítótűzről irt levelem az igazak szenvedését 

|hozta Önnek emlékezetébe s okot szolgáltatott abbeli 

¡»ellenvetésére miszerint Ön igazságtalanságnak tartja, 

Öiogy azok, kik már ez életben annyit s oly kegyetlen 

csapásokat szenvedtek, még a túlvilágban is bűnhőd-

jenek. „Az erény," mondja Ön, már idelent oly szi-

gorú próbára van téve, hogy fölösleges lenne azt túlnan 

is bizonyos szenvedések által uj megpróbáltatásnak 

alávetni. Az igazságtalanság és méltatlanság e világában 

minden visszásán megy; mig a gonoszokra mindig 

szerencse mosolyg, az erényt szüntelen csapások és 

szerencsétlenség űzik. Valóban, ha erős szándokom 

nem volna a gondviselést és a sirontuliakat két-

ségbe nem vonni, már ezerszer megtettem volna azt, 

midőn az erény szerencsétlenségét ellentétben a go-

noszság szerencséjével lépten-nyomon látom. Szeretném, 

ha Ön nekem e nehézségeket megoldaná és pedig 

nemcsak az eredendő bűn alapján, mert bármily ki-
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elégítő felelet legyen is az eredendő bűn, engem, ki 

a religio mindazon dogmáit, melyek az eredendő bűnnel 

kapcsolatban vannak, kétségbevonom, soha ki nem 

elégíthet." 

Ne aggódjék, kedves Barátom, afelett, hogy én 

szem elől tévesztvén ellenfelem lelkiállapotát, majd oly 

védokokkal fogom őt megcáfolni akarni, melyeket ö 

nem tart igazaknak és elvet. Jóllehet az eredendő bűn 

itt sokféle és érdekes elmélkedésre nyújtana alkalmat, 

ezúttal mégis mellőzni akarom és csak azt fogom tár-

gyalni, amit Ön is igaznak tart és elvetni nem képes. 

Először is azt veszem észre, kogy Ön oly tényt 

állít bizonyosnak, mely habár nem is egészen valótlan, 

de mégis igen kétes. Ámbár az Ön véleménye meg-

egyezik a majdnem mindenütt átalánossal, én mégis 

azt tartom, hogy a dologban alaptalan balítélet lappang, 

mely habár meglehetősen átalános, mégis ész- és ta-

pasztalás ellenes. Ön és több mások azt tételezik fel, 

hogy a szerencse az életben akként van felosztva, 

hogy nagyobb része a gonoszokra esik, mig az erénye-

seknek azon csekély osztályrészszel kell megelégedni, 

mely a viszontagság és szenvedések által még meg is 

keseríttetik. E véleményt ismételve alaptalan s a józan 

észszel ellenkező előítéletnek nyilvánítom. 

A tapasztalás azt tanítja, hogy az erényesek 

nincsenek kivéve a csapások s bajok alól, melyek 

átalán az összes emberiséget érik, hacsak Isten szün-

telenül nem akarna csudákat művelni. Tegyük, hogy 

egy vasúti vonaton sokan utaznak együtt, kik között 
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kitünö erkölcsű egyének is vannak; ha a vasúton 

szerencsétlenség esik, Isten nem fogja angyalát meny-

nyekböl leküldeni, hogy az erényes utasokat termé-

szetfölötti módon megszabadítsa. — — Az utcán 

két ember megy együtt, egy jó és egy rosz. Ha vala-

mely ház fejük fölött romba dűl, nem fogja-e mind-

kettőjüket agyonnyomni, boltozatot képeznek-e a jó 

feje fölött a romok, gerendák és téglák? Ha a szántó-

földet viz árasztja el és a veteményeket — a többi-

vel együtt valamely erényes birtokoséit is — elpusz-

títja, ki kívánná a Gondviseléstől, hogy az elem az 

erényes véleményeinek határvonalán falat képezzen, 

minőt hajdan a vörös tenger képezett. Ha vala-

mely ország lakosságát ragályos járvány pusztítja, a 

halál bizonyóra nem fogja az erényes családokat sem 

kímélni. Ha az ellenség valamely várost meg-

száll, a féktelen zsákmánylók épen ugy fogják az 

igazak lakait is pusztítani, mint a gonoszokéit. A világ 

átalános törvényeknek van alávetve, melyek alól a 

Gondviselés csak igen ritka és kivételes esetekben 

ment föl: mindazok tehát, kik következményeiben ugyan-

egy körülmény alá helyezvék, közönségesen ugyanazon 

törvényeknek is vannak alávetve. Van a Gondviselés-

nek csudás kivételeken kivül más egyéb eszköze is, 

hogy az igazakat valamely átalános csapástól vagy 

legalább annak következményitől megszabadítsa; azon-

ban nem akarok ezen eszközök tüzetesb tárgyalásaba 

ereszkedni, mely utóvégre oly tények értelmezésére 

vezérelne, melyeket nehéz másokkal elhitetni s még 
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nehezebb biztossággal megállapítani; azért én ellen-

vetés nélkül elfogadom, hogy az igaz és bűnös em-

berek mindnyájan egyformán alá vannak az emberi-

ség közös bajainak vetve, származzanak azok akár 

természetes okokból, akár társadalmi, politikai vagy 

családi szerencsétlen viszonyokból. Nem hinném, hogy 

Ön emiatt a Gondviselésnek szemrehányásokat tenne; 

én sokkal értelmesebbnek tartom Önt, semhogy az 

Égtől szüntelen csudákat követelhetne, amilyek a világ 

közönséges folyását felforgatnák. — 

Azonban mellőzzük ezen átalános bajokat, me-

lyek a jókat és gonoszokat körülményeik szerint egy-

formán érik s melyekről nem lehet mondani, hogy 

a jókat jobban sújtják mint a roszakat, s vizsgáljuk, 

valljon igaz-e, hogy a szerencse a földön ugy oszlik 

meg, hogy tetemes!) része a roszaknak jut. 

Én az ellenkező véleményt tartom, mert a Gond-

viselés különös ajándékait ide nem értve, a világ ter-

mészeti és erkölcsi törvényei olyanok, miként • saját 

természetszerű működéseikre hagyatva, a szerencsét 

és szerencsétlenséget ugy osztják meg, hogy az eré-

nyesek már e földön is hasonlíthatlanul boldogabbak, 

mint a roszak és o-onosztevök. 

Ön be fogja látni, hogy a szerencse és szeren-

csétlenség mennyisége felett ugy kell Ítélnünk, hogy 

ne az egyes különleges eseteket, hanem az átalános 

rendet tartsuk szem előtt, amint az a dolgok termé-

szetéből következik s következnie kell. 

A világ oly bölcsen van elrendezve, hogy a bün-



301 

tetés tőbbé-kevesbé felötlőleg, löbbé-kevesbé érez-

hetöleg, de mindig a vétség után következik. Aki test 

erejét a gyönyörök mámorában fecsérlé el, fájdalma-

kat érez; aki a józan morál örök elveitől elpártolva 

saját önzésében gyökerző szerencsét vadászott, közön-

ségesen önönmaga alatt fűrészeié a fát. 

Szükségt len azon gonosztevők sorsát említenem, 

kik oly vétségeket köveinek el, melyeket a törvény 

kipuhatolhat. Élethosszanti börtön, akaratellenes munka, 

nyilvános szégyen, gyalázatteljes bitó; — ez a szomo-

rúság, veszély és félelemteljes, szüntelen haraggal, 

kétségbeesés, testi fenyíték, számtalan baleset és sze-

rencsétlenséggel összekötött eleinek következménye. 

Van-e az ily életben és halálban valami kel'cmes? 

Talán azt képzelik e szerencsétlenek, hogy az élvet 

a kicsapongás és gonoszság mámorában találni fel; 

ámde mondhatjuk-e azt valódi élvezetnek, mely az 

összes physikai és erkölcsi törvények megzavarása 

árán szereztetik s a félelem és kin csordultig tölt 

serlegében mint kicsiny csöp elvész? — Meglehet 

azonban hogy, midőn Ön a roszak szerencséjét ma-

gasztalja, nem érti az olyan egyéneket, kik a tör-

vényhatóság fegyelme alatt vannak, hanem inkább azo-

kat, kik jóllehet kötelességeik iránt hűtlenek, az igaz-

ságosság és morál követeléseit lábbal tapossák, mind-

azáltal kényelmes biztosságban gúnyolják áldozatukat 

s néha arany födelek alatt, gazdagság és pazar fény-

űzés között, az élvezet és gyönyör karjaiban himbál-

ják magukat. 
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Ha a dolgot csak felületesen tekintjük, nem ta-

gadom, hogy az ilyenek boldogságában némi elidege-

nítőt látunk; tudom én, hogy az ily boldogság, külső-

leg tekintve és csak egynémely külön esetekre szorít-

kozva, az átalánosságtól eltekintve, igen szembeszökő, 

hogy elménkben mintegy önkénytelenül merül fel e 

szívszaggató gondolat: „Hol a Gondviselés? Hol az 

isteni igazságosság?" — De ha kissé elmélkedünk és 

felfödözzük az igaz szempontot, azonnal eloszlik az 

ámító homály s belőle a világot csudálandó állandó-

sággal kormányzó legszebb rend és Öszhangzás bon-

takozik ki. 

De értelmezzük és hozzuk tisztába az eszméket. 

Ön talán egy bűnös és rosz emberre fog hivatkozni, 

ki látszólag családi boldogságot élvez és a társada-

lomban nem érdemelt kitüntetésben részesül. Jól va-

gyon; nem akarok Önnel afölött vitatkozni, valljon 

mennyi e családi boldogságban a való és mennyi a 

szineskedés; sein afölött, nyujthat-e a nem érdemelt 

szerencse benső boldogságot; fel akarom tételezni, 

hogy ama családi boldogság igaz és az élvezet, me-

lyet a külső tekintély nyújt, benső és megnyugtató 

élvezet; ámde Önnek is el kell fogadni, hogy az eféle 

bűnös és gonosz embereken kivül, vannak ismét 

becsületes és erényes emberek is, kik szintoly családi 

boldogságot élveznek és hasonló tiszteletben állnak. 

E megjegyzés magában is elegendő a két osztály között 

az egyensúlyt helyreállítani s alapjában megdönti az 

Ön által teljes biztossággal feltételezett ama tényt 
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mely szerint az erkölcstelenség boldog, az erkölcsös-

ség boldogtalan. — Vagy talán egy kitünőleg eré-

nyes és valamely nagy csapás súlya alatt sanyargó em-

bert fog Ön felhozni. Helyesen; hanem én meg az el-

lenkezőt mutatom Önnek: egy erkölcstelent, ki hasonló 

csapás súlya alatt nyomorog. íme az egyensúly. Az 

erény boldogtalannak látszik; de oldalán látjuk a gonosz-

ságot is hasonló boldogtalanságban nyögdécselni. 

Ön észre fogja venni, hogy én nem használom 

fel mindazon előnyöket, melyeket a kérdés megoldására 

a dolgok állása szolgáltat s hogy kedvező szempont-

ból tekintem azt, midőn azonos szerencsétlen körülmé-

nyek között azonos szenvedéseket is állítok s nem 

emelem ki a különbséget, mely a szenvedők benső 

állapotából szükségkép következik; mert ami az egyi-

ket vigasztalja, az a másikat szomoríthatja. 

Azt tapasztaljuk tehát, hogy párhuzamok által 

nem oldhatnék meg tökéletesen a kérdést; hogy mit-

sem hozhatnánk fel az egyik rész előnyére, ami a 

másiknak is hasznára nem volna. Megjegyzendő azon-

ban, hogy dacára a fenemlített elhomályosító előítéle-

teknek, a gonoszok szerencsétlenségének folytonos 

tapasztalása a közönségnél azon szilárd meggyőződést 

állapítá meg, miszerint a gonoszokat az isteni igaz-

ságosság ostora előbb-utóbb még e földön utol «zokta 
é«"ni. Ezen igazság a józan köznép ajkairól szerfelett 

jellemzetes közmondásokban viszhangzik. A nép szün-

telen emlegeti ugyan a roszak szerencséjét s a jók 

szerencsétlenségét; hanem azért beszódközben majd-
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nem minden szónál rajtakapjuk az ellenmondáson, 

midőn az ezt vagy amazt, eme vagy ama családot érő 

égi büntetésről beszél, midőn jósolva hirdeti a szeren-

csétlenséget, mely elkerülhetlenül be fog következni 

azok felett, kik a gazdagság és jólét teljében gond-

talanul élnek. — Mit bizonyít mindez? Azt bizonyítja, 

hogy a tapasztalás erősebb az előítéletnél; hogy a 

szokás szüntelen panaszkodni, minden, még a Gond-

viselés felett is morogni, a kézzelfogható tényeken 

alapuló igazság tekintélyteljes bizonyságtétele előtt, szem-

pillantásokra feledtetik. Azok, kik az eszközöknek he-

lyes megválasztása nélkül mások fölé iparkodnak emel-

kedni, nem szokták szerencséjüket, melyet hajhásznak, 

megtalálni. Midőn nagyobbszerü törvényszegéseket el-

követnek s «az ország biztossága ellen titkos összees-

küvéseket szőnek, többnyire saját vesztükön dolgoz-

nak. Egy szerencsés ellen bátran lehet s z á z a t állí-

tani, akik megbuknak, anélkül, hogy célt érnének. Ezt 

tanítja a történelem, ezt bizonyítja a mindennapi ta-

pasztalás. Azok, kik a rend megzavarása által akar-

nak nyerni, számkivettetnek és sokan közölök erősza-

kos halállal fejezik be életpályájukat. 

Vannak ármány és szemtelenséggel táplálkozó 

böcsvágyók, kiknek azonban nincs annyi bátorságuk, 

hogy önmaguk gonoszt cselekedni mernének, s kik-

nek sikerül magukat feltolni anélkül, hogy azáltal sze-

mélyes bátorságukat kockáztatnák. Ezen emberek, kik 

a csuszó-mászó állatok hajlongásait többre böcsülik a 

sas magas röpténél, néha felsietnek a szerencse kiváló 
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fokára anélkül, hogy kitennék magukat ama borzasztó 

eseteknek, milyenek azokkal adják elő magukat, kik a 

hatalomnak nyilvánosan ellenszegülnek; de ki tudná 

elsorolni mind azon kellemetlenségeket, viszontagságokat 

és aljas megaláztatást, melyeknek ki valának téve, mig 

vágyaik tetőpontját elérhették? Ki ecsetelné az állandó 
v' félelmet és afeletti bizonytalanságukat, hogy ismét el-

veszthetik, amit oly nehezen szereztek? Ki írhatná le 

fájdalmas ingadozásaikat, melyeknek alá vannak vetve, 

amint pártfogójuk kegyelme fogy vagy másfelé hajlik? 

Mit mondjunk ezen emberek boldogságáról, ha tekin-

tetbe veszszük, mily borzasztó lelkiismeret-furdalásokat 

kell kiállniok gyalázatosságaik s néha érdemdús egyé-

neken és ártatlan családokon elkövetett galádságaik 

niiatt? — Nem a külsőségek, hanem a sziv adja az 

igaz boldogságot; a leggazdagabb, a legbirtokosabb, a 

legtekintélyesebb és leghatalmasabb is boldogtalan, ha 

szivét kegyetlen kinok mardossák. 

Aki a gazdagságot oly mértékletlenül szereti, 

hogy kapzsisága hevében kötelességeit is feledi, az 

boldogság helyett boldogtalanságot készít magának. — 

Azok, kik az erkölcsi törvényeket haszonlesésből át-

hágják, két részre oszthatók: az egyik rész csak oda 

törekszik, hogy gazdagságot halmozzon össze és kin-

cseinek birtokán örvendhessen; a másik rész élvvágy-

hól haszonleső, hogy buja tékozlás közt fecsérelhesse 
el jószágát. Amazokat fösvényeknek, ezeket tékozlók-

nak nevezik. Lássuk, mily boldogság szerezhető mind-

hét részen. 

20 
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A fösvény pillantatig igen örül birtokának; örül, 

ha ovatos elvonultságában, távol az emberektől, sze-

meit kincshalmazán legeltetheti; de mennyi szenvedés 

keseríti meg az ilyen örömet! A szűk, illetlen, minden 

tekintetben kényelmetlen lakás, a szegényes és ócska 

bútor; a kopott, szennyes ó-szabásu ruházat; a rosz, 

ízetlen, füszertelen étek; az Ínséges, csorba edény; a 

piszkos evőeszközök; télen át hideg, nyáron hőség; 

öt magát pedig cselédjei kigúnyolják, a szegények 

megátkozzák; nincs szem, mely szívesen tekintne reá, 

nincs ajk, mely szeretet vagy háladatosságból szólítná 

meg: — ime, ez á fösvény boldogsága. Ha ilyen bol-

dogságot kiván Ön, nem irigylem kivánságát. 

A tékozló már nem keseríti el ennyire magá-

nak az életet; ö élvez, mig pénze és egészsége tart, 

bőségben úszik; ha pedig egy részről igazságtalansága 

áldozatainak panaszát kell hallania, másrészről némi 

vigaszt t e h á t azok háladatos nyilatkozásában, kiket 

kegyeiben részesített. Ámde a jogtalanul szerzett va-

gyon miatti lelkiismeretfurdalás az igazságtalan bánás-

módból eredő hitelvesztés és átkozódásokon kivül, mi-

lyen bőven szóratnak mindazok fejére, kik mások ro-

vására gazdagodtak; van a tékozlásnak még más és 

sajátságosabb kellemetlen oldala is, mely azt, ki azzal 

hizelgett magának, hogy majd gazdagsága élvezetében 

boldogságát találandja, végre boldogtalanná teszi. A 

szüntelen élvezet, mely a tékozlással együtt jár, ki-

meríti az egészséget, megzavarja a családi békét, sok-

szor a világ ellitt is megböcstelenít és elégedetlenné 
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tesz minden iránt. Végre mindezek után még van 

valami, ami a valódi nyomorúság színét megadja: a 

szegénység. — Ezek nem képzelem-képek; ezek min-

denütt feltalálható valóságok; életből merített példák, 

csak még a neveket kellene hozzájuk adni. — A buja 

élvezetről is csak ugyanez mondható; az sem képes 

az emhereket jobban boldogítni. Ez oly átalánosan 

elismert igazság, hogy nem is említhető anélkül, hogy 

trágár szólásmódokat ne használjunk. Az orvos- és 

erkölcstani müvek telvék a mérsékletlenség káros kö-

vetkezményeinek példáival; különféle betegségek, idő-

előtti vénség, rövid élet, kimondhatlan fájdalmak: — 

ezek a kicsapongó élet kövétkezményei. 

Bizonyára szép kép; egy dúsan terhelt asztal, 

pompás termek, fényes társaság, mindenfelé disz és 

pazarfény, a vigadó vendégek örömzaja, minden oldalról 

felköszöntések, ünnepélyességek, a zene harsogása és 

különböző szórakozások. Itt már irigylendő boldogsá-

got vélünk látni. De legyen Ön csak egy kis türe-

lemmel, mig a zene elhangzott, a gyertyák, csillárok 

és lámpák kialudtak és a vendégkoszoru szétoszlott. — 

Mig a józan és rendszerető ember otthon édes álmo-

kat álmodik, itt rendetlen zavarban futkosnak ide s 

lova ama boldog háziúr szolgái; az egyik hűsítőt ké-

szít, a másik fürdőt csinál; emez sebesen szalad az 

orvos után, amaz kegyetlenül döngeti a gyógyszertár 
ajtáját. Váljon mi történt? A lakoma élvezetes bol-

dogsága szaggató fájdalmakban tört ki. Az irigylendő 

boldog nem találja nyugalmát és enyhülését sem az 

20* 
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ágyban, sem a pamlagon, sem a karszékben, sem a 

párnák közt; testéről hideg izzadság csurog; arca a 

halottéhoz hasonlít, szemgolyói beestek, fogai vacog-

nak, keservesen jajgatja, hogy meg ke l l h a l n i a , 

íme, ez ama nagy boldogság eredménye. Kérdezzük 

meg magát a beteget, nem mondana-e le most szíve-

sen a világ minden gyönyörei és élvezeteiről, ha az-

által fájdalmainak enyhülést szerezhetne. 

Nem lenne vége levelemnek, ha az erény és a 

bün következményei közti nagy különbségeket mind 

elsorolni akarnám; hanem fölöslegesnek tartom ismé-

telni azt, ami már ezerszer meg volt mondva s mit 

Ön épen oly jól tud, mint én. Legyen elég megje-

gyezni, hogy a boldogság nem külső látszatban, ha-

nem a lélek bensejében van. Mit használ annak, aki 

kinos betegségben szenved, kit kedvtelenség, bú, szo-

morúság vagy gyomorémelygés fonnyaszt, mit használ 

annak a diszes palota, a nagy tisztelet, a hízelgés töm-

jénillata, nevének dicsőítése? Ismétlem, a boldogság 

szivünkben van; kinek szivében boldogtalanság tanyáz, 

az boldogtalan, legyen álszerencséjének külső látszata 

bármily ragyogó is. — Az erény gyakorlása az ember 

összes tehetségeit teljes öszhangzásba hozza; önma-

gához, embertársaihoz és Istenhez való viszonya te-

kintve a jelent és jövőt rendszeres; a bün felforgatja 

ezen öszhangzást, megzavarja a lelket, az észt és aka-

ratot a szenvedélyek rabigájába görbeszli; az érzéki 

gyönyörök élvezete gyöngíti az egészséget, rövidíti az 

életet, háborgatja a benső békét, feloldja a barátság 
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kötelékeit s a jövőt a jelennek áldozza. — így megy 

aztán az ember könnyelműségei hevéből a halál ár-

nyékába, ahol vigaszt nem reményi s nem is reménylhet, 

sőt inkább attól retteg, hogy ott rendetlen életét bi-

zonyos büntetés fogja jutalmazni. Valamely lénynek 

boldogsága nem állhat azon törvényeknek felbomlásában, 

melyeknek az alá van*vetve; a természeti törvények 

pedig az erkölcsi törvényekkel teljesen öszhangzanak; 

aki azokat megszegi, érdeme szerint kell lakolnia ; bol-

dogság helyett nyomasztó kinokat arat, 

Amint látja, kedves Barátom, a földi boldogság 

nem kiválólag a roszaké s a boldogtalanság nem ki-

válólag a jóké, mint Ön hivé; legalább én kétségte-

lennek tartom, hogy, ha az erény és bűn között meg-

oszló boldogság részeit mérlegre tennők, az előbbié 

sokkal lejebb sülyedne és, hogy a gonoszságra hason-

lítkatlanul több szenvedés esik, mint az erényre. Igen, 

van a földön is igazságosság; Isten sok igazságtalan-

ságot megenged ugyan; megengedi ugyan néha, hogy 

a gonosz némi látszólagos boldogságot élvezzen; ámde 

ezáltal azt akarja, hogy az isteni megtérítés borzasztó 

törvényét már e földön megismerjük, mit ugyanazon 

eszközökben mutat meg nekünk, melyeket a gonoszok 

boldoságuk megalapítására használni szoktak. — 

Önnek őszinte barátja 

B. J. 



Huszadik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

pWűnden nap jobban meggyőződöm arról, hogy Ön 

inem épen oly keveset olvasott a vallásról, mint azt 

¿^ezelőtt hivém. Az olvasottságban nem szenved Ön hi-

^ányt, de igenis jó irányú olvasottságban; mert napról 

napra az bizonyul be, hogy Ön eléggé fáradozott a 

protestánsok és hitetlenek irományait átlapozgatni, 

hanem hogy nagyon is óvatos volt a katholikusok 

müveibe betekinteni, mintha azok olvasása meg lett 

volna Önnek tiltva. Szabad legyen itt megjegyeznem, 

hogy az olyan, aki a kath. hitben neveltetett, gyermek-

és ifjúkorát abban tölté, az isteni törvényszék előtt 

nem könnyen fog a részrehajlóság vádja alól mene-

külni, mi Önnek eljárásából is nyilván kitűnik. Szüntelen 

azzal állni elő, hogy mihelyt az igaz vallást megtalálta, 

szivéből óhajt katholikus lenni és a katholikusok véd-

iratatit, melyekben minden ellenvetéseire találhatna 

feleletet, még csak meg sem tekinteni, ez oly ellen-

mondás, melyet igen nehéz helyreigazítni. Különben 
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ezen ellenmondások nem nagyon lepnek meg engem; 

én már régen meg vagyok arról győződve, hogy a 

kétkedők koránsem oly részrehajlatlanok, mint azt ők 

mondják; és, hogy ámbár ők ahelyett, kogy a hitet-

lenekkel e kifejezést: „ez nem igaz," használnák, csak 

e sima szólásmóddal élnek: „alig hinném," elméjökben 

mégis többé-kevésbé erős ítéleteket ápolnak, melyek 

velők a vallást megutáltatják s bennök mintegy azon 

óhajt gerjesztik fel, vajha az igaz ne volna. 

A kétkedő nem ad mindig magának számot e 

különös lelki állapota felöl; sokszor még talán azon 

véleménynyel is hízeleg magának, hogy ö őszintén 

keresi az igazságot; ha azonban jól megvigyázzuk 

magaviseletét és figyelünk szagaira, azonnal észre fogjuk 

venni, hogy ö közönségesen valami titkos gyönyört 

talál abban, ha a religio ellen kártékony nehézségek 

és tényekkel léphet fel; hogy bármily mérsékelt és 

műveltnek tartsa is magát, ritkán adhatja elő ellen-

vetéseit szenvedélyes és sokszor gunyoros hangnyo-

maték nélkül. 

Nem szándékom Önt e megjegyzéseim által meg-

bántani ; hanem — hogy őszintén megmondjam — 

igen szeretném, ha szavaimat figyelmére méltatná. Ön 

mitsem fog azáltal veszteni, ha szivébe pillant és meg-

kérdezi bensejétöl: „Igaz e, hogy én őszintén keresem 

az igazságot? Nem keverek-e a katholicismus ellen 

felhozott ellenvetéseim közé szenvedélyt ? Nem ragadt-e 
valami rám amaz ellenszenv és gyűlöletből, melylyel 
vallásellenes olvasmányaim telvék ?" — Óhajtanám, ha 
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ilyen és hasonló kérdéseket intézne ön önmagához* 

Ön ezáltal, azon kivül, hogy őszinte emberhez illő 

cselekményt tenne, még azt is nyerné, hogy sokkal 

könyebben háríthatná el magától a nehézségeket, me-

lyek még mindig gátolják, hogy az igaz vallás szen-

télyébe lépjen. 

Ön azt fogja talán mondani, hogy e megjegy-

zések felett csak csudálkozhatik, amennyiben vitatko-

zásaiban sokkal jobban ragaszkodott az illendőség 

szabályaihoz, mint azt közönségesen mások teszik, kik 

a vallás ellen fel-fel szoktak lépni. — Nem tagadom, 

az Ön leveleit mérsékeltség és kellemes csín bélyegzi 

s ámbár vallásomban nem osztozik, mindazálial elegendő 

gyöngédséget tanúsít, midőn legkevesbé sem bántja 

meg azokat, kik e vallást magukénak vallják. I)e azt 

mégis észrevettem, hogy Ön sem tér el mindenben 

azon átalánosan divó szabálytól, hogy Önben is meg-

van a csikland vallási vizsgálódásaiban épen azon 

szempontból tekinteni a dolgokat, mely Önnek a leg-

ártalmasabb ; hogy Ön, tudva vagy akaratlanul, mindig 

kerüli az álláspontot, melyről a dogmák teljes fensé-

gökben, gyönyörű láncolatukban, minden szép, megható, 

és magasztossal való öszhangzásukban láthatók. Több-

izben vettem ezt Önnél észre és még most sem ta-

pasztalom, hogy ebben megjavult volna. — Reménylem, 

megbocsát nekem, ha az átalános megrovás alól Önt 

sem veszem ki és ha sokkal elöitéletesb és szenve-

délyesebbnek tartom, mint azt önmagáról tartja. 

Ez igazság épen az imént Yett utolsó levelében 
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van legsajnálatraméltóbb módon kifejezve. Dacára, hogy 

Ön az ellenkezőről iparkodik engem meggyöztetni, 

levelének egész szövegében fenhangon beszélteti a 

protestáns fanatismus és a voltaire-i könnyelműséget 

olyannyira, miszerint nehéz lenne elhinnem, hogy le-

velének szerkesztése előtt tanácsadásra nem hivta az 

igazságtalanul reformatiónak nevezett, vagy pedig az 

ulböicselet egynémely orákulumát. Bármily tisztelettel 

említi is Ön a „nép vallását* és a hatást, melyet Önre 

az i g a z á n v a l l á s o s embe rek gyakorolnak, mégis 

mintegy burokban azt adja tudtomra, hogy mindezekre 

csak szánalmas megvetéssel tekint és hogy a hivők 

iránt már elegendő tiszteletet vél tanúsítani, ha őket 

egyenesen meg nem veti, vagy nyilvánosan nevetsé-

gesekké nem teszi. Mi köszönetet szavazunk Önnek 

ezen kegyességeért is; hanem azt tudnia kell, hogy 

az együgyű nép vallásossága és szokásai sokkal jobban 

védelmezhetők, mint azt gondolná. Távol attól, hogy 

a s z en t e k t i s z t e l e t e és s e g é l y ü l h i v á s a , 

ügyszintén az ereklyék és szent képek iránti tisztelet, 

csak az együgyüek vallási tápláléka lenne, épen el-

lenkezőleg igen mély bölcsészi elmélkedésre szolgáltat 

tárgyat; látni fogjuk, hogy oly magasröptű szellemek, 

mint Jeromos, Ágoston, Bernát, Aquinoi Tamás, Bos-

suet és Leibnitz nem ok nélkül csatlakoznak ezen 

együgyü nép véleményéhez. 

Midőn Ön az utolsó nevét olvasandja, azt fogja 

gondolni, hogy tollam megcsúszott és a névben tévedt. 

A protestáns Leibnitz! — Lehetséges-e, hogy ő a 
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kath. religiot e pontban vette volna? — ügy van; 

bizoyítják ezt müvei, melyek az egész világ kezeiben 

forognak; nem én vagyok oka, ha a monadologia és 

feltétes-őszhangzás szerzője, a kitűnő metaphysikus, s 

a hírneves areháolog, a mélyelméjü természetbúvár, 

a hasonlíthatlan mennyiségtudós az infinitesimal-számo-

lás feltalálója e pontban az együgyű tömeggel egyetért; 

ha itt nem oly nagy bölcsész, mint az úgynevezett 

müveitek közül sokan lenni akarnának, kik a történe-

lemből nem tudnak többet, mint amennyit egy tizen-

kettedrétü kötet magába foglalhat; nem tudnak több 

bölcsészetet, mint az iskola roszul felfogott és még 

roszabbul megtartott elemeit; a mértanból nem többet, 

csak az egyenes vonal és a kör meghatározását. 

Észrevétlenül bonyolódtam ezen átalános meg-

jegyzésekbe és igy levelem bevezetése némikép hosz-

szasan is esett ki, amit én legkevesbé sem vagyok 

hajlandó megsajnálni. Mindenesetre szükséges az ér-

telmezésben bizonyos rövidséget szemelött tartani, de 

nem szabad ezt annyira túlozni, hogy ezáltal az igaz-

ság érdeke kárt szenvedjen. Ha néha-néha szükséges-

nek látszik kétkedő uraimékat részrehajló cselekvéseikre 

figyelmeztetni, tartózkodás nélkül kell azt megtenni; 

ha pedig jónak bizonyul be megmondani, hogy Önök 

vitatkozni szoktak anélkül, hogy tanulnának és oly 

valamit ostromolnak, amit még nem is ismernek, azt 

is tartózkodás nélkül kell megmondani. 

A szentek tisztelete Ön szerint ellenkezik az 

ésszel; mi több, Ön e tiszteletet megegyezhetlennek 
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tartja az Isten és emberről oly nagy eszméket tanító 

keresztény religioval. És váljon miért megegyezhetlen 

a szentek tisztelete e nagy eszmékkel ? „Mert" — 

mondja Ön — „az ember nagyon is lealacsonyítja 

magát, midőn a teremtmények iránt csak Istent illető 

tiszteletet tanúsít." — Mintha Ön is a már ezerszer 

megcáfolt s mindannyiszor ismételt protestáns ellen • 

vetésekkel vértezte volna fel magát! Hozzuk tisztába 

az eszméket. 

Az Isten iránti tisztelet, Isten, az egész min-

denség alkotója, fentartója és kormányzója legfensöbb 

uralmának résziinkröli elismerésében áll; a háladatosság 

kifejezése az, melylyel a teremtmény Teremtőjének a 

tőle vett jókért tartozik; kifejezése függésének, ra-

gaszkodásának és engedelmességének, amit mindenkor, 

midőn elméjét, akaratát és erejét használja, nyilván 

hirdetni tartozik. A külső tisztelet a bensőnek kife-

jezése, tényleges elismerése annak, hogy mindent 

egyedül Istennek köszönhetünk; hogy lelkünk épen 

ugy az övé, mint testünk; hogy nem csak a szellemi 

hanem a testi adományokat is ismét neki kell felál-

doznunk. Magától érthető, hogy a benső és külső 

tisztelet, melyről beszélünk, kizárólag csak Isteni illeti; 

egy lény iránt sem szabad oly tiszteletet mutatni, mely 

egyedül csak Istent illet. Ha pedig azt valaki mégis 

megtenné, az bálványimádó lenne, ami oly nagy bün, 

hogy a józan ész és szentírás óJtal már jóval az ellene 

zúdult bölcsészi buzgalom előtt átokkal sújtatott. 

Kevés igazságtalanabb és roszabb szándoku szem-
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rehányás van azoknál, melyekkel a katholikusokat 

szenteik tisztelete miatt bálványzóknak kürtölik. Elég-

séges, nem mondom a theologusok müveit, hanem a 

legkisebb katekizmust is felnyitni, hogy meggyőződjünk, 

miszerint az ilyetén vád gyalázatos rágalom. Soha egy 

kath. iratban sem cserélték fel a szentek tiszteletét 

az Isten tiszteletével; aki ily kalandos tévelybe esnék, 

azt az egyház azonnal elitélné. 

A szentek tisztelete oly feltét alatt tanúsított 

hódolat azok kitűnő erényei iránt, miszerint az eré-

nyek mindig mint Isten adományi tekintetnek. Midőn 

tehát a szenteket tiszteljük, az tiszteljük, aki őket 

megszenteld. Jóllehet e tisztelet közvetlen célja a szen-

tek, végleges célja mégis mindig az Isten. Ha vala-

mely ember szentségét tiszteljük, Isten végtelen szent-

ségének némi viszsugárzatát tiszteljük benne. Ez nem 

önkénytes értelmezés, nem azért van kigondolva, hogy 

az Ön ellenvetését ellensúlyozza; üsse fel Ön a szen-

tek életirása bármely lapját, vagy olvassa el a felettük 

mondott dicsbeszédeket, hallgassa meg hitszónokaink-

s vallástanárainkat: mindenütt hallani fogja a fenmon-

dottakat. Még egyet; az egyház a szentek ünnepein 

imádkozni szokoti. Váljon kihez imádkozik ilyenkor? 

Magához az Istenhez. Tekintse Ön meg az egyházi 

imák kezdetét: Deus qui Ömnipotens sem-

piterne Deus Praesta quaesumus OmnipotenS 

Deus etc. etc. Ugyanaz történik az imák végén is, 

hol az egyház mindig vagy a Háromsághoz, vagy az 
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isteni személyek egyikéhez fordul, amint azt temp-

lomainkban napoi.ta hallhatja. 

Nem tudom, mit lehetne e döntő okok ellen fel-

hozni; talán most már nem kellene attól tartanom, 

hogy Ön még ezután is bálványimádóknak fog minket 

tekinteni. Aki e dolgokat őszinte lélekkel vizsgálja, 

annak lehetetlen továbbá is e vád mellett maradnia, 

miután már a kérdést oly belátható, világosságba he-

lyeztük. 

De most egy másik oldalról veszem a tárgyat 

szemügyre s különös tekintettel akarok lenni Önnek 

abbeli ellenvetésére, miszerint a szentek tisztelete 
i 

megegyezhetlen az Isten és emberről szóló keresztény 

eszmék magasztosságával. 

A vallás koránsem semmisíti meg az ember ter-

mészetét, midőn az ember lényegéről magasztos esz-

méket tanít. Ha a vallás azt tenné, akkor eszméi nem 

lennének m a g a s z t o s a k , hanem ham i sak . Jól is-

mert theologiai mondás, hogy a malaszt a természetet 

nem semmisíti meg, hanem nemesbíti és tökéletesbbé 

teszi. Az igaz kinyilatkoztatás nem jöhet ellenkezésbe 

nz emberi természetet feltételező elvekkel. Ebből az 

következik, hogy az emberröli tan fenségessége, me-

lyet religionk hirdet, még akkor sem ellenkezhetnék 

lényünk természeti igényeivel, ha azok csak k ics i-

nyek valnánakis. Nagyságunk, származásunk magasz-

tesságában, rendeltetésünk végtelenségében, a termé-

ket és malaszt Alkotója jóságából vett szellemi és 

erkölcsi tökélyeink s a malaszt különféle eszközeinek 
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olyatén helyes használatában áll, mely rendeltetésünk 

végcéljához biztosan vezet. Ámde e nagyság nem sza-

kítja meg a lélek és test közti köteléket; nem aka-

dályozza, hogy az ismereten kivül még érezzünk is, 

hogy a lelki akarat mellett még érzelem s szenvedé-

lyeink is legyenek; hogy gondolkodásunkban, akara-

tunkban, cselekvéseinkben bizonyos oly törvényeknek 

legyünk alárendelve, melyek természetünkkel össze 

vannak növe. Óhajtanám, ha Ön e megjegyzéseket 

szem elöl ne tévesztené, mert ezek sokban védenek 

és megőriznek az eszmezavartól valamint attól is, 

hogy a m a g a s z t o s és n a g y s á g szavakat ne hasz-

náljuk ingatag, határozatlan értelemben, mely az ál-

taluk jelzendö tárgy szerint, nagy félreértésekre szol-

gáltathat alkalmat. 

Ezúttal legyen szabad megjegyeznem, miszerint 

a nagyság és végtelenség eszméit gyakran használják 

arra, hogy az Isten és emberek közti viszonyt meg-

döntsék. Miként lehetséges — mondják, hogy a vég-

telen Lény ily magunkféle apró lényekről gondos-

kodjék? — Nem veszik ezek észre, hogy ugyanezen 

okoskodással lehetne a teremtés ellen is fellépni, ha 

például azt mondanák: miként lehetséges, hogy a vég-

telen Lény ily csekélyszerü dolgok teremtésével fog-

lalkozott legyen? Nevetséges álokoskodások ezek; mert 

a véges és végtelen eszméi nemcsak nem semmisítik 

meg, hanem még jobban felvilágosítják egymást. 

A véges léte a végtelen létét feltételezi; a vég-

telen eszméjében már benfoglaltatik a vége« lehet-
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sége és létének oka. A véges viszonya a végtelenhez 

öszhangzásba hozza a mindenséget; ha e kötelék meg-

szakad, a mindenség megzavartatik, a világ chaoszszá 

lesz. — 

Miután immár a n agy és f e n séges eszméi-

nek az emberi természetre vonatkozó valódi értelmét 

megtaláltuk, lássuk most, ellenkezik-e a szentek liszte-

letéröli dogma, a keresztény tanok fenségével. 

A jót, ha véges is, szabad szeretnünk, a be-

csülendöt belesülnünk, a tiszteletreméltót tisztelnünk, 

anélkül, hogy azáltal maga s z t o s t e r m é s z e t ü n k -

kel ellenkező megaláztatást követnénk el magunkon. 

Legyen szabad kérdeznem: bölcsülendő-e, tiszteletre-

méltó-e a kitűnő erény? És ha igen, ami kétséget 

sem szenved, akkor ugyhiszem legkevesbé sem bot-

rányos, midőn a keresztények szeretik, becsülik és 

tisztelik azon embereket, kik egykoron kitűnő eré-

nyeik által tündököltek. Már ez is elegendő lenne a 

szentek tiszteletét igazolni; a kérdés sokoldalúsága 

miatt azonban nem akarok csak ezekre szorítkozni. 

Mig az ember a földön él, kitéve a gyarlóság-

nak, nyomor és mindennemű veszélynek, senki sem 

tehet biztos, legyen bármily tökéletes, hogy az erény 

útjáról soha sem fog letérni; a mindennapi tapasz-

telás szomorú tanúbizonyságot ad az emberi gvönge-

RgrÖl. Ez az oka, hogy a szeretetet, becsüiest és 

hszteletet, melyet az erényes már e földön megérde-

Mel, mindig némi félelem s tartózkodással adjuk meg 

neki, jól emlékezvén ama szerfelett bölcs tanácsra, mi-
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az igaz már a túlvilágba költözött, midőn erényei, 

mint arany a tűzben, a próbát kiállották és a végtele-

nül szent Istentől tetszéssel fogadtattak, midőn már 

egészen biztos nagyérlékü jutalmáról, melyért harcolt: 

akkor erényeinek elismerése a szeretet, becsülés és 

tisztelet, veszély nélkül nyilvánulhat. Ebben rejlik amaz 

érzelemteljes, szelíd álinélat és bizalommaitölt tiszte-

letnek az oka, melylyel a keresztények a megdicsőül-

tek iránt viseltetnek, kik az örök fény és világosság 

hazájában kitűnő helyet vivtak ki maguknak. 

Nem foghatom fel, kedves Barátom, mi méltat-

lan van a józan ész és az emberi sziv legtermészet-

szerübb érzelmeinek e mindenben megfelelő cselek-

ményben. Ha magas erényü személylyel találkozunk, 

tiszteletteljes kíváncsisággal szemléljük s mély alázat-

tal s a vonzalom érzelmével szólítjuk meg azt; és a 

keresztényeknek ne lenne ez szabad, tilos lenne oly 

emberek iránt hodolatot tanúsítani, kik a tökéletes-

ségben nemcsak kitűntek, hanem a mennyekben is 

vannak, hol az Istennel legszorosabb egyesülésben 

élnek? Ha már a tökéletlen erény tiszteletreméltó, 

váljon a tökéletes, a kimondhatlan boldogsággal jutal-

mazott ne lenne az? Aki az erényes embert tiszteli, 

az nemcsak nem alacsonyítja le, hanem még felma-

gasztalja s megtiszteli magát. Ami az emberekről áll, 

az a mennyország lakóiról ne lenne igaz ? — Egykissó 

több logikát, kedves Barátom 1 az ellenmondás nagyon 

is szembeszökő; azon »együgyű emberek" kiket Ön 
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szánalom- és megvetéssel említ, e tekintetben több 

philosophiát mutatnak, mint Ön. 

Őszintén mondva, én sohasem tartottam Önt oly 

finyásnak, hogy a kath. templomokban azt a sok szent 

képet és szobrot alkalmatlannak tartsa. Én ugv gon-

dolkodtam: ha nem is épen vallásos érdek, de leg-

alább a művészet iránti szeretetből lesz Ön azok irá-

nyában engedékeny. Hivők és hitetlenek egyiránt mond-

ják, hogy igen nagy különbség van a protestánsok 

imaházainak meztelensége és hidegsége s a katholika 

egyházak fénye és élete között; az okok egyike pedig 

abban rejlik, hogy az utóbbiakban a katholicismus 

szellemétől áthatott művészet pazaron helyezé el ál-

mélatra indító, szemeink előtt és képzelmünkben a 

•egmagasztosb titkokat megtestesítő mesterműveit, me-

lyek által megörökíti szenteink amaz erényeinek em-

léket, melyek világos színekkel ecsetelik Istenneli 

egyesülésüket, nyíltan hirdetik, mily édes előélvezetét 

élték ők már itt e földön a jövendő örök életnek. 

Azonban elnézéssel akarok Ön iránt lenni; szó-

rakozottságának, elhamarkodásának akarom ellenvetését 

tulajdonítani; mert e feltevés nélkül kényszerítve lennék 

kimondani az igen kényes igazságot, hogy Önnek nincs 

•dése, nincs érzelme, ha észre nem veszi, mily szép 
ezen oldaláról a kath. religio. 

Felette sajátságos, hogy midőn Ön a szentek tisz-

teletét és a képeket megtámadá, nem jutott eszébe, 

azáltal az emberi kebel legtermészetesebb érzel-

mével szállt szembe. Miképen lehetett nem látni, meny-
31 
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nyire nemesbíté, tisztázá s mint irányzá egy magasz-

tosabb tárgy felé a a religio keze azon érzelmet, mely 

minden országgal és minden időkkel közös. Ismer Ön 

nemzetet, mely nem buzogna nagyjainak nevét szob-

rok vagy más egyéb emlékek által örökítni? Van-e 

nagyobbszerü, mint a kitűnő mérvben gyakorolt erény, 

a szentek erénye? Nem voltak-e közülök is sokan az 

emberiség legnagyobb jótevői? Merné Ön állítani, 

hogy a világot vérözönben fürösztő hódítók emléke 

méltóbb a tiszteletre, mint ama hősöké, kik ember-

társaik javáért jószágaikat, nyugalmukat, és életüket 

feláldozták s lelki nagyságuknak oly intézményekben 

adtak kinyomatot, melyek mindennemű Ínségeinkben 

vigasztalásunkra vannak? Szivesebben látja Ön vala-

mely vitéznek arcképét, ki önmaga fonta homloka 

körül talán a sötét gonoszságok töviseivel is vegyített 

koszorút, mint egy Paulai sz. Vince, a szerencsétlenek 

vigasza és gyámolójáét, ki a kórodákban és beteg-

ágyak mellett az ö csudálandó leányaiban, az i rga l-

mas n é n i k é k b e n , még mai nap is él? 

Azt fogja Ön mondani, nem minden szent tett 

annyit mint Paulai sz. Vince. Önnek igaza van; de 

azt mégsem tagadhalja, hogy számtalanok azok, akik 

nem foglalkoztak kizárólag imádsággal. Némelyek kö-

zölök a tudatlanok oktatására szentelék magukat, be-

járván evégett városokat és falukat; mások kórodák-

ban töltik életüket, kimeríthetlen szeretet s béketűrés-

sel vigasztalván és szolgálván a betegeket; mások a 

szegények közt osztják ki vagyonukat azon feltétnek 
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szentelvén napjaikat, hogy minden jóakaró lelket a 

szerencsétlenek segélyzésére fognak ösztönözni; mig 

mások legundokabb barlangjaiban támadják meg a go-

noszságot, azon forró óhajjal, hogy ott az elkorcsult 

és elaljasult teremtmények erkölcseit orvosolják; szó-

val, alig fog Ön szentet találni, kiben ne találná egy-

szersmind a világosság, erény és szeretet folyamát, 

Mely az embertárs üdvét elősegítendő a legtávolabb 

irányokba mindenfelé szét ne áradoznék. Mi észelle-

nes és méltatlan van abban, ha e nemes és kitűnő 

hasznú tettek emléke megörökíttetik? Nem tette-e ugyan-

i t minden nemzet, minden időben s minden világ-

részben? Vagy talán a művészet csudái vannak e 

Müvekben roszul alkalmazva? 

Sőt, ha még azt is felteszszük, hogy valakinek 

életnapjai a puszta magányban ima és elmélkedés közt, 
Vagy a szerény erkölcs gyakorlatában a családi kör 
s*ük határain belől nesztelenül folytak le, miért 110 

érdemelné meg még ekkor is, hogy a művészet em-

lékének megörökítésére szentelje magát. Nem látunk-e 

Mindenütt valamely családi jelenetet ábrázoló világi 

képeket, melyek nincsenek épen nemes és heroikus 

Mnlékekkel öszköttetésben? Nem szép, nem vonzó-e 
a z erény mindenkiben, még legalsóbb fokában is, — 

"eM méltó-e arra, hogy az egész világ szemlélésére 

kitétessék? Jegyezze meg azonban, hogy a katholi-

kusoknál a közönséges erények nem tárgyai a cul-

tesnak: arra, hogy nyilvános tiszteletre méltassanak, 

Megkívántatik, hogy heroikus mérvűek legyenek s e 

21* 
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felett még az egyházi tekintély ünnepélyes jóváhagyá-

sát is birják. 

Teljes bizalommal vetem alá a mondottakat józan 

Ítéletének s reménylem, hogy majd rajta is lesz Ön 

előítéleteiből kivetkőzni s olyan igazságokat is figye-

lemre méltatni, melyeket mindeddig nem vett észre. 

Mivel pedig áz Ön keble lángoló lelkesültséggel van 

eltelve minden iránt, ami igazán bölcsészi és szép, 

kétségkivül azt is be fogja látni, mily bölcsészi és 

szép a kath. dogma a szentek tiszteletéről. 

Őszinte barátja 

B. J. 

6t * Í0 



Huszonegyedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

'*gen örvendek, hogy előbbi levelem nem gyakorolt 

lOnre kellemetlen benyomást és hogy többé már nem 

»ellenkezik a szentek tiszteletéröli kath. dogina szép-

ségét és bölcsésziességét elfogadni. Nem akarnám 

azonban, hogy Ön előbbi levelem hatályát csak a tárgy 

e l ő a d á s á n a k tulajdonítsa, noha az magából a dolog 

lényegéből származik. Mert ahoz, hogy e „szempontot, 

Mely Önnek tetszésével találkozott, kijelöljem, nem volt 

szükséges a valóság határait átlépnem; én csak ugy 

adtam elő a dolgot, amint az valóban van, elméjét 

azoknál helyesebb nézetekre reménylvén szoktatni, 

Mint melyeket ellenvetéseiben kifejezett. 

Ön hajlandó azt hinni, miszerint én, hogy ellen-

felemet legyőzzem, leggyöngébb oldaláról támadtam 

Meg, gondosan kerülvén mindent, mi a dogmát teljes 

Öszfüggésében mutatná. Ön tehát már nem ellensége 

az egyházi szent képeknek, vagy más szavakkal, Ön 

Megszűnt képromboló lenni. De ahelyett most ismét 
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másik sáncot választott magának, midőn irja, hogy 

ámbár többé nem roszalja a szentek erényeinek képek 

és szobrok általi megörökítését, valamint azt sem, hogy 

az isteni szolgálat alkalmával is tisztelet és szeretet 

tanusíttassék irántuk,de azt már mégsem látja be, mire 

való az élők és megholtak közti szakadatlan össze-

köttetés és a szenteknek oly dolgokban segélyülhivása, 

melyeket közbenjárók nélkül önmagunk is leimádkoz-

hatunk magunknak. Hozzá teszi Ön, hogy mivel mi 

az ember és Isten közti egyesülést, mely e földön 

tökéletlen ugyan, de a túlvilágban tökéletes, a keresz-

ténység kitűnő jelvének tartjuk; természetesebb, ma-

gasztosabb, és mindenekelőtt méltóbb, ha ügyeinkben 

önmagunk járunk el, önmagunk viszszük azokat Isten 

zsámolya elé, nem pedig más idegen közbenjárók; 

mert földi szokásainkat nem lehet az ég viszonyaiban 

is alkalmaznunk. — Szerencse, hogy Ön az, aki ezen 

ellenvetést teszi, ugyanazon alapra építvén azt, melyet 

ezelőtt már önmaga megdöntött; mert, ha bármi oknál 

fogva is azt találtam volna mondani: illő, hogy az 

ember közvetlenül Istenéhez forduljon, Ön bizonyára 

szememre vetette volna, hogy észre nem veszem az 

emberi természet kicsinységét, a végtelen és véges 

közti megmérhetlen közt. Ön mindig minket tart ok-

talanoknak ; ha felemelkedünk, azt mondja Ön, tulozunb, 

ábrándozunk, feledjük az ember kicsiny voltát; ha 

pedig e kicsinységünk érzetében magunkat megalázzuk? 

akkor meg azt mondja Ön, hogy lealacsonyodunk és 

feledjük az emberi természet fenségét. — Valóban? 
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nagyon jó hangulat szükséges ahoz, hogy az ember 

béketűréssel hallgassa végig az ily szemetszuró ellen-

mondásokat; ámde az ügy igazságának áldozatot kell 

hoznunk, mely joggal követelhet tőlünk még nagyobb 

áldozatokat is. 

A dogma, mely a szentek segélyülhivását nem-

csak megengedi, hanem azt hasznosnak és hatásosnak 

is mondja, épen ugy, mint a többi kath. dogma, a 

legcsekélyebb veszély nélkül mindenkor megállhatja 

az ész próbáját. Az eszmék érthetőbb meghatározása 

és tisztázására tekintsük a kérdést szabadabb mezőn. 

Van-e valami nemhelyeselhetö a feltétben, hogy Isten 

akkor is meghallgatja a megigazultak könyörgését, 

ha nem önmagukért, hanem másokért esdekelnek ? 

Szeretném tudni, tökéletesen megegyezik-e e feltét 

a józan észszel s Isten jósága és irgalmasságróli esz-

mékkel, valamint ama szeretetröli fogalommal, melylyel 

ö a inegdicsöülteket átkarolja ? Ha Ön átalán nem 

tagadja, hogy van egy Isten, és pedig egy kegyes 

Isten, nem oly Isten, aki teremtményeivel mitsem tö-

rődik és nem hallgatja meg a segélyeért esdeklő, ke-

sergő halandó kérését; akkor azt sem lehet tagadnia, 

hogy az Istenhez intézett ima nem hiábavaló dolog, 

hanem hogy üdvös hatása is lehet, amint van is. De 

van e valami természetesebb, észseerüebb és lelkünk 

érzelmeivel megegyezöbb mint Istent nemcsak minma-

gunkért, hanem azokért is kérni, akik nekünk kedvesek? 

A gyermekét karján ringató anya, éghez emeli 

szemeit, áldást kérvén az égtől magzatjára; az ara 
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jegyeseért imádkozik; a nővér fitestvéreért; a gyer-

mekek szüleikért; a végvonagló aggastyán ágya köré 

gyűjti családját s reszkető kezekkel adja reá áldását, 

kérvén az Urat, hogy áldása foganatos legyen. Az 

ember imája felebarátja javáért, szivünkbe oltott haj-

lam ; feltaláljuk azt minden korúak, neműek és ran-

guaknál, minden időben, az egész világon; naponta 

kifejezését találja az ama természetünk ösztönözte 

feljajdulásban, mely Istent hivatja velünk segítségül, 

ha idegen veszély tanúi vagyunk. 

Az eszes lényeknek egymássali összeköttetése 

az istenség ölében, a kölcsönös segély, melyet imáik 

által egymásnak nyújthatnak, az összes emberi nem 

átalános hagyománya, oly hit, mely a sziv legbensőbb s 

legédesebb érzelmeivel van egybekötve, melyről mindéi 

történetíró megemlékezik, melyet minden költő meg-

énekel s a vásznon vagy márványban számtalan mű-

vészi kéz megörökít, melyet minden vallás elfogad s 

mely minden isteniszolgálatban ünnepélyes szertartások 

által nyer kifejezést. Pillantsuk át a legösiebb idők 

történetét, kérdezzük meg a hajdan költőit, hallgassuk 

meg a herosok és ínythos korszakában gyökerző nép-

elbeszéléseket, vizsgáljuk meg az emlékeket és mű-

tárgyakat, a mivelt nemzetek e büszkeségeit: mindenütt 

fogunk e ténynyel találkozni. Ha háború tör ki, és a 

nemzet ifjúsága a csata veszélyeinek van kitéve: a 

harcolók jegyesei, gyermekeik és szülőik vagy a csa-

ládi kör magányában, vagy nyilvános istenitiszteletben 

imádkoznak érettök. Ha valamely utazóról sokáig nem 
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hallani semmit s elhagyott családja fél, hogy valamely 

szerencsétlen esemény áldozatául esett; de azért 

mégsem adta fel minden reménységét; talán eltéveszté 

az utat s ismeretlen tájakon tébolyg; talán valamely 

puszta partra dobták a lenger bösz hullámai. Mit tesz 

ilyenkor a család ? Éghez emelt szemekkel, összekul-

csolt kezekkel imádkozik, hogy az isteni irgalmasság 

könydrüljön a szegény szerencsétlenen. — A törté-

nelem, költészet és a szépmüvészetek szakadatlan bi-

zonyítékai az érzelemnek, e rendíthetlen hitnek, mi-

szerint az imádság, melyben embertársaink javára 

kérjük ki a Magasságbeli végtelen kegyelmét, kedves 

ö előtte. 

S van-e továbbá valami é.szellenes abban, ha 

másokat, és olyanokat is, kik mint mi még a földön 

élnek, arra kérünk fel, hogy imádkozzanak érettünk? 

Bizonyára nincs. Mert akkor minden vallásnak meg 

kellene szűnni; akkor minden vallás ellenkeznék az 

emberi sziv leggyöngédebb s legtisztább érzelmével. — 

Nem hinném, hogy pliilosophiája Önt ily szánalomra-

méltó félszegségre tanítsa; nem, Ön nem táplálhat oly 

nézeteket, melyek a természet ama fenhangu kiáltását 

meg ne értsék, mely bár a bölcső öléből szólal s a 

sir árnyékában mint haldokló jajszó mindinkább el-

zajlik. Ön nem pártolhat oly tant, mely a kétség kaján 

mosolyával válaszol a gyermekee'rt imádkozó anyának; 

az arának, ki jegyeseért könyörög; a gyermeknek, ki 

atyjáért; az aggastyánnak, ki unokáiért; a segélyzettnek, 

ki jótevőiért; a barátnak, ki baráljaért; egész nem-
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zeteknek, melyek a hazájuk függetlenségeért messze 

s neveik dicsőségét győzelmes zászlók alatt harcoló 

vidékeken hirdető hőseikért könyörögnek. 

Szükségtelen, hogy a mondottakból következte-

téseket vonjak; Ön nélkülem is bizonyára nem nagy 

fáradsággal megteheti azokat. — Tanítmányunk sze-

rint a szentek oly emberek, kik erényik jutalmát az 

égben élvezik; nekik már nem szükséges önmagukért 

imádkozni, mert mindenkorra mentek mindennemű ve-

szély és bajoktól, ök már mindent elértek, ami elér-

hető ; hanem mi érettünk igen is imádkozhatnak; ha 

azt itt a földön tehették, annál inkább fogják a menny-

országban tehetni. Ha már a halandók halandó társa-

ikért imádkoznak, mennyivel inkább fognak és akarnak 

érettünk azok imádkozni, kik az örök boldogságot már 

elérték ? Az ö imájuk Isten előtt különösen kedves és 

kellemes tömjénfüst, mely a Mindenható trónja előtt 

szüntelen illatozik. Ök, kik valaha, mint mi, e siralom 

völgyében éltek, nem feledkeznek meg rólunk. Az 

egyház azt tanítja: „Hívjátok segítségül a szenteket; 

kérjétek őket, hogy értetek imádkozzanak; ez szabad, 

ez kedves Isten előtt; ez szükségeitekben nagy hasz-

notokra leend." így hangzik a dogma. Ha az Ön 

philosophiája ezt nem tartja a józan ész és az emberi 

szívvel megegyezőnek, akkor szánom Önt philosophi-

ájával együtt és képtelennek vallom magamat felfogni 

az elveket, melyeken az-jalapszik. — De hogy az igazat 

megmondjam, én bizton reménylem, Ön nern fog többé 

okaim világosságával ellenkezni, melyeknek hogy mint 
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lehet valódit vagy csak látszólagost is ellenvetni, va-

lóban nem tudom. 

Ez alkalommal nem lehet Önt a már sokszor 

célzott szükségességre ismételve nem figyelmeztetnem, 

miszerint az ily fontos ügyben ne könnyelműen járjon 

el; gondolja meg, hogy a dogmák, melyekre a hitet-

lenek közönyösen és megvetéssel tekintenek, a böl-

cseség dúsgazdag aknái, melyek annál mélyebbeknek 

mutatkoznak, minél szorgosabban vizsgáljuk át azokat 

a bölcsészet és történelem fáklyájával. — 



Huszonkettedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

iP^ok^mindenféle sajátságost ir Ön levelében, melylyel 

/^Lugy látszik, az enyémet cáfolni akarja. Ily sajátságos a 

jjpöbbi közt azon hely is, ahol Ön, anélkül, hogy idé-

zetem helyességét kétségbevonná, óhaját nyilvánítja, 

miszerint ne vonakodnám Leibnitzböl azon helyeket 

közölni, melyekben Ö kedvezően nyilatkozik a katholi-

kusok szentek-tiszteletéről. Legnagyobb örömmel akarok 

ezen óhajának eleget tenni. Leibnitz szavai e következők: 

„A jámbor és bölcs férfiak azt tartják, hogy a mér-

hetlen és végtelen különbség az Isten és a szentek 

tisztelete között, mely előbbit Ágoston után a theo-

logusok 1 a t r i á n a k, utóbbi d u 1 i á n a k nevezik, 

a hallgatók és tanulók elméjébe minden móddal necsak 

bevésessék, hanem lehetőleg külső jelek által is fel-

foghatóvá tétessék*.*) — Első pillanatra látja Ön mily 

*) „Itaque censent viri pii et prudentes, dandam esse 

operám, ut omnibus módis discrimen infinitum atque immensnm 

inter honorem, qui Deo debetur et qui sanctis exhibetur, quorum 

illum latriam, hunc daliam post Augustinum theologi vocant, non 

tantuin inculcetur audieutium ac discentium animis, sed etiam 

externis signis, quoad licet ostendatur." (Systema theologiae.) 
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elismeréssel nyilatkozik Leibnitz a latria és dulia tisz-

teletek közti különbségről, melyet ö mérhetlennek, 

végtelennek mond; figyelmet érdemel továbbá az is, 

hogy ö e szavakat a theologusok müveiből meríté. 

Ami pedig a jámbor és bölcs férfiakat illeti, kik-

ről Leibnitz itt említést tesz, olvashatja Ön ezen óhajt 

bármely kath. iratban is, a legalaposabb tankönyvtől 

kezdve egész a legkisebb kátéig, s teljesülve láthatja 

azt az egyház legünnepélyesebb istenitiszteletében, vala-

mint legkisebb szertartásaiban. Hanem a nagy bölcsész 

még nem elégszik meg az imént mondottakkal; ö vég-

legesen és tökéletesen akarja a kalholikusokat igazol-

ni, midőn igy ir: „Atalán bizonyosnak kell tartani, 

hogy a szentek és az ereklyék tisztelete csak annyi-

ban helyeseltetik, amennyiben az az Istenre vonatko-

zik; nem szabad vallási cselekményt gondolni, mely a 

mindenható Isten tiszteletében fel nem olvad és nem 

végződik. Ha tehát a szentek tiszteltetnek, azt az irás 

szavai szerint igy kell érteni: „Tiszteltetnek a te ba-

rátid, o Isten; dicsérjétek az Urát az ö szenteiben."*) 

Alább pedig azokat cáfolja, kik a szentek tiszte-

letét bálványimádásnak mondják, megemlékezteti őket 

A bajdani egyházi szokásra a vértanuk ünnepeit meg-

*) „Generaliter tenendum . . . . neque cultum sanctorum 

aut reliquiarum proberi, nisi quatenus ad Deum referatur, nul-

lumque roligionis actum esse debere, qui in honorem uuius o-

•nnipotentis Dei non resolvatur ac tertiinetur. Itaque cum sancti 

bonorantnr, hoc ita intelligendum est, qu.^nadmodum in Scri-

Ptura dicitur: H o n o r i f i c a t i s u n t a m i c i t u i D e u i , * t : L a a -
d « t o D o m i n u m i n s a n c t i s c j u s . " (Systeina ihcolojiae.) 
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ülni, és a jámbor gyülekezetekre, melyek az első szá-

zadokban sírjaik fölött tartattak, hozzá teszi aztán a 

következő, szerfelett figyelemre méltó megjegyzést: 

„Félni lehet, hogy azok, kik igy gondolkodnak, az 

utat egyenlítik a kereszténység megdöntésére; mert 

ha e borzasztó tévelyek már az első századokban 

hatalmasodtak el, akkor igazuk van az arianusok és 

samosatáknak, kik a tévely kezdetét az egyházban 

épen azon korra teszik és nyilvánosan vitatják, hogy 

a Szentháromság titka és a bálványimádás egyidöben 

vevé kezdetét Mindenkinek józan eszére bizom 

megítélni, hova jutnánk akkor. De a vakmerő lelkűek 

e gyanuskodást még feljebb is fogják csigázni; ők 

csudálkozni fognak, miként engedheté meg Jézus 

Krisztus, ki egyházának oly sokat igért, hogy a bál-

v á n y i m á d á s egyik n e m é n e k eltörlése után annak 

egy más ik neme jöjjön létre. Tizenhat századból 

alig maradna egy vagy kettő, melyben szerintök a 

keresztény vallás tiszta lett volna; mig ellenben tud-

juk, miszerint a héber és mohamedan vallás alapítóik 

intézményét annyi évszázadon keresztül meglehetős 

is ztaságban megörzé. Mivé lesz akkor Gamaliel szava, 

aki azt tanácslá, hogy a keresztény religiot és a fölötte 

őrködő gondviselést annak eredményeiből kell meg-

ítélni? Mily véleménynyel legyünk a kereszténységről, 

ha az e próbakövén megtörnék?" ") 

*) Verenduin autem est, ne <(ui ita sentiunt, viam aperiant 

ad oinnem rem christianani convellendam; nam si jam ab iilis 

temporibus horrendi errores in Ecclesia praevaluerunt, Aiiano-
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Óhajtandó, hogy Leibnitz e megjegyzéseit mind-

azok szívökre vegyék, kik azt vélvén, hegy a keresz-

ténység maradványai protestáns-felekezetekké fognak 

feloszolni, emiatt fájdalmasan bánkódnak. Fájdalom, 

hotry e nagy férfiú szavait legillÖbben alkalmazhatjuk 

saját hazájára. Németország jelenleg szomorú jelene-

tek színhelye; a hileszmék felbomlása legnagyobb fokát 

érte; a már régen elvetett magból csak most aratják 

a gyümölcsöket. A kath. dogmákat lábbal akarták ti-

porni és emellett a hitetlenségtöl is mentek akartak 

maradni, midőn azok kőzöl csak annyit fogadtak el, 

amennyit épen az úgynevezett reformátorok elegen-

dőnek véltek; ime, eljött az idő és megmutatá, hogy 

a remények kegyetlenül csaltak. Egy szigorú logika 

szükségképi következtetéseket vont az előzmények-

ből; a protestantismus napjainkban már csak árnyéka 

rum et Sari.osatenoreni causa mirifice juvatur, qui originem er-

roris ab illis ipsis temporibus coniputant, atque obscure defen-

dunt, Trinitatis mysterium et idololatriam simul invaluisse . . . . 

•ludicandum cuique relinquo, quo re» sít evasura; quinimt pro-

cedet ulterius suspicio audacíum ingeniorum; mirabuntur enim 

Christum promisiis tam largum erga suam Ecclesiam, tautum 

hosti generis humani indulsisse, ut una idololatria profligata, 

succederet alia, et ex sedecim saeeulis vix unuin aut duo sínt, 
10 quihus vera lides utcunque inter Christianos sit conservata, 

cum Judaicam et Mahometicam religionem videamus tot saecculis 

satis purnm secunduni fundatorum instituta perstitis»e. Quo igilur 

loco manebit consilium Gamaüelis, qui de ohrisliana religione et 

Providentiae voluntate ex eventu judicandum dictitabat; aut quid 
(le ipso christianismo judicabitur, si lapidein hunc lyd ium parum 

adeo sustineret? (Systema theologiae.) 
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a réginek. A vallási anarchia tetőpontjára hágott; a 

hitetlenség a társadalom minden osztályában pusztítva 

jár körül és egy ködalaku csábító bölcselet szüntelen 

arra törekszik, hogy azt megerősítse, midőn pantheis-

ticus tanait, melyek valóságban nem egyebek, mint az 

atheismusnak avégből használt ujabb álcája, hogy oly 

könnyen fel ne ismertessék, kettőzött erővel terjeszti. 

Az ereklyék tiszteletéről is tesz Ön némi meg-

jegyzést, noha, mint látom, a szentek tiszteletéről 

mondottak, saját véleménye szerint, ez utóbbi ellen-

vetésének erejét már igen meggyöngíték. 

Az embernek természetével együtt született ér-

zelme, hogy szeretet- és tisztelettel csügg azon tár-

gyakon, melyek valamely kedves és általa böcsült 

személylyel közvetlen vonatkozásban állnak. Gondosan 

őrizzük a tárgyakat, melyek olyanokéi valának, kiket 

egykor szerettünk; s igy gyakran történik, hogy a leg-

csekélyebb értékű dolgok is végtelen böcsüek lesznek 

előttünk. A megholtak testeihez mindig a vallási tisz-

telet egy nemével szokás közeledni; a sirok meg-

szentségtelenítése nagyobb vétségnek tekintetik, mint 

az élők lakainak kirabolása. Minden nép szentnek tisz-

teli s a vallás véd szárnyai alá helyezi a sírokat. Vala-

mely hírnevű férfi hullája mindenkor nagy kincsnek 

tartatik, méltónak arra, hogy birtokáért egész nemze-

tek megküzdjenek, benne szerencséjüket és büszke-

ségüket találják. E tisztelet kiterjed mindazon tárgyakra 

is egyszersmind, melyek övéi valának. Lakása gondo-

san inegóvatik, az idő viszontagságai ellen biztosít-
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tátik, 'hogy még a jövő nemzedék is meglátogathassa 

azt; ruháit, bútorait, legértéktelenebb tárgyait is meg-

becsiilhellen kincs gyanánt mutogatják. Szentelje Ön 

meg az emberiség ezen átalános érzelmét, tisztítsa 

meg a legkisebb szennytől is, emelje tárgya és célja 

szerint a természetfölötti légkörbe, és az ereklye-

tisztelet bölcsészi magyarázatát fogja nyerni, és nem 

fogja többé azon együgyű de okos embereket meg-

vetni, kik vallási indokaikból csak ugyanazt teszik, 

amit az összes emberiség világi indokokból tesz. Ahol 

babonát vélt találni, ott lelkünknek a kath. religio 

által kitisztázott, nemesbített és megjavított leggyön-

gédebb s legfenségesebb érzelmeit látja Ön. 

S végre eljutottam a kérdéshez is, ha célirányos-e 

a szentek tisztelete a nép közt a vallásos szellem 

élesztősére? Ön attól fél, hogy e tisztelet érzéki gya-

korlásának utóvégre majd az lesz eredménye, hogy 

a vallásban a fődolog szem elöl tévesztelik s a lénye-

ges helyett lényegtelen szokások fognak életbe lépni. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, miszerint a kath. 

egyház legkevesbé sem felelős azért, ha egyik vagy 

másik hive valamivel visszaél. Ha Ön evégett támad 

meg engem, nemcsak nem dönti meg a kath. dogmát 

és az egyházi szertartások szentségét, hanem még 

erős fegyvert is ad kezembe, hogy e szertartásokat 
s a dogmákat, melyeken alapulnak, annál biztosabban 

védjem. Akivétel a szabályt igazolja; Ön nem vehette 

volna észre a visszaélést, ha a helyes eljárás átalános 

nem volna. Az egyház, sokkal előbb, mint Ön gondolt, 

22 
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arra megtette intézkedéseit a visszaélések megaka-

dályozására, midőn hiveit a kath. tan igaz értemé-

nyére figyelmezteti, őket arra inti, hogy a szertartá-

sokban az egyház szellemét s tiszteletes eljárását 

vegyék zsinórmértékül s hogy cselekedjenek, amint 

azt nekik a törvényes lelkipásztorok példája és tanítása 

mutatja. — Ha pedig azt vetné Ön ellenem, hogy 

dacára ezen intézkedéseknek, mégis történnek vissza-

élések, azt felelem, hogy az ilyesmi, tekintve a gyarló 

emberi természetet, elkerülhetlen; egyszersmind arra 

kérem Önt, mutasson nekem bármily tiszta, bármily 

szent igazságot, szokást, vagy intézményt, melylyel 

az emberek különfélekép vissza nem éltek volna. 

Hagyjuk tehát e kivételeket, melyek nem többel, csak 

a bizonyítást már nem igénylő emberi gyengeséget 

okadatolják, és térjünk át a fönehézségre. — — 

Én oly távol vagyok attól hogy azt a religio fentar-

tása s terjesztésére károsnak tartsam, ha bizonyos vallási 

dolgok az érzékek elé is állíttatnak, hogy inkább 

ellenkezőleg igen hasznosnak, sőt szükségesnek is 

tartom. Az Ön védoka azok közé tartozik, melyek mi-

vel sokat bizonyítnak, mitsem bizonyítnak; mert ha 

az Ön által óhajtott spiritualisticus szertartásból kö-

vetkezetesen következtetnénk, utóvégre oda jutnánk, 

hogy átalán minden/ cultust elvessünk. Ha meg nem 

engedtetik, hogy az érzéki elom az isteni tiszteletben 

részes legyen, akkor a templomokból átalan minden 

vallásos jelképet, a zenét s az éneket is el kell távolí-

tani; és nem csak a képeket, hanem még magukat a 
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templomokat is, melyeknek szintén az a rendeltetése, 

hogy az érzékek közvetítése, s pompás és nagyszerű 

formáik által a lélekre hassanak. Ebből az tetszik ki, 

miszerint az Ön elmélete nem fogadható el anélkül, 

hogy átalán minden külső istentisztelet ne mellőztes-

sék. Tehát csak is azt lehet kivánni, hogy az érzéki-

ség ne lépje át a hátárt s azon törvényeknek rendelje 

alá magát, melyeket a valódilag vallásos szellem eléje 

szab. 

Figyelmet érdemel, hogy áz emberi lélek szün-

telen jhatás- és viszhatásnak van alávetve. Ha eszme 

vagy érzelem hatja át, e benső érzelmét külső jelekben 

is nyilvánítja s viszont a külső tárgyak lelkünkre hat-

nak vissza, eszméket élesztvén s tisztázván, érzelme-

ket ébresztvén s táplálván benne. E két műtét kölcsö-

nösen segíti egymást; az egyik belülről hat kifelé, a 

másik kívülről befelé. Természel es eredménye az a 

test és lélek közti szoros köteléknek s kifejezése az 

Alkotó által két egymástól különböző oly lényeg ösz-

hangzásának, melyeket bizonyos titkos kapocs legben-

sőbben fűz egymáshoz. 

Ezen elveken alapszik a külső istentisztelet ter-

mészetessége s hasznosságának bölcsészi oka; termé-

szetessége, mert az igen is természetes, hogy az em-

ber gondolatait s érzelmeit külső alakokba is önti; 

hasznossága, mert a külső alakoknak az a sajátsága, 

hogy a gondolatokat felvilágosítják s jobban az elmé-

be sajtolják, az érzelmeket élesztik és emelik. Ha tehát 

ezen szempontból tekintjük a kérdést, már első pilla-

22* 
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natra be fogjuk látni a szentek tiszteletének végtelen 

hasznát. E tisztelet fejleszti szivünk legtermészetesebb 

érzelmeit; az embert az Istennel oly lények által hozza 

öszköttetésbe, kik egykor épen oly gyarlók valának, 

mint mi, s kik még most is azonos természetűek velünk. 

Az ember saját nyelvén szólítja őket, elmondja nekik 

fájdalmait, részvétüket kéri ki szenvedéseiben s midőn 

a vett jóért hálát mond, mintegy saját boldogságának 

részeseivé teszi őket. Mindez tiszta és szent s ösz-

hangzásba hozza a religio fenségét az ember gyönge-

ségével; e képleti alakok a legmélyebb titkokat állít-

ják elménk elé; a keresztény szenteiben ösztönt talál 

a jámborságra sszép példányképeket, kiket életpályá-

ján biztos kalauzul választhat magának. 

A mondottak elegendők lesznek arra, hogy el-

oszlassák a nehézséget, melyet Ön a hamis szempont-

ból tekintett kath. dogmában talált. Ezekből eléggé 

meggyőződhetett Ön, hogy mi legkevesbé sem cserél-

jük fel a lényegest a lényegtelennel, a födolgot a mel-

lékessel. Isten, a végtelen lény, mindennek kútforrása 

s végcélja, minden szertartásnak központja; Jézus 

Krisztus, az Istenember, a világ megváltója, ki által 

boldogulni vágyunk. A szentek, az Isten baráti, a sze-

retet köteléke által velünk összekötve Isten előtt mint 

közbenjáróink lépnek fel; a test és lélekből álló ember, 

képletileg fejezi ki azt, amit lelkében érez s benső 

cselekvéseit érzékei alá eső tárgyakkal táplálja. Isten, Jé-

zus írisztus ami cultusunk főtárgya; a szentek csak 

annyiban tárgyai tiszteletünknek, amennyiben Isten-
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nel s Jézus Krisztus-, az Istenemberrel egyetemben 

élnek. 

Ezek röviden a kath. vallásnak a szertartásokra 

vonatkozó nagy eszméi. 

Vizsgálja Ön azokat minden lehető szempont-

ból; nem fog bennök semmit találni, ami észszerű, 

igazságos, szent és az isteni religióhoz méltó nem 

volna. 

Őszinte barátja 

B. J. 



Huszonharmadik levél. 

csodálkozni kezdtem, hogy Önnek mindeddig 

nem jutott eszébe a kath. egyház kedvenc in-

ft |tézménye, a szerzetesrendek ellen fellépni, ámbár már 

I mindenfélekép megfeszíté elméjét minden a keresztény 

religioval üsszefüggöt, még magát a morált és cultust 

sem véve ki, megtámadni. A hitetlenek anélkül nem 

gondolhatnak a katholicismusra, hogy egyszersmind 

az egyházi szerzeteket is meg ne támadnák; s azért, 

őszintén mondom, nem csekély meglepetésemre szolgált, 

midőn Önt e tekintetben oly mérsékeltnek találám. 

Nem vontam ugyan kétségbe, hogy Ön a türelem és 

szabadság elveit tiszteletben tartja; de mivel engem 

a tapasztalás arra tanított, hogy ezen elvek nem min-

denkor használtatnak szigorú értelmükben, habozni 

kezdtem, nem tesz-e Ön is a szerzetes rendekkel ki-

vételt s nem azt véli-e, hogy azok figyelemre sem 

méltók. Azonban szerencsém volt tévedni, különben 

emiatt böcsös elégtételnek tekintem Önnek abbeli nyi-
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latkozatát, miszerint Ön ámbár mindeddig még nem 

szegődött a kath. religio zászlaja alá, és kedvet sem 

érez magában a világi zajt a zárda csendével és ma-

gányával fölcserélni, azt mégis képes felfogni, ha más 

emberek e tekintetben máskép vélekednek s őszintén 

és kedvvel választanak oly életmódot, mely a világ 

gondolkodásmódja- s szokásaival merően ellenkezik. 

Afelett még az is nagy örömemre szolgált, hogy Ön 

teljesen igazoltnak találja a szükségességet s igazságot, 

mely szerint mindenkinek szabadságában áll a zárdai 

életet tetszése szerint bárminő alakban és formában 

választani. Semmi megjegyezni valóm sincs levelének 
e szavaira: „Sohasem foghaltam fel," irja Ön, „min 

alapulnak a zárdai életet korlátozni akaró nézetek. 

Azok, kiknek pénzük van, teljes szabadsággal élnek 

vele s arra használják, amire kedvük tartja — és 

senkinek sincs beszólása a dologba, ha mindjárt a 

legesztelenebb módon fecserelnék is azt el; az olyan, 

aki a mulatságban találja élvezetét, mulat és nem tőr 

más akadályt, mint erszénye ürességét s egészsége 

hanyatlását; a tivornya-barátok dőzsölnek anélkül, 

hogy őket valaki még akkor is akadályozná, midőn 

lármás ujongásaik és a zene harsogása a szomszédokat 

háborgatja; aki pedig a diszes lakásban, vagy a fényes 

kíséretben találja örömét, kedvét tölti és senkit sem 

kérdez, legfelebb pénztárcáját és hitelezői türelmét; 

de még az erkölcsi romlásnak is szabad folyás van 

engedve; a kormány a kicsapongást is felnézi, ha 

uz a nyilvános illemmel nem ellenkezik és feltűnő 
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szemtelenséggel nincs egybekötve. A préda tékozol; 

a zsugori halomra gyűjt; a nyugtalan lélek pajzán-

kodik; a kíváncsi utazik, a tudós tanul; a bölcsész 

elmélkedik; mindenki ugy él, amint gondolkodásmódja, 

szükségletei s jó kedve tartja. Az egész világ sza-

badságot élvez; az emberi munkásság egyik vagy 

másik ágának előmozdítására társulatok alakulnak, 

gyárnokok, kereskedők s kézművesek lépnek egybe; 

jótékonycélu, tudományos, irodalmi, művészeti egyletek 

képződnek;— és mi ellenmondanánk némelyek sza-

badságának, akik, hogy jót tehessenek, istennek szol-

gálhassanak, felebarátjaiknak használhassanak, az Ég 

meghívásának engedelmeskedjenek, bizonyos megha-

tározott szabályok alatt, különböző kötelezettséggel, 

különböző célokra egyesülnek? Ismétlem, én soha sem 

tudtam e sajátságos igazságkiszolgáltatást felfogni, mely 

oly valamit tilt vagy kárhoztat, ami ha jó nem volna is, 

de bizonyára nem á r t a lmas . Azt, hogy miért sér-

tették meg némelyek a szerzetes rendek irányában a 

tolerantia és szabadság elveit akkor, midőn ők mind 

tagjaiknak nagy száma, mind tömérdek birtokaik miatt 

hatalmasok valának, könnyen értem ; de most, midőn — 

magunk közt mondva — a b a r á t u r a l o m veszélyei 

nem egyebek, mint a szájhősök és néplázítók kajda-

csolásai, szerfelett igazságtalannak s a józan észszel 

ellenesnek látszik előttem midőn valaki elnyomó 

akaratot fejt ki a szerzetesek ellen, mi úgysem 

használ semmit. A mostani korszellem bizonyára nem 

kedvező a szerzetesi intézményeknek; pedig a társa-
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dalom népességét és erejét most minden tekintetben 

nagyobb veszély fenyegeti a positiv élvekhez való rend-

kívüli hajlam, mint a bűnbánat és böjt részéről.* — 

tlól, hogy e pontot tüze-

/

Dsan és röviden kimondotta 

pártszellemtöl ment em-

azon kérdésekre akarok 

ilyek a szerzetesek viszo-

társadalomhoz illetik, 

m fel Önt az oly gyakran 

n a szerzetesek annyira 

ryháznak, mely a katholi-

a nélkül meg nem támad-

- a különbség e tekintet-

be stalás adatai közt, külön-

. w küli torzsalkodásra ad al-

könnyű, kedves Barátom, 

i; mert ugyhiszem, mihe-

oztuk, nem lesz többé ok 

a végtelen torzsalkodásra 

a. 

következők lényegesek: a 

irvényes pásztorok tekin-

lókozatban különféle papi 

méltóságokat viselnek és mindnyájan sz. Péter utóda, 

Jézus Krisztus helytartója, a római pápa elsősége és 

törvényhatósága alatt állnak. Itt tehát a szerzetesekről 

nincs említés; s ha oly pillanatot képzelünk magunknak, 

melyben azok mindnyájan egyszerre megszűnnének 
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szemtelenséggel nincs egybekötve. A préda tékozol; 

a zsugori halomra gyűjt; a nyugtalan lélek pajzán-
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ellenesnek látszik előttem midőn valaki elnyomó 

akaratot fejt ki a szerzetesek ellen, mi úgysem 

használ semmit. A mostani korszellem bizonyára nem 

kedvező a szerzetesi intézményeknek; pedig a társa-
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dalom népességét és erejét most minden tekintetben 

nagyobb veszély fenyegeti a positiv élvekhez való rend-

kívüli hajlam, mint a bűnbánat és böjt részéről." — 

Ön megkímélt engem attól, hogy e pontot tüze-

tesebben tárgyaljam. Ön világosan és röviden kimondotta 

azt, amit minden okos és a pártszellemtöl ment em-

ber gondol. Én tehát csak azon kérdésekre akarok 

néhány szóval válaszolni, melyek a szerzetesek viszo-

nyát a valláshoz és átalán a társadalomhoz illetik. 

Azt kivánja, világosítsam fel Önt az oly gyakran 

vitatott kérdés felől, valljon a szerzetesek annyira 

lényeges intézménye-e az egyháznak, mely a katholi-

cismus alapjainak megingatása nélkül meg nem támad-

ható ; mert — mondja Ön — a különbség e tekintet-

ben a történelem és a tapasztalás adatai közt, külön-

böző véleményekre s végnélküli torzsalkodásra ad al-

kalmat. — Semmi sem oly könnyű, kedves Barátom, 

mint az Ön óhaját teljesíteni; mert ugyhiszem, mihe-

lyest az eszméket tisztába hoztuk, nem lesz többé ok 

a különböző véleményekre, a végtelen torzsalkodásra 

s más egyéb kérdeznivalókra. 

A kath. egyházban a következők lényegesek: a 

hitegység, a szentségek, a törvényes pásztorok tekin-

télye, kik határozott rangfokozatban különféle papi 

méltóságokat viselnek és mindnyájan sz. Péter utóda, 

Jézus Krisztus helytartója, a római pápa elsősége és 

törvényhatósága alatt állnak. Itt tehát a szerzetesekről 

nincs említés; s ha oly pillanatot képzelünk magunknak, 

melyben azok mindnyájan egyszerre megszűnnének 
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lenni és egy sem maradna meg közölök, az egyház azért 

dogmáival, erkölcstanával, szentségeivel, fegyelmével, 

csudálandó hierarchiájával és isteni tekintélyével továbbá 

is fenállna. Ennyi igaz, bizonyos, tagadhatlan. Ha tehát 

ily értelemben mondatik, hogy a szerzetesrendek nem 

tartoznak lényegileg a katholicismushoz, igen észszerű 

és egy katholikus által sem tagadott igazságot mondanak. 

Akkor nincs helye sem a torzsalkodásnak, sem más 

valamely kérdésnek. — De folytassuk most tovább az 

eszmetisztázást. 

A katli. egyháznak van h i t e , mely minket emberi 

rendeltetésünkre részint borzasztó, részint vigasztaló 

igazszságokban tanít; van r e m é n y e , mely minket 

isteni szárnyaival felemel, egész a mennyországig fel-

magasztal s földi szenvedéseink pillanataiban erőt ad; 

mely az olykor ránk mosolygó szalyár szerencsénkben 

szent mérsékeltségre tanít, s teljes kicsinységében és 

mulékonyságában mutatja azt, ha összehasonlítjuk amaz 

örök és végtelen jóval, mely után . vágyódunk; van 

s z e r e t e t e , mely arra ösztönöz, hogy Istent mindenek 

felett — magukat sem véve ki — embertársainkat 

pedig Istenben szeressük; mely kívánságot éleszt keb-

lünkben, miszerint embertársaink javát mindig szivünkön 

hordozzuk; van e v a n g é l i u m a , mely az örök üd-

vösségre elkerülhelienül szükséges parancsokon kivül 

még azt is tanácsolja, hogy adjunk el mindent s oszszuk 

szét a szegények közt, hogy tiszta angyali életet éljünk, 

akaratunkat alárendeljük, a keresztet vállainkra vegyük 

s vissza ne tekintsünk, hanem kövessük Jézus Krisztust; 
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Ő benne van a Szentlélek, az elevenítő, a lélek vi-

lágossága, az akarat kormányzója, a szivek gyulasztója, 

az emberek átalakítója, ki minket oly hősies elszánt-

ságra tesz képesekké, amilyent emberi gyarlóság gon-

dolni sem merészel. Mindez a keresztény religioé; s 

vallj on mi ennek a szükségképi eredménye ? A kö-

vetkező : Némely emberek nemcsak a parancsokat akarják 

teljesíteni, nemcsak a parancsokat tűzik ki éltük törvénye-

inek, hanem azokon kívül még az evangeliumi tanácsokat 

is meg akarják tartani. Megemlékeznek Jézus Krisztus 

ama szavairól, melyekben a tarsas imát ajánlja s azok-

nak, kik tanácsát teljesíteni fogják, különös pártfogását 

ígéri; megemlékeznek az egyház elsökori ama dicső 

szokásairól, midőn a hivők vagyonukat eladták s annak 

árát az apostolok lábaihoz tevék; megemlékeznek, mily 

kedves Istennek a szűzi tisztaság s mily kegyesen te-

kint Jézus az engedelmesekre, ö, aki engedelmes volt 

mind halálig; azért egyesülnek, hogy egymást báto-

rítsák s egymás jó példáján épüljenek; szegénységet, 

szüzességet és engedelmességet fogadnak Istennek; 

feláldozzák neki azt, amit az ember legböcsösebbnek 

tart, szabadságukat, ezáltal saját állhatatlanságuk ellen 

biztosítván magukat. Némelyek a legszigorúbb vezek-

léseket választják életszabályul; mások az állandó el-

mélkedést; ismét mások a gyermekek nevelését, az 

ifjúság tanítását, az evangelium hirdetését, a foglyok 

kiváltását, a betegek ápolását. Ezt teszik a szerzetes 

rendek. Nélkülök képezhetünk ugyan a religioról fo-

galmat ; de ők a religio természetes gyümölcsei; ők a 
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hit és remény mezején, áztatva az Isten szeretetének 

éltető harmata által, önmaguktól tenyésznek. Mindenütt 

látni őket, hol religio létezik; ha elnyomatnak, újra 

kinőnek, ha szétdaraboltatnak, elszórt tagrészeik ter-

mékeny magvakká válnak, hogy ismét uj ulakban, ép 

oly szépen és erőteljesen tenyészszenek. 

Mint látja, kedves Barátom, a nehézségek egyen-

kint eloszlanak, ha a kérdést ezen oldalról tekintjük. 

Azt kérdezni, fenállhat-e a katholicismus a szerzetes 

rendek nélkül, annyi mint kérdezni, hiányozhat-e ott a 

tenyészet, hol a nap éltető melegét szétömleszti, hol 

egészséges lég lebeg a természetben, hol a termékeny 

földet jótékony esők áztatják; kérdezni, megsemmisül-

hetnek-e mindenkorra a szerzetes rendek, annyi, mint 

azt kérdezni, megakadályozhatják e a virányokat pusztító 

szélvészek, hogy a pázsit újra kizöldeljen, a fák virá-

gozzanak és gyümölcsözzenek, hogy a szántóföldeken 

azután is legyen aratás. — Ezt tanítja a történelem; 

ezt bizonyítja a tapasztalás; oly katholicismust kívánni, 

mely némely jobbindulatu emberben vágyat ne költsön 

a Jézus Krisztus iránti szeretetből mindent elhagyni s 

az örök igazságróli elmélkedést, az embertársak bol-

dogítását tűzni ki feladatul, annyi volna, mint katho-

licismust kívánni élulmeleg nélkül, annyi mint a reli-

giot gyönge fának képzelni, melynek gyökei nem 

hatnak a földbe, mely a nyár első hevében elszárad, 

vagy melyet egy éjszaki szél is gyökerestől kitéphet. 

Kérdezi, mit tartok a szerzetesrendek hasznáról, 

hiszem-e, hogy jövőjük lesz, ha a mostani civilisatio 
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szellemét és haladását tekintetbe veszem? — Ha a ki-

meríthetlen tárgyat, melyet e kérdés magában foglal, 

tüzetesebben akarnám fejtegetni, sokkal hoszabb lennék 

semmint azt e levél feladata megengedi; azért tehát 

csak két pontra akarok szorítkozni, melyek — mint 

reménylem — az Ön tehetségének és felvilágosultságának 

tökéletesen meg fognak felelni. 

Ha a kérdést történelmi szempontból tekintjük, 

főszabályul azt kell elfogadnunk, hogy a különféle 

szerszetesrendek alapításának a vallási és mystikai célon 

kivül nagy mérvben társadalmi és a kor igényeinek 

mindenben megfelelő rendeltetése is volt. Ha ily eszme 

által vezéreltetve tanulmányozzuk a szerzetesek törté-

nelmét, meglepő lesz ezen igazságot minden időben 

és minden tartományban valósulva látni. Kelet és nyugot, 

az ó- és uj-kor, a contemplativ és az activ rendszer, 

elegendő anyagot szolgáltatnak a történetbuvárnak, 

hogy a fentebbi állítást a legpontosabban igazolva lássa. 

mindenütt csudálandó egyformaságban valósul annak' 

igazsága.*) — 

Ez véleményem a szerzetesek történelme felől. 

Egy ily rövid levélben azonban lehetetlen mind azon 

okokat és tényeket boncolgatnom, melyekre vélemé-

nyemet építem. Ha elég ideje van Önnek az ilyetén 

*)V. ö. az „ E l P r o t e s t a n t i s m o c o m p a r a d o c o n e l 

C a t o l i c i s m o . " Tom. 3. — Őszinte lelki örömmel ajánljuk t. 

olvasóink figyelmébe B. J. e kitűnő müvét, melynek magyarra 

fordításával, legújabb értesítés szerint, a p e s t i k ö z p o n t i p a p-

n ö v e l d e m a g y a r e g y h á z i r o d a l m i i s k o l á j á n a k t a g j a i 

ak. 
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tanulmányokkal foglalkozni, teljes biztossággal állítom 

a kérdést józan ítélete elé. — Most pedig néhány 

szóval még a másik oldaláról is szemügyre akarom 

azt venni s a szerzetesek jövőjére nézve következ-

tetéseket vonni. i 

Mivel mi azt hiszszük, hogy az egyház sohasem 

fog megsemmisülni, hanem a világ végéig fog fenál-

lani, egyszersmind arról is megvagyunk győződve, 

hogy az elevenítő Szentlélek öt sohasem fogja meddőn 

hagyni, hanem érlelni fogja benne mindenkor amaz az 

örök életre nemcsak elkerülhetlen s z ü k s é g e s gyü-

mölcsöket, hanem még olyanokat is, melyek az ö erő-

teljes tenyészetét és szépségét annál jobban kiemelik. 

A szerzetesrendek tehát ilyen vagy amolyan alakban 

mindig fen fognak állani. E külalak változásainak jö-

vendő minémüségét nem határozhatjuk meg ugyan, 

hanem mi azért teljes biztossággal megnyugszunk a 

Gondviselés intézkedésében. 

Arra, hogy mily haszna leend az egyházi tár-

sulatoknak a társadalomban jövőre, igen egyszerű a 

válasz. Használnak-e a mostani civilisationak az er-

kölcsiség colossalis példái, a hősies erények, az ön-

megtagadás, a határtalan önfeláldozás ? Yannak-e a mos-

tani társadalomnak még kielégítendő szükségei ? Nem 

eléggé bonyolult és kimondhatlan nehézségekkel járó 

feladatok-e az ifjúság nevelése s külösen a szegényebb 

sorsuaké, a munkálatok rendezése, buzdítás az egye-

sülésre közhasznú érdekek iránt, a lelencházak, bör-

tönök, fegyencházak s a mindennemű jótékonysági 
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intézetek? — nem szükséglik-e mindezek az önfel-

áldozást, a lángoló és önzéstelen emberszeretet segé-

lyét? Oly önzéstelenséget, oly önmegtagádást, oly 

lángoló emberszeretetet, mely ezen igényeknek töké-

letesen megfelel, egyedül csak a k e r e s z t é n y sze-

re te t szül, csak az működhetik ezerfélekép. A titok 

pedig, hogy e szeretet célirányosan és erélyesen mű-

ködik, épen abban ál), hogy az mintegy személyesíti 

magát amaz intézményekben, melyek az egyéni hajlamot 

megtörik, mint valami óriás, hosszú évszázadokon 

át élnek és melyekben az egyetemesség s nem az egyes 

személyek szerepelnek, kik ott ugy tűnnek fel, mint 

emberi testben az egyes tagrészek, melyek az e g é s z 

életmüvezet hatását és mozgásait tényzik. 

Ismételve mondom, én nagy reményeket kötök 

a szerzetesrendek társadalmi hasznához. Ugy látom 

őket a modern civilisatio jövőjében, mint erős, ösz-

szesítö elemeket a fenyegető foszladozás közepette, 

mint enyhítő orvosságot a gyötrő fájdalmakban, mint 

jótékony irt a borzasztó balsorsban. Az egoismus 

mindeneket megmar; erötlenítésére nem tudok ha-

tályosb szert a keresztény szeretetnél. — Az em-

berek csak nyereség tekintetéből, vagy hogy egymást 

bizonyos v i l á g i szándék kivitelében támogassák, 

szoktak egyesülni; óhajtandó, hogy ekivül saját elő-

nyük alárendelésével még az emberiársaikérti felál-

dozásban is támogassák egymást. Ezt cselekszik a 

szerzetes rendek; és evégett kötök én oly nagy re-

ményeket a világ jövőjére való befolyásukhoz. Ök 





Huszonnegyedik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

ép̂-
Utóbbi levelemben észrevehette Ön, hogy eszméim 

^értelmezésében a lehető rövidségre törekedtem. Féltem 

fCugyanis, hogy alkalmatlan leszek; mert mintegy biz-

ftosnak tartam, hogy a szerzetes rendek „nem képezék 

tanulmányai kedvenc tárgyát s hogy ilyesmiről csak 

is némi felületes odamondást fog meghallgatni, nehogy 

a zárdákra emlékezvén, külvilágát elfeledje. De már 

most azt veszem észre, hogy szelleme komolyabb 

irányt vesz ; lassankint már hinni kezdi Ön, hogy ily 

tárgy melynek története sok századot betölt, mely az 

uj nemzedék társadalmi művelődésével oly szoros kap-

csolatban van, felületes tanulmányozással elegendöleg 

ki nem puhatolható s holmi élces megjegyzések által 

meg nem dönthető. Szóval, Ön már kezdi belátni a 

voltairei modor igazságtalanságai és frivolitását, mely 

ellenvetéseit vagdalózva adja elő s a legfontosabb véd-

okokra gúnyos mosolylyal felel. A tévely sokkal tűr-

hetőbb, ha az igazság iránti előszeretet és a méltá-
23 
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nyosság érzelmével párosul. Ön figyelemre méltóknak 

találja a szerzetes rendekről tett megjegyzéseimet; 

ez elég nekem; célom csak az volt, hogy kíváncsiságát 

felcsigázzam, hogy igy, ha valaha kedve lenne e tár-

gyat alaposabban tanulmányozni, azt oly idöhasználattal 

tehesse, amilyent a dolog természete megkiván. 

Nem hízeleghetek magamnak e bő kérdést egy 

levél szűk keretébe foglalhatni; meg vagyok győződve, 

hogy arról egy egész és nem kis terjedelmű érdekes 

müvet lehetne irni. Azonban, mivel Ön értekezésünket 

folytatni óhajtja, nem kések óhajának azonnal meg-

felelni. 

Ön szigorú oldalukról szemlélvén a szerzeteseket, 

az emberi gyöngeség tekintetéből túlzottnak mondja a 

szigort, melyet náluk tapasztal; mi több, egészen szük-

ségtelennek arra, hogy az alapítók szándéka eléressék.— 

Én e tárgyban egészen más véleményt tartok; nem is 

alapítom azt egészen a mély tiszteletre, melyet a szerzetes 

rendek rendkívüli férfiainak bölcsesége és szentsége 

érdemel, hanem inkább oly okokra, melyek magában 

az emberi sziv természetében fekszenek. Röviden kö-

zölni akarom azokat Önnel. 

A zárdai élet némikép elszigeteli az egyéneket 

az emberektől. A fogadalmak megtörik a köteléket, mely 

őket a világhoz kapcsolá; a barátság és család, ameny-

nyiben az intézet céljával ellenkeznek, megsemmisül. 

A szezetes még a földön van ugyan, de már egészen 

az égnek szentelé magát. A vagyon, ezen erős lánc, 

mely az egyedeket és a családokat összefűzi s bizonyos 
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helyhez köti, mint a növény a tápnedvet adó földhöz 

van kötve, a szerzetest többé már nem érdekli; ö 

nemcsak semmivel sem bir, hanem még a képességről 

is lemondott, valaha valamit birni; ö önmaga itéli el 

magát arra, hogy semmije se legyen. — A szüzesség 

fogadalma megfosztja öt a családtól s a zárdai élet 

lehetlenné teszi neki a viszonyokat, melyek szivében 

a családiakat pótolhatnák. — Az engedelmesség tiltja, 

hogy lakhelyét önmaga válaszsza meg s idejét kedvenc 

foglalkozásának szentelje. 0 minden tekintetben elkü-

lönített ember, kinek egészen más szabályok szerint 

kell cselekedni, mint a közönséges embereknek. De 

ezen elszigetelt egyén, kinek a világhoz nincs egyéb 

viszonya, mint melyet szabályai parancsolnak, most is 

csak ember marad; ő azért most sem lön angyallá; 

most is vannak gyarlóságai, kívánalmai, szeszélyei; 

van érző szive; ö is ugyanazon benyomásoknak van 

alávetve, melyeknek a külső világ. Ifjú élte pözsdiilö 

hevében szelleme túlemelkedik a zárda falain, szive 

kitágul s tárgyat keres magának, melylyel foglalkozzék. 

Ha azt benn az intézetben nem találhatja, máshelyt 

fogja keresni. Oh, mily boldogtalan volna ö, ha a zárdai 

szigor kialudt volna, ha egyik lábával a zárdában, a 

másikkal a világ árnyékában állna; ha két elemben 

akarna élni, mint a hüllő, mely egyforma kézséggel 

időzik a tó mélységében és a part izzó homokján. Az 

eredmény csak szomorú lehetne; az ily ellentétes 

elemek befolyásának kiengesztelhetlen harc a szülöttje; 

az ily szerencsétlen két egymás ellen törő erők nyo-

23* 



356 

másának van kitéve; lelke, ugy szólva ketté szakít-

tatik; szive, majd az erőszakolt kitágulásnak, majd 

ismét az összevonásnak alávetve, megtörik és önmagát 

emészti fel. Az intézet és az élet, a szavak és a cse-

lekedetek közti viszály feltűnően szembeötlik. A ren-

detlenség annál csúfabb lesz, minél nagyobb ez ellentét. 

Ez elég ok a szerzetesek szigorához; ez világosan 

mutatja, hogy az, ami első pillantatra túlságos szigor-

nak látszik, mégis igen bölcs és célszerű. Oly ember, 

akinek vagyona, családja, s cselekedeteiben szabadsága 

nincs, kit fogadalom kötelez az evangeliumi erények 

gyakorlására, s ki ennek dacára kötelességéről mégis 

megfeledkeznék, a zárdai szigor külszinét a világi 

kényelemmel természetellenes keverékben egyesítené, 

oly ember kiállhatatlan teremtés leendne. 

A különféle tehetségeink külső gyakorlatában 

nyilvánuló cselekményi forrás lelkünk mélyéből fakad; 

ész, akarat, képzelem, sziv, mindez táplálékot igényel, 

hogy kielégítessék. Mig az ember él, tehetségei is 

együtt élnek vele; hiába akarná azokat elfojtani; in-

kább arra kell töreködnie, hogy mérsékelje, kormányozza 

őket, a nemteleneket a nemeseknek alárendelje s ezáltal 

azt eszközölje, hogy az utóbbiak feszereje és erélye 

az előbbieknek ne engedje az ész és erkölcs határait 

átlépni. A gonosz szenvedélyek s a természet veszélyes 

ösztönei iránti gyöngéd elnézés nemcsak nem eredmé-

nyezné amaz „üdvös kitüzelést," amilyent Ön magának 

igér, hanem ellenkezőleg zádor hullámokat támasztana 

a szívben s rövid idő alatt szétszaggatna minden za-
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bolát. Az egyháztörtenet a példák egész sorozatát 

mulatja nekünk, melyek ezen igazság mellett harcolnak 

s a szerzetes rendek ovatos szigorát kellően igazolják. 

Az emberi természet annyira gyönge, a sziv redői oly 

számosak, hitegetözéseink oly választékosak és szellem-

dúsak, miszerint a tapasztalás szerint semmi óvatosságot 

sem kell kímélnünk, ha visszaélést megelőzni, s még 

inkákb ha az egyéni látkörön túlemelkedni s évszáza-

dokon át virágzó intézeteket akarunk alapítani. E meg-

jegyzés önkénytelenül sürgeti azok megvizsgálását is, 

miket Ön „csekélységeknek" nevez, miket bátran le-

hetne a rendszabályok sérelme nélkül mellőzni. 

Minden törvénynek, minden az emberiség számára 

rendelt intézménynek saját lényeges elvén kivül még 

erőteljes védvekre is van szüksége, ha az idő s az 

emberi közlekedés romboló befolyásával dacolni akar. 

Az erkölcsi világ épen ugy mint a természeti, a hatás 

és viszhatás állandó ár- és apályának van alávetve. 

Mindennek, aminek sokáig fenállni rendeltetése, nem-

csak erőteljes életelvre van szüksége, mely a sziv tá-

jéka s átalán az élet fömüszereit képező belrészektöl 

a romlást és halált eltávolítsa, hanem ekivül még arra 

is, hogy az élet középpontjától távol a körvonal min-

den állomásain ellenzékek legyenek felállítva hason-

lóan az örkatonákhoz, hogy ezáltal a halál és romlás 

az életmüvezet gyönge részeitől sokkal előbb eltávoz-

tassanak semmint duló harcukat megkezdhették volna. 

Tekintse Ön a megvetett törvényeket, a bom-

lásnak indult erkölcsöket, az elsatnyult politikai s tár-
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sadalmi intézményeket; kisérje figyelemmel a leggjobb 

dolgok sülyedésének történetét: mindenütt azt fogja 

észrevenni, hogy a világon a jóban ugy mint a roszban 

bizonyos törvény uralg, mely nem meredek, hanem 

mindinkásb fokozatos, néha egészen észrevehetlen hidat 

képez egyik szélsőségről a másikra. Miért silányult el 

egynémely igen hasznos törvény annyira, hogy most 

már senkisem átallja nyilvánosan megszegni? Azonnal 

életbeléptekor kezdték-e áthágni? Nem; először csak 

a látszatra csekélyszerü formalitas hanyagoltatott el; 

ez által már meg volt téve az első lépés a törvény 

megszüntetésére; amit először elnéztek, az csekély 

egészen alakszerű dolog volt, melyre a törvényhozó nem 

is gondolt s talán a törvényhez sem tartozott. De hi-

ába, a rés már kiszakíttatott, s az idő gondoskodott 

róla, hogy az ki is tágítassék. 

Mig a törvény ama csekélyértékű külsőséggel 

volt felruházva, mig nem jöhetett az engedelmességet 

megtagadó ellenzékkel közvetlen érintkezésbe. A kül-

sőség finom ruganyos test gyanánt övedzé körül á 

törvényt, mely a roham lökéseit megtöré, s a törvény 

testét a kártékony behatásoktól mentve tartá. De mi-

után a külsőség eltávolíttatott, a test megfosztatott a 

védő meztől, s meztelen maradt; ha most ellenzékbe 

ütközik, önmagának kell a súrlódást és lökéseket ki-

állni s könnyebben is sérülhet meg. Ilyen többé-kevesbé 

erős ellenzékkel minden törvénynek meg kell küzdeni 

mert minden törvény fölösleges, ha nem célja a sza-

badságot bizonyos tekintetben akadályozni s oly erőknek 
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ellentállani, melyek a kijelölt határokon tul szeret-

nének csapni. 

Mi történik ily esetben? Az ellenzék először 

csak a külsőséggel harcolt: most már magával a tör-

vény szövegével lép a síkra. Azt mondják: a szöveg 

érthető, világos ugyan, de szelleme már természeténél 

fogva határozatlan, könnyen hajlítható szelídebb ma-

gyarázatokra. A törvényhozó ezt í gy fejezte ki ugyan, 

erről nincs kétség; de az ö lelke nem lehetett oly 

szigorú; azóta a körülmények is sokban változtak s 

ekívül a h ic et n u n c tárgyalt eset oly természetű, 

hogy a törvényhozó is most szelídebben beszélne, ha 

tanácsadásra szólíttatnék fel. Még azt is tekintetbe kell 

továbbá venni, hogy a kérdésben levő törvénycikkely 

a kevesbé fontosak közé tartozik; ha valamely sark-

törvényről volna szó, az már egészen más lenne ; akkor 

szigorúan ragaszkodnánk az érteményhez és betűhöz. 

És ezzel megtörtént a pöralku, kedves Barátom; a 

piciny rés már nagy nyílássá tágult; ezután azok, kik 

rövid uton akarnak célt érni, csak e nyíláson fognak 

átbuvni; a szüntelen átbuvás méginkább fogja a nyílást 

tágítani; a törvény végre eltörültetik s végképen meg-

szűnik. A megszegés először a csekély külsőségnél 

kezdődött, aminek az lön az eredménye, hogy most 
a szegény törvény lett a csekély külsőség. Iyen az 

ember; ha szenvedélyeink s érdekeinknek valami ellen-

szegül, azt kérlelhetlenül ostromoljuk; mielőtt a dolog 

Magvát megtámadnék, rügyét törjük össze. Midőn az-

tán az érdekek s szenvedélyeknek szabad folyás hagya-



360 

tott, eszünkbe jut egy ártatlan külsőség, gyakorolni 

kezdjük, fontos arccal hitetvén el magunkkal, hogy 

e külsőség megtartása által eléggé megtartjuk az im-

már elszunnyadt törvényt is. 

A törvényáthágás története, az erkölcsromlás, a 

legdicsöbb intézmények hanyatlásának, a legszentebb 

dolgok elfájulásának története. Szivünk végetlenül talá-

lékony; mi sokkal nagyobb hízelgők vagyunk önma-

gunk, mint mások irányában. A mások rászedésére 

kigondolt cseleink sem mennyiségük sem természetükre 

nézve nem hasonlíthatók össze azokkal, melyeket min-

magunk rászedésére kigondolunk és felhasználunk. 

Szükséges, hogy minden törvényt, minden intéz-

ményt erős védbástyák környezzenek. A törvényhozó, 

alapító, a rendező ügyessége épen abban áll, mikép 

tudta a mellékutakat elzárni, melyeken a szenvedélyek 

és az emberi gyarlóság müve ellen legkönnyebben 

intézhették volna megtámadásaikat. Lehet valamely tör-

vény igen szigorú, a legborzasztóbb fenyegetések — 

s azért még sem célszerű, az áthágások ellen még 

sincs kellőleg megvédve; mig ellenkezőleg egy másik 

lényegileg igen szelid törvény oly bölcsen lehet ki-

számítva, oly célszerűen lehet óvatos, hogy a legdü-

hösebb megtámadást is bátran kiállja s elegendöleg 

erős a legnagyobb akadályok felett is győzedelmeskedni. 

E megjegyzések világa mellett könnyen fogja Ön 

a nagy horderejű ovakodást, mely ama b o t r á n k o z -

t a t ó „csekélységekben" rejlik, felismerni. Átalán a 

szerzetesrendek alapítói nemcsak szentségök, hanem 
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az emberi sziv mély ismerete által is kitűntek. Nem 

egy volt közülök jeles törvényhozó. Én részemről 

nemcsak nem roszalhatom amaz óvakozásokat, hanem 

ellenkezőleg azt tartom, hogy szerzőiket még akkor 

is dicsérni kellene, ha a levőknél még szigorúbb rend-

szabályokat hoztak volna. A kor hatálya s az emberi 

szenvedélyek tüze állandó rombolást űznek elannyira, 

hogy a legszilárdabb tárgyak megsemmisítését is erö-

sebb lökések nélkül is véghezviszik. ítéljen Önmaga, 

mi történendik, ha a kellő intézkedés idejekorán nem 

történt volna! — 

Ön nem tudja belátni, „miért sokasítattak annyira 

„a némely szerzetes intézeteket nagyon is terhelő 

kötelmek." — Ezen átalános ellenvetést csak átalános 

védokkal fogom ellensúlyozhatni. Ily átalános védokot 

pedig, mely a fenforgó kérdésben döntő lehet, már 

fen említettem. A tevékenységnek, különösen elszige-

telt személyeknél, fogyhatlan tápszerre van szüksége. 

Kell, hogy az élet tüzének felemészteni való anyag 

szolgáltassék; ha elzárva s tétlenségben hagyjuk azt 

bensőnkben, minmagunkat fog felemészteni. Sok fog-

lalkozás, sokoldalú gyakorlat nélkül, miképen lehetne 

a remete életfolyását betölteni? mi által lehetne meg-

akadályozni, hogy szivében iszonyú viharok ne támad-

janak s ö maga az elviselhetlen életuntság terhe alatt 

össze ne roskadjon? Már csak ennek meggondolása 

is elegendő az előítéleteket, főleg az iránt, mit Ön 

»némely zárdák túlzott mysticismusának" mond, el-

oszlatni; minthogy azonban az utóbbi pont igen ér-
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dekes, még más Figyelmet érdemelő szívlelni valót is 

akarok Önnek józan Ítélete elé terjeszteni. 

Közelismerésü dolog, hogy tehetségeink cselek-

vősége közös forrásból ered s hogy nagyobb erőkifej-

tés az egyik tehetségben, a másikban már csökkenést 

okoz. Sok tekintetben lehetetlen a tehetségek egyenlő 

fokát kifejteni s innét az iskola eme közmondása: 

„Pluribus intentus minor est ad singula sensus." Ha a 

testi erők fejlödnek ki nagyobb mévben, az értelmi és 

erkölcsiek szenvednek rövidséget és viszont, ha az 

ember nemesi) része az ész és akarat fejlődnek ki 

hatályosabban, a szenvedélyek gyöngülnek s vesztik 

el az élet feletti uralmukat. A nagy gondolkodók több-

nyire az élet gyönyörei elöl való elvonulás által tűn-

tek ki, mig ellenben az érzéki emberek ritkán jeles-

kedtek eszmefenségben. Az állati szenvedélyek rab-

szolgája elveszti amaz érzelemfinomságot, mely az er-

kölcsi és a természeti világban kimondhatlan szépsé-

geket enged felfödözni; ama gyöngéd és tiszta érzel-

mek állandó gyakorlása pedig, melyek a közönséges 

érzékiség körén felülemelkednek s az eszményi világ 

határait érintik, ellentáll a szellemet sértő s piszkos 

posványokba sülyesztő trágár szenvedélyeknek. 

Bizonyára észre fogja Ön venni, hova céloznak 

e megjegyzések ; szándékom nem más, mint a kérdéses 

mysticismust bölcseimi okokkal védelmezni s kimutatni 

a hasznot, melyet annak a szerzetes rendekbeni erő-

teljes kifejlése gyümölcsöz. — A képzelő tehetségnek 

képekre van szüksége, hogy kielégítessék; a szívnek 
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szeretetét igénybe vevő tárgyak kellenek; ha ezek az 

erények utján nem lelhetők, a bűnök mezején fognak 

kerestetni; a láng, mely a Teremtőhöz nem szit, a 

teremtményhez fog simulni. Vagy azt hiszi Ön, hogy oly 

sziv, mint sz. Teréziáé, élhetett volna szeretet nélkül? 

Ha e szent szivét az isteni szeretet szüztiszta lángja 

föl nem emészti, a földi szerelem tisztátlan tüzében 

hamvadt volna el. Ahelyett, hogy most angyalt tisztelünk 

benne, ki csudálandó müvei által még a hitetlenek csu-

dálkozását is magára voná, talán egy kéjhölgy kicsa-

pongásai kellene szánakoznunk, ki szenvedélyeit láng-

betűkkel ömleszli ki a papirosra. 

Mély igazsággal mondja Chateaubriand sz. Jero-

mosról: r E lánglélek csak Rómában vagy a vadonban 

élhetett." Hány lélekről lehetne a nagy költő e mon-

datát ismételni! Mivé leendett sz. Bernát dagadó keble, 

ha érzelmei Istenben bőséges táplálékot nem táplálnak? 

Mivel foglalkozott volna ama kimeríthetlen munkásság, 

mely a szerzeteseknek törvényeket adott, királyok és 

pápáknak tanácscsal szolgált, európai mozgalmuk kút-

forrása lön s a nyugatot keletre tevé át, mivel fog-

lalkozott volna, ha munkássága Istenben végtelen tár-

gyat nem talál? 

Megjegyzéseimet a levél szűk határaihoz mérve 

tevém; Ön könnyen kiterjesztheti s alkalmazhatja azokat 

más egyéb az egyháztörténetben szereplő személyek s 

intézetekre. Persze, nem mindenki Jeromos és Bernát; 

de mindannyinak szükséges a foglalkozás és szeretet. 

Ha jóval nem foglalkoznak, roszszal foglalkoznának; 





Huszonötödik levél. 

T i s z t e l t B a r á t o m ! 

||a_z utóbbi levelében nyilvánuló lelkihangulatot jó 

^előjelnek magyarázom; mert ámbár Ön még mindig 

^kétkedik a keresztény religio igazsága felett, óhajtja 

£mégis, hogy az igaz legyen; azaz — Ön vonzódni 

kezd hozzá; ha pedig valamely habár csupán eszményi 

tárgyat is megkedvelünk, nem oly nehéz többé léte-

zéséről is meggyőződnünk; épen ugy mint a kellemetlen 

valóságtóli félelem, óhajt gerjeszt bennünk azt tagadni. 

A vallásától idegenkedő, a hitetlenség utján halad; a 

hitetlen ellenben, ki a valláshoz vonzódik, immár a hit 

ösvényére lépett. Mély igazsággal mondatik, hogy vé-

leményeink cselekvéseinknek leányai; azaz, hogy eszünk 

gyakran szegődik szivünk szolgálatába. — Őrizze meg, 

tisztelt Barátom, a vallási igazságok iránt e kegyeletes 

hangulatát; engedjen mindenkor azon szelid vonzalmá-

nak, mely Önt „kételyei közepett is azzal hitegeti, mintha 

valóban hivő lenne." — Mivel szerencsés vala a gond-

viselést nem tagadni, legyen meggyőződve, hogy épen 
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ezen gondviselés az, mely Önt élte utjain vezérli; az 

Ö mindenható kezeiben vannak sziv és lélek; Ön el-

veszté hitét, midőn szive kicsapongó hajlamait követé 

— és ime Isten ugyanezen sziv vonzalma által akarja 

Önt ismét magához visszavezetni. Kezdje szeretni a 

vallás igazságait, s majdan élő hittel fog azokhoz ra-

gaszkodni. Közelről, és nem megvetéssel kell ezen 

igazságokat tekinteni; ha rokonszenvü lelkekkel talál-

kozhatnak, biztosak a diadalról. Az elevenítő isteni 

szellem szent vonzerőt önt beléjük, melynek csak el-

fajult szivek állhatnak ellent. 

E lelki hangulata mellett, mely engem vigasz és 

reménnyel tölt el, némi meglepetéssel veszek észre 

még egy okot, mely Önt még mindig kételyeihez szegzi 

s melyet Ön bámulandó komolysággal i gen fontosnak 

nevez. A világot kormányzó törvények szabályszerű-

sége, mely a tapasztalási körünkbe eső tüneményekben 

oly világosan jelentkezik, Önben idegenkedést támaszt 

minden rendkívüli iránt, s mintegy azzal ámítja, hogy 

minden, ami a dolgok természetes rende fölé emelke-

dik, legyen az bármily szép és fönséges, a költészet 

hazájába tartozik. — Ön fél, hogy nincsen öszhangzás 

a valódi, a termékeny képzelem és magasztos érzelem 

amaz elragadó alkotmányai között; mert bármennyire 

költészetkedvelő is Ön, mégsem birná magát elhatározni, 

hogy ezt a bölcsészettel felcserélje, habár az utóbbi 

egyszerű prósai köntösben jelennék is meg. Én sem 

akarom a valóságot bármily szép ámításért is kicserélni, 

legyen bár az a legszebb az emberi elme szüleményei 



367 

között; — én is szeretem az igazságot, még akkor is, 

ha prósai köntöst visel; de azt mindazáltal nem látom 

be, miért lenne áz igazság mindig — mint Ön mondja 

• „a köznapi," „ a közönséges," vagy oly dolog, mely 

csudálatos feltűnése által nem költi fel figyelmünket, 

csudálatunkat és lelkesedésünket, hanem mely tisztán 

positiv, reális és egyforma szabályszerűséggel halad." 

Nem ellenzem, hogy Ön, „az éjjeli kopogások, 

zörrenések okát, miket a megrémült költői képzelem 

titkos lényeknek tulajdonít, jobbnak látja a szélben, 

esőben és ártatlan madarak csicsergésében találni fel, 

— miket pedig Ön nem akar kóbor szellemeknek el-

fogadni;" — ámde midőn e tényleges bölcselem által 

indítatva, a hivők elébe áll és azt kiáltja; „a k ö z ö n-

séges, és semmi egyéb, csak a k ö z ö n s é g e s ! s 

minden más ellenkezik a bölcsészeti józansággal", — 

majdnem kétkedni kezdek, valljon a levél, melyet ol-

vasok, származhatott-e oly felvilágosodott egyéntől, 

mint Ön, s égő vágyat érzék keblemben, Önt emiatt 

megbőszülni s reménylem, hogy e vágyamat teljes meg-

elégedésemre fogom kielégíteni. 

Mindenekelőtt legyen szabad megjegyeznem, hogy 

semmi rendkívüliben nem hinni, nem mindig mutat böl-

csészéti józanságra. E hitetlenség tudatlanságból is 

eredhet; ily esetben makacs, SZÍVÓS, majdnem legyöz-

hetlen, kevesbé tudományos, de mindamellett kevély 

embereknél szembeötlő e jelenség. Mivel e szerencsét-

lenek" gyakorta hallották, hogy e v i l á g o n sok csa-

l ó d á s van s g y a k r a n n a g y h a z u g s á g o k hir-
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dettetnek, ezen egyes tévedéseket kitünö ismérvekül 

fogadják el, s irgalom nélkül alkalmazzák mindarra, 

mi a dolgok természetes folyásától eltér. — Szükség-

telen mondanom, hogy tisztelt ellenemet nem sorozom 

e tudatlanok közé; mivel azonban oly igen nagy 

kedve van a bölcsészetet a köznapival, 9. természetes-

sel testvéresíteni, nem tartóztathatom magamat, Önt egy 

oly tényre emlékeztetni, mely figyelmemet már több-

ször magára vonta. 

Pascal igen jól mondá, hogy a tudatlanok két fajra 

oszthatók; azokra, kik valóban olyanok, és azokra, kik 

csak azért nevezhetők igy, mert a tudás magasabb 

fokáig emelkedve, tudatlanságukat annál világosabban 

elismerik. Pascal e szavait lehet körülbelül a rendkí-

vüli dolgokbani hitetlenekre is alkalmaznunk. 

Az igazán tudósok e tekintetben oly hitetlenség-

gel birnak, melyet az ész mérsékel, s melyet mindig 

a lehetőség azon feltételeinek vet alá, melyekre az 

elmélkedés és a tudomány fénye tanítá őket. Általá-

ban biztosan állíthatni, hogy az ilyenek bizonyos elő-

vigyázattal hitetlenek, s gyakran a rendkívüli felé is 

hajlanak. Ha a természeti, értelmi és erkölcsi világ 

mélységeibe hatunk, oly megfejthellen rejtélyekbe üt-

közünk, oly sok, a homályban feltünedező, csak igen 

gyenge világsugaraktól megvilágított titkokba, hogy a 

nagy gondolkodók, kik ama szédítő mélységekig ha-

toltak, s azok beláthatlan mélységeibe tekintenek, alig 

találhattak csak valamit is, miről biztossággal mond-

hatnák, hogy ez vagy amaz nem volt igy, ez nem ugy 
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van, az lehetetlen. Ily emberek nem ijednek meg e 

szótól: „rendkívüli", mert még a látszólag egészen 

közönséges tüneményekben is ezernyi rendkívülit lát-

nak, vagy határozottabban szólva, ezernyi, annál meg-

foghatlanabb dolgot vesznek észre, minél közönsége-

sebbek azok. 

A tudatlanok hitetlensége, midőn rendkívüli dol-

gokról van szó, szerfölött nevetséges. Ha ezek valami 

szokatlan tünemény, vagy valami feltűnő természeti 

törvényről hallanak beszélni, azonnal alkalmazzák leg-

főbb criteriumjokat; „a világban sok a csalódás; ezt 

ugyan senki el nem hiteti velem", — az önmegelége-

dés leirhatlan kifejezésével csóválván dőre fejüket. 

Láthatja Ön, hogy a rendkívüli ellenségei iránt 

nem igen vagyok kíméletes; minthogy azonban észre-

vételeim egy oly egyénre, mint Ön, nem alkalmazha-

tók, a tények alapján a közönséges- és rendkívüliről 

némelyeket még meg akarok jegyezni. 

Ön nem engedi meg, hogy Isten szólott az em-

berekhez, s ildomosabbnak, jobbnak találja az emberi-

ség hagyományait egyszerű módon, az öncsalódás, 

megcsalatás, a törvényhozók eszélyes combinátiója, tár-

sadalmi szükségletek s több efélékböl fejteni meg. 

Mindez igen közönséges, s Ön előtt épen ezért telje-

sen kielégítő. Helyesen van; de akarja-e Ön, hogy 

mindezen feltételek gyökében egy oly rendkívüli do-

logra mutassak, melyet a világ minden bölcsészei sem 

fognak megfejteni tudni! íme itt van; „Ki tanította az 

embereket beszélni?" Egész a világ végéig engedek 

24 
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Önnek időt a felelet fölött gondolkodni, ha rendkívül 

módhoz nem akar folyamodni. Nem szükséges itt is-

mételnem azt, amit Ön épen oly jól tud mint én, hogy 

a legkitűnőbb bölcsészek véleménye szerint lehetetlen, 

hogy a beszédet emberek találták volna fel. Hiszszük 

tehát, hogy az emberi nem ezen ajándékot kapta; de 

kitől kaphatta? — bizonyára nem az öt környező 

néma teremtményektől? Utóvégre szükségkép egy oly 

emberig kell feljutnunk, ki egy magasabb lénynyel 

állott öszköttctésben, akitől beszélni tanult. Ilyesmi pe-

dig nem közönséges, köznapi dolog, és mégis a hitel-

lenek szerencsétlenségére tagadhatlan tény. 

Mondok én még egy másik rendkivüliséget is. 

Honnét van az ember? — Elfogadja Ön Mózes elbe-

szélését? Ha igen; mily nehézséget talál abban, hogy 

Isten, ki az embert teremté, oktatá és egyizben szó-

lott hozzá, többször is beszélhetett vele és táníthatá 

öt? A rendkívüli épen ugy megvan az egyszeri, mint 

a többszöri beszélgetésben. Ha pedig elveti a mózesi 

elbeszélést, ismét azt kérdezem Öntől: honnét van az 

ember? Valljon a föld gyomrából bújt-e ki? De hiszen 

ez még rendkivülibb dolog lenne! — Egyszer elő-

teremtve, miként bírta nemét fentartani? Nem kevesbé 

rendkívüli. Valljon folytonos kifejlődés utján képző-

dött-e, vagy talán az állatország különféle fokain ment 

keresztül, ugy, hogy Bossuet, Newton és Leihnitz ős-

szülői valami nemzetes majmok valának, melyek ismét 

csúszómászók vagy viziszörnyekből eredtek — igy le 

az élő lények legalsóbb fokáig? Mindezek, ugyhiszem, 
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eléggé rendkívüliek lennének, és mégis bizonyos, hogy 

vagy Mózes rendkívüli elbeszélését, vagy hozzá ha-

sonlót kell elfogadnunk, vagy pedig rögtöni tünemé-

nyekhez, szüntelen átalakulásokhoz folyamodnunk, ami 

szinte szerfelett rendkívüli. 

A világ eredete szintén oly valamit foglal magá-

ban, ami mint a fönebbi, elüt a közönséges események 

természetétől. Fogadjon Ön el valamely rendszert, ami-

lyet akar; forduljon Istenhez, chaoszhoz, a történe-

lemhez, vagy a meséhez, észhez és a képzelemhez; 

mindez a jelen kérdésre nem ad feleletet. A dolgok 

eredetének problémája ez: azoknak létezése és tör-

vénye nem magyarázható a rendkívülinek elfogadása 

nélkül. 

Nyíltan szólva, kénytelen vagyok ezen érveket 

használni egy oly egyén ellenében, aki a természet-

tudományokat immár tanulmányozta. — Mi egyéb az 

egész természet, mint egy kimerílhellen titok? Vall-

jon kitalálta-e már valamelyik bölcsész, mi az a bűvös 

erő, mely ismeretlen utakon barangol, kifürkészhetlen 

módon hat, mely mindent mozgásba hoz, előidéz, szé-

pít, mely a legédesebb örömek és elviselhetlen fáj-

dalmak okozója; mely bennünk és kívülünk működik, 

mely nem található, ha keressük, s előttünk áll, midőn 

rá sem gondolunk, mely az enyészet közepette foly-

ton tenyészik, mely szüntelen fellángol és számtala-

nokban elhamvad, mely mint láthatlan tűz lobog a lég-

körben, a föld fölületén, és benső rétegeiben, a fo-

lyamok hullámaiban és az Óceán mélyében? Nem titok, 

24* 
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nem megfoghatlan-e mindez? Nem lát, nem érez Ön 

itt oly valamit, mi nem sorolható a köznapi „termé-

szetes" rovatához, melyet Ön a bölcsészettel fel sze-

retne cserélni. 

A villanyosság, delejesség, bizonyára rendkívüli 

tüneményeket hoznak elö? Tagadhatjuk-e ezeket az-

ért, hogy fel nem foghatjuk? Vagy talán azzal ámítjuk 

magunkat, hogy mivel némi hatásuk érzékeink alá 

esik, már meg is értettük őket? Ha Ön a természet 

e titkait figyelemmel kiséri, nem hatja-e át valóját 

az álmélat mély érzete? Nem kérdezte Ön soha ön-

magától, mi rejlik a fátyol alatt, melylyel titkait a ter-

mészet oly szorgosan elfödé? És nem látta ekkor azon 

kisszerű philosophiát mindinkább tünedezni, mely min-

dig csak azt kiáltja: „a természetes, csak a termé-

szetes?" Nem érezte ekkor a szükségességet philo-

sophiáját valamely magasztosb és a rendkívüliek regió-

jába tartozó eszmékkel cserélni fel? Ama korlátolt 

nézet helyett, mely a bölcsészt a tudatlanok rangjáig 

alacsonyítja, és szivét szánandó hitetlenséggel tölti el, 

nem vett Ön magában észre bizonyos títokszerü ösz-

tönt, mely Önt mindenütt a rendkivüliség bélyegére 

figyelmezteté ? 

Ha tiszta éjeken az ég gyémánttal hímzett azúr 

köntösét előttünk kitárja, álmélattal csüggnek szemeink 

e fönséges látványon. Mi rejlik e végtelen űrben? 

Mik ama világító testek, melyek hosszú évszázadok 

óta ott ragyognak a megmérhetlen térben, és fölségi 

futásukat kimondhatlan szabályszerűséggel Yégzik? Ki 
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teríté ki ama fehér szalagot, melyet a csillagászok 

tejutnak neveznek, s mely valóban végtelen öv, szám-

talan testekből szőve, melyek terjedelme és nagysága, 

képzeletünk határait meghaladja? Mi van ama meg-

mérhetlen űrben, melyben e telescop naponkint ujabb 

és ujabb világokat fedez fel, azon űrben, melynek 

határszélei minden fogalmat túlszárnyaló távolban van-

nak. A legközelebbi állócsillagokat nem jelenlegi he-

lyükön látjuk, hanem azon, melyen számtalan évszá-

zadok előtt állottak. A világosság 55,600 mérföldet 

(20,000 lábat számítva egy mérföldre) halad egy má-

sodperc alatt — és a kiszámítás még is azt mutatja, 

hogy a legközelebbi égitest világító sugarai csak 10 

év alatt érnek le hozzánk; hát a legtávoliabb csilla-

goknál mennyi idő kell? Mik a ködcsillagok, miként 

magyarázhatók az ama végtelen űrben előforduló for-

radalmak? Ön mindezeket a „természetes" kisszerű 

formulájával vélné megfejthetni?! 

A legnagyobb emberek mindig vallásosak valá-

nak. Nem is csuda; a természeti, valamint az erkölcsi 

világban, oly nagyszerűség, oly tisztélelreindító homály, 

a legfönségesebb eszméknek, a legmagasztosb sejtel-

meknek oly bőséges forrása rejlik, hogy a lélek mé-

lyen meghatva érzi magát, és mindenütt bizonyos 

neme a vallásos ünnepélyességnek hatja át. 

Az értelmesség kivétel; a titok a szabály; a kis-

szerűség eme vagy ama tüneményben csak látszólagos; 

a dolgok bensejében észthaladó nagyszerűség rejlik. 

E nagyságot, e titkot csak azért nem érezzük, mert 
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nem gondolkodunk a dolgok valósága felett; de mi-

helyt az ember figyelni kezd ós szemügyre veszi a 

lények összeköttetését, melyek mérhetlenségében ön-

magát elenyészni látja; ha a saját bensejét melegítő, 

de a lények végtelen sorozatában mint piciny sziporka 

az Óceánban elenyésző tűzre gondol; mély érzet hatja 

át keblét, melyben a gőg megalázódással váltakozik, 

az öröm félelemmel párosul. — Ó mily kisszerűnek 

látszik ilyenkor ama bölcsészet, mely szüntelen a „kö-

zönséges" a „természetes"röl álmodozik, mely nevet-

séges ellenszenvvel fordul el mindentől, ami „rend-

kívüli" és „titokteljes"! De minek e szószaporítás? 

Valljon minden, ami körülöttünk van, ami létezik, min-

den amit látunk, ami vagyunk, nem mély titokteljes 

tömeg-e? 

Bocsánat, kedves Barátom, hogy tollam kissé ára-

dozó volt, és megfeledkezém, hogy levelet irok. Azt 

azonban mégsem vetheti szememre, hogy ábrándos 

világokban barangoltam, mert a valóság határaitól soha-

som tértem el. Bővebb tárgyalásra pedig Ön kény-

szerített, midőn állítá, miszerint csak a közönséges, 

mindennapi, átalános- és világoshoz kell józanul ra-

gaszkodni, a rendkívüliek és titokszerüekkel pedig mit-

sem törődni. Kényszerítve valék a mindenséget meg-

kérdezni, nem az eszményit, képzeltet, hanem a va-

lódit, mely szemeink előtt van, s nem én vagyok oka, 

ha a mindenség, a valódiság oly nagyszerű, oly titok-

teljes, hogy nem tekinthetünk rá anélkül, hogy keb-

lünk lelkesültségre fel ne lángoljon. 
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Higyünk tehát a rendkívüliekben; ezáltal nem 

jövünk ellenkezésbe a valódi bölcseséggel, söt inkább 

legfensöbb eredményeivel fogunk egyetérteni. Aki nem 

hisz, akit a szent hitünk által előadott bizonyítékok 

hitelessége nem elégít ki, az emeljen szót tanítmá-

nyaink igazsága ellen; óvakodjék azonban azt vetni 

szemünkre, hogy mi megfoghatlan titkokat hiszünk s 

kisszerű philosophiával foglalkozunk, mert ezáltal két-

ségkívül ami ügyünknek tenne szolgálatot. — A hi-

tetlen a népsöpredékig silányul, mig ellenben a ka-

tholikusok részén a legnagyobb bölcsészek állanak. 

Őszinte barátja 

B. J. 
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titka. Miért voltak a nagy férfiak vallásosak. Nagyság 

és titkok valóságban. A katholikusok mély böleselme . 375 



I g a z í t a n d ó k . * ) 

hap. sor. 
1. 4. 
2. 23. 

18. 16. 
22. 22. 
24. 27. 
28. 8. 
31. 1. 
32. 3. 
39. 1. 
39. 4. 
39. 29. 
4 ! . 1. 
42. 22. 
48. 10. 
51. 13. 
62. 3. 
69. 6. 
76. 23. 
76. 23. 

134. 6. 
179. 20. 
245. 23. 
306. 18. 
314. 1. 
314. 29. 
330. 1. 
330, 2 - 3 . 

helyett: 

szürszabó 

cervenai 

inteemmel 

téptem 

rohamat 

kárhozhatta 

szive mardosó 

hatást 

vilgos 

állítják 

a 

deistákit 

nemcsak 

böcsészet 

hozzá 

fejérnak 

benyomása 

lakosát 

Aeneive 

vittek, pillanatnyi 

bölcselöket 

dicsérelét 

tehát 

vette 

ésszel 

messze s neveik 

harcoló vidékeken 

olvasd: 

szűcs, 

cerverai. 

intelemmel, 

léptem, 

rohamot, 

kárhoztatta, 

szivet mardosó, 

hatás, 

világos, 

állítjuk. 

deistákat. 

hacsak. 

bölcsészet. 

fejérnek, 

benyomásai, 

lakolását. 

Aeneide. 

vitték, hogy pillanatnyi. 

bölcselöt. 

dicséreteit. 

talál. 

védte. 

észszel. 

messze vidékeken harcoló. 

w ) Minthogy távollétem a sajtótól akadályoznak e rovatot 

Mljessé tenni, az itt-amott még előforduló tetemesb sajtóhibák 

iclyrejgazítását a szives olvasók jóakaratára bizom. 








